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Vaasan lyseon lukion aikuislinja

Työpäivät 2021 - 2022

Jakso  Viikko Ma Ti Ke To Pe

1 35 30.8. – 3.9. alkuinfo+2 3+4 U

36 6.9. – 10.9.

37 13.9. – 17.9. 2 3+4

38 20.9. – 24.9.

39 27.9. – 1.10. 2 3+4 2

40 4.10. – 8.10. 3 4 U

2 41 11.10. – 15.10. 1+2 3+4    

42 18.10. – 22.10. syysloma syysloma syysloma syysloma syysloma

43 25.10. – 29.10.

44 1.11. – 5.11. 1+2 3+4 U

45 8.11. – 12.11.

46 15.11. – 19.11. 1+2 3+4 1 2

47 22.11. – 26.11. 3 4

3 48 29.11. – 3.12. 1+2 3+4

49 6.12. – 10.12. its. päivä

50 13.12. – 17.12. 1+2 3+4 U

51 20.12. – 22.12.

1 3.1. – 7.1. loppiainen

2 10.1. – 14.1. 1+2 3+4 1 2

3 17.1. – 21.1. 3 4

4 4 24.1. – 28.1. 1+2 3+4

5 31.1. – 4.2.

6 7.2. – 11.2. 1+2 3+4 U

7 14.2. – 18.2.

8 21.2. – 25.2. 1+2 3+4 1 2

9 28.2. – 4.3. talviloma talviloma talviloma talviloma talviloma

10 7.3. – 11.3. 3 4

5 11 14.3. – 18.3. 1+2 3+4

12 21.3. – 25.3.

13 28.3. – 1.4. 1+2 3+4 U  

14 4.4. – 8.4.  

15 11.4. – 15.4. 1+2 3+4 1  kiirast. pääsiäinen

16 18.4. – 22.4. pääsiäinen 2 3 4 U

6 17 25.4. – 29.4. 1+2 3+4

18 2.5. – 6.5.

19 9.5. – 13.5. 1+2 3+4 U  

20 16.5. – 20.5.

21 23.5. – 27.5. 1+2 3+4 helatorstai

22 30.5. – 4.6. 1 2 3 4

Viikonpäivässä oleva numero (1,2,3,4) viittaa kurssitarjottimessa olevaan oppiaineen ohjaustuntiin

 - ohjaustunnit 1 ja 3 klo 16.30 alkaen

 - ohjaustunnit 2 ja 4 klo 18.00 alkaen

Koepäivät on merkitty harmaalla, numero viittaa kurssitarjottimessa olevaan oppiaineen ohjaustuntiin.

 - Koeaika on klo 16.30 - 19.10.

 - U = uusintakoe, alkaa klo 16.30: yhteen kokeeseen 2 t ja kahteen kokeeseen 3 t

 - Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan suoraan opettajalle viimeistään edeltävän viikon perjantaina.



TERVETULOA  
 
Hyvä aikuislukiolainen, olet sydämellisesti tervetullut aloittamaan tai jatkamaan 
opintojasi Vaasan lyseon lukion aikuislinjalla.  
Alkava lukuvuosi on 49. toimintavuotemme. 
 
Aikuislinjalla on ollut viime vuosina noin 40 opiskelijaa, joista osa 
aineopiskelijoina. 

  
 Aikuislinjalla on todistuksenanto-oikeus. Todistukset vastaavat päiväkoulun to-

distuksia. 
  
 Etäopetusta olemme antaneet jo viitisentoista vuotta. Kaikki meillä 

järjestettävät kurssit ovat verkko-kursseja, ja niihin sisältyy aina myös 
lähiohjaustunteja. Verkko-opetus tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman 
mahdollisuuden opiskeluun. Omat opinnot kannattaa suunnitella siten, että 
pystyy osallistumaan lähiohjaustunneille. Tämä tuo opiskeluun tehoa.  

 
Hallinto 
 Vaasan lyseon lukion aikuislinja on osa Vaasan lyseon lukiota.   
  
Luokaton koulumuoto 
 Aikuislinjalla ei ole luokka-asteita, joten on mahdollista suorittaa lukion tutkinto 

tai erillisiä oppiaineiden oppimääriä. Opetus on kurssimuotoista. 

Lähiopetus ja jaksot 

 Lähiopetus ja opiskelu on jaettu kuuteen jaksoon. Lähiopetuksessa opiskellaan 
korkeintaan 4 ainetta maanantai- ja tiistai-iltaisin.  

   
 Kokeet ovat jakson lopulla koeviikolla. Kullekin aineelle on oma koepäivänsä, 

eikä opetusta ole näinä päivinä. Näille koeviikoille sovitaan myös itsenäisesti 
opiskeltujen kurssien kokeet. Kokeiden palautukset tapahtuvat seuraavan 
jakson alussa, opettajan ohjeiden mukaan. Uusintakokeet ovat yleensä 
keskiviikkoiltoina.  

 
Etäopiskelu verkossa 
 Opetus järjestetään ohjattuna etäopiskeluna Moodlessa. Kurssin voi suorittaa 

lukuvuoden aikana omaan tahtiin tai tiettyyn jaksoon sijoitetun 
lähiopetusjakson aikana. Koe sovitaan koeviikolle. 

  
 Joukko Länsi-Suomen aikuislukioita on perustanut Reaalirenkaan, jonka avulla 

saadaan lisätarjontaa ja mahdollisuus opiskella reaaliaineiden syventäviä 
kursseja. Kurssit ovat avoinna verkossa syyskuun alusta toukokuun loppuun. 
Tuona aikana on ainakin kaksi koetilaisuutta, koeviikoilla. Reaalirenkaan 
kurssit ovat puhtaita verkkokursseja, ja opiskelu tapahtuu verkossa annettujen 
ohjeiden mukaan. Vaasan lyseon lukion aikuislinjan varsinaiselle opiskelijalle 
(tutkinnon suorittaja) näiden verkkokurssien opiskelu on maksutonta, mutta 
aineopiskelijat maksavat maksut oppilaitosten käytäntöjen mukaisesti.  

  
 Reaalirenkaan kursseille ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella lyseon 

kansliaan. Jokaista kurssia varten täytyy täyttää oma lomakkeensa. Kokeet 
tehdään lyseolla, ja koepäiväksi on aina sovittava meidän koulumme jakson 
koepäivä tai uusintakoepäivä. 



Aineopiskelu 

 Halutessaan voi opiskella myös pelkästään yhtä tai muutamia oppiaineita. 
Aikuislinjalla voi siten, esim. jatko-opintoihin pääsemiseksi, korottaa 
aikaisempia arvosanoja tai täydentää pohjatietoja ammatillisen 
täydennyskoulutuksen onnistumiseksi. Samaten voi suorittaa puuttuvia ar-
vosanoja tai opiskella jotain ainetta tehostetusti ja pelkästään 
harrastuksenakin. Pyytäessään aineopiskelija saa todistuksen suoritta- 
mistaan opinnoista. 

Opintojen kesto ja maksuttomuus  

 Luokattomalla aikuislinjalla opiskelija voi valita opinto-ohjelmansa ja 
opintovauhtinsa varsin vapaasti. 

  
 Lukio-opinnot tulee suorittaa neljässä vuodessa, valtionosuus kattaa vain 

nämä neljä vuotta. Lukio-opintoihin lasketaan yhteen kaikki aiemmat lukio-
opinnot. Yleisin opiskeluaika lukiossa on kolme vuotta. Opintojen 
nopeuttaminen tästä edellyttää ainakin osassa aineita hyviä valmiuksia tai 
aikaisempia opintoja sekä erityistä mahdollisuutta keskittyä opiskeluun. Rehtori 
voi myöntää anomuksesta erityisten syiden perusteella oikeuden viidennen 
vuoden opintoihin. Neljännen lukiovuoden tai tämän anotun ja myönnetyn 
viidennen vuoden jälkeen opiskelijasta tulee yksityisopiskelija, ja opiskelusta 
tulee maksullista (valtionosuus päättynyt). 

   
Opintojen keskeyttäminen 
 Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään opintonsa, on hänellä mahdollisuus 

myöhemmin jatkaa opintojaan keskeyttämiskohdasta. Keskeyttämisilmoitus 
kannattaa tehdä heti, ja se on tehtävä kirjallisesti kansliaan. 

 
Aikaisemmat opinnot 
 Aikaisemmat lukio-opintoja vastaavat opinnot otetaan huomioon siten, että 

opiskelija voi saada oikeuden suorittaa näitä opintoja vastaavat kurssit 
tenttimällä tai hänet vapautetaan kurssien suorittamisesta. 

 
Opinto-ohjelma 
 Jokainen opiskelija on keväällä tai ilmoittautuessaan opiskelijaksi tehnyt 

alustavan kurssivalintansa kuluvalle lukuvuodelle. Opintojen suunnitteluun 
ohjausta antavat apulaisrehtori ja opintosihteerit. Opiskelija voi muuttaa 
valintojaan lukuvuoden aikana. Suuremmista muutoksista on lisäksi syytä 
neuvotella opinto-ohjaajan (apulaisrehtori) kanssa. 

 
 Elokuussa 2021 otettiin käyttöön uusin opetussuunnitelma, edellinen 1.8.2016. 

Tämä on otettava huomioon opintoja suunniteltaessa. 
 
Wilma 

Aikuislinjalla on käytössä Wilma-ohjelmisto. Sen tärkeimmät toiminnot ovat 
viestintä opiskelijoiden ja opettajien välillä, koulun ajankohtaiset tiedotteet   
sekä omien arvosanojen selaaminen. 
 
Wilma löytyy osoitteesta https://vaasa.inschool.fi/. Käyttäjätunnus ja sa-
lasana ovat samat kuin koulun sähköpostissa, tunnus kirjoitetaan muo-
dossa          etunimi.sukunimi (ilman @student.vaasa.fi-loppuosaa).  

 
Alle 18-vuotiaana lukio-opinnot aloittanut opiskelija 
 Opiskelijaksi hyväksyttävällä täytyy olla huoltajan perusteltu anomus. 



Ylioppilaskirjoitukset 
 Oikeudesta osallistua ylioppilaskirjoituksiin, ks. oma luku. Yksityiskohtaisia 

tietoja ylioppilastutkinnosta saa opinto-ohjaajalta ja kansliasta.  
 
Koulun tilat 
 Aikuislinja käyttää päiväkoulun kanssa yhteisiä Kirkkopuistikon tiloja ja 

välineitä.  Oppituntien pitopaikat ilmoitetaan tässä oppaassa kyseisen luokan 
numerolla. Kello ei soi oppituntien alkamisen eikä päättymisen merkiksi. 

 Kouluun tulo ja poistuminen tapahtuu sisäpihan ovesta. Huom! Koska ulko-
ovi on auki, ei päällysvaatteiden taskuihin pidä jättää arvoesineitä. Hissin 
käyttö on sallittua. Henkilömäärä- ja painorajoituksia on ehdottomasti 
noudatettava. Ala-aulan ruokasali on opiskelijoiden käytössä vapaa-ajan 
oleskelutilana. 

 
Autot 
 Teknisen viraston paikoitusalue on aikuislinjan opiskelijoiden käytettävissä klo 

16.15 jälkeen. Autoja ei saa jättää lämpöpistepaikoille eikä paikoitusalueelle 
yöksi. 

 
Tupakointi, alkoholi ja huumeet 
 Tupakointi ei ole sallittua tupakkalain perusteella koulun alueella. Tumpit on 

pantava ehdottomasti tynnyreihin, jotka ovat pihan raja-alueella. 
Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen 
alaisena koulun alueella. 

 
Lokerokaapit 
 Opiskelijoiden käyttöön on varattu pieni määrä lokerokaappeja. Lokero toimii 

numerosarjalla. Ohjeet ovat lokerokaapiston seinämässä. Ennen lokeron 
käyttöönottamista on otettava yhteys kansliaan. 

Maksut 

 Varsinaisilla opiskelijoilla ei ole lukukausimaksua. 
  
 Aineopiskelijoiden kurssimaksu on 60 € / kurssi. Maksimiveloitus on koko 

lukuvuodelta 3 x 60 € = 180 €. Maksuperuste syntyy, kun ilmoittautuu kurssille 
ja kurssi myös alkaa. Maksut laskutetaan. 

 
 Valtionosuuden päättymisen jälkeen (4 vuotta tai perustellusti 5 vuotta) 

tutkinto-tavoitteisesta opiskelijasta tulee yksityisopiskelija, ja opiskelusta tulee 
maksullista. Kurssimaksu tuolloin on 100 € / kurssi, mutta 200 € on 
maksimiveloitus syys- tai kevätlukukauden aikana, joten koko lukuvuoden 
maksimiveloitus on 2 x 200 € = 400 euroa. Maksuperuste syntyy kurssia 
arvioitaessa, ja kurssi laskutetaan. 

Opiskeluvälineet  

 Oppikirjat ja muut opiskeluvälineet on opiskelijan kustannettava itse. 
Oppivelvollisia koskevat oppivelvollisten maksuttomuuden edut. 

 
Opintovapaa  
 Opintovapaalaki antaa opiskelijalle mahdollisuuden saada palkatonta 

opintovapaata, mikäli hän on ollut päätoimisessa palvelussuhteessa vähintään 
vuoden.  

 
  



Kanslia 
 Kansliatilat ovat Kirkkopuistikko 27:n toisessa kerroksessa. Kanslia on auki 

aikuislinjan opetuspäivisin klo 17:ään saakka, tarkemmat ajat takakannessa. 
  

▪ opintosihteeri Seija Hahto, p. 040 182 8143 
▪ opintosihteeri Hannele Hankosaari, p. 040 178 5586 
▪ aikuislinjan apulaisrehtori Ville Hujanen, p. 040 183 6395 
▪ Vaasan lyseon lukion rehtori Jaakko Perttu, p. 040 513 9517 
▪ IT-tukihenkilö Jukka Heinonen 
▪ sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi 

 
Opinto-ohjaus 
 Aikuislinjan opinto-ohjaaja on aikuislinjan apulaisrehtori Ville Hujanen, häneltä 

voi varata ohjausaikoja. Ohjausta saa myös opintosihteereiltä. 
 
Tiedottaminen 
 Opiskelijoille tarkoitetut ilmoitukset kiinnitetään kanslian läheisyydessä olevalle 

aikuislinjan ilmoitustaululle. Ilmoitustaulu on kanslian käytössä eivätkä muut 
saa laittaa luvatta ilmoituksiaan ilmoitustaululle. 

  
 Wilman kautta lähetetään tärkeimmät koko Vaasan lyseon lukiota koskevat 

tiedotteet sekä vain aikuislinjan tiedotteet ja viestit. Wilman asetuksiin pitää 
laittaa valinta niin, että tiedotteet ja viestit tulevat opiskelijan siviilisähköpostiin.  

 Aikuislinjan kotisivullakin ilmoitetaan ajankohtaisista asioista. 
 
 

AIKUISLINJAN OPETTAJAT 2021–2022 
 
Borén Anu  ruotsi  
Heinonen Jukka IT-tukihenkilö 
Hujanen Ville (VHu) aikuislinjan apulaisrehtori, äidinkieli, opinto-ohjaus 
Keltto Paula  englanti 
Kujanen Lasse uskonto 
Mylläri Jaana biologia, maantiede 
Nybäck Mikael historia, yhteiskuntaoppi, filosofia 
Ojala Harri  kemia 
Salovaara Anne (ASa) äidinkieli 
Tuomisto Juha matematiikka, fysiikka 
Vilenius Maarit psykologia 
 
Muutokset mahdollisia. 
 

HENKILÖKUNTA 
 

Hahto Seija  opintosihteeri 
Hankosaari Hannele opintosihteeri 
Suurkoivu Janne virastomestari 
  
sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi 

 
 
 

 
  



VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJAN TUNTIJAKO 2021 
(AIKUISTEN LOPS 2019) 

 
Valtakunnallisesti pakollisia ovat moduulit, joista on paikallisesti tehty opintojaksoja. Opinto-
jakso sisältää 1–2 moduulia, esimerkiksi ruotsin ensimmäinen opintojakso RU1–2 (4 op.) si-
sältää valtakunnalliset pakolliset moduulit RU1 (1 op.) ja RU2 (3 op.) 
 
 

Oppiaineet Pakolliset 
opinto-
jaksot 

Valinnaiset 
valta-kun-
nalliset 
opinto-jak-
sot 

Koulukohtaiset 
valinnaiset opin-
tojaksot 

Kieli- ja kommunikaatio-opinnot    

   äidinkieli ja kirjallisuus        

        suomi   5   4   2 

        suomi toisena kielenä    5   4   2 

   A-kieli    

         englanti   5   2   2 

         ruotsi   5   2   3 

   B1-kieli    

         ruotsi   4   2   3 

   muut kielet     

         B2-kielet:    8 moduulia  

         B3-kielet:    8 moduulia  

Matematiikka    

         yhteinen opintokokonaisuus   1     

         lyhyt tai   5   2   3 

         pitkä   8   3   3 

Luonnontieteelliset opinnot    *5   

         fysiikka   1–2   6   2 

         kemia     1–2   4   2 

         biologia   1–2   4   2 

         maantiede   1–2   3   2 

Humanistisyhteiskunnalliset ja katsomukselliset 
opinnot 

   

         uskonto/elämänkatsomustieto ¤   1   5   2 

         historia    2   4   2 

         yhteiskuntaoppi    2   2   2 

         filosofia   1   3   2 

         psykologia    5   2 

Temaattiset opinnot       1 

Muut lukion tehtävään kuuluvat oppiaineet    

   liikunta        1 

   terveystieto          4 

   musiikki       1 

   kuvataide     1 

   tietotekniikka     1 

   muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot     4 

Yhteensä suoritettava vähintään 88 opintopistettä, 
yksi opintojakso sisältää 1–2 moduulia ja on suori-
tuksena 1–4 opintopistettä. 

   

 Lisäksi opinto-ohjelmaan sisältyy opinto-ohjausta. 
 
* Opiskelijan on suoritettava vähintään yksi pakollinen opintojakso kutakin luonnontieteen oppiainetta mutta 
yhteensä vähintään 5 opintojaksoa ja 10 opintopistettä. 
¤) Alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneelle eivät valinnaisia. 
 
  



SUORITUSOHJESÄÄNTÖ 
 

 
OPETUSSUUNNITELMAT 

Nykyinen opetussuunnitelma (LOPS 2021) on voimassa 1.8.2021 alkaen. Aiempi 
opetussuunnitelma (LOPS 2016) oli ja on edelleen käytössä vanhoilla opiskelijoilla. 
 

1. OPETUSJÄRJESTELYT 
Vaasan lyseon lukion aikuislinja on kurssimuotoinen ja luokaton oppilaitos, jossa voi-
daan suorittaa lukio-opintoja. Opetusta on vain lukio-aineissa. Oppimäärät ovat laa-
juudeltaan kolmivuotisia. Lukio-opinnot on suoritettava enintään neljässä vuo-
dessa. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää lisäaikaa. 
 
Vaasan lyseon lukion aikuislinjalla voidaan opiskella myös yhden tai useamman ai-
neen oppimäärien suorittamiseksi sekä aikaisemman tutkinnon täydentämiseksi. 
 
Oppimäärät on jaettu jaksojen mukaan, yhden jakson laskennallinen aika on 28 x 40 
min. Jaksoja on lukuvuodessa kuusi. Lähiopetuksessa kurssilla (LOPS 2016) tai opin-
tojaksolla (LOPS 2021) yhdessä jaksossa lähiopetusta koululla on 3 x 80 minuuttia ja 
koe. Yksi kurssi kestää yhden jakson (LOPS 2016). Yksi opintojakso (LOPS 2021) 
kestää 1–2 opetettavaa jaksoa, yleisimmin yhdessä jaksossa on yksi kahden opinto-
pisteen opintojakso, mutta on pidempiäkin opintojaksoja, esimerkiksi ruotsin ensim-
mäinen opintojakso RU1–2 (4 op.) on lähiopetuksessa kestoltaan kaksi jaksoa, ja 
siihen sisältyy kaksi pakollista valtakunnallista moduulia RU1 (1op.) ja RU2 (3 op.). 
 
Tästä eteenpäin tässä tekstissä käsitteellä ”kurssi” (LOPS 2016) tarkoitetaan yleisesti 
myös käsitettä ”opintojakso” (LOPS 2021). 
 
Osa kursseista on opiskelijalle pakollisia ja osa valinnaisia. Osa lukiokoulutuksen va-
linnaisista kursseista on valtakunnallisia syventäviä ja osa koulukohtaisia kursseja. 
Orientoivien kurssien tarkoituksena on auttaa opiskelijaa opintojen alkuun ja syven-
tävien kurssien tukea myöhemmin opintojen edistymistä tai valmistautumista ylioppi-
laskokeisiin.  
 
Opetusmenetelmällisenä ratkaisuna tai muusta syystä voidaan kurssi toteuttaa osa-
kurssina (puolikurssi), jossa käytetään luokassa opiskelemiseen tunteja vähemmän 
kuin normaalisti. Tällainen kurssi vastaa opiskelijan kurssimäärää laskettaessa kui-
tenkin yhtä koko kurssia. 
 
Koska koulu on luokaton, eivät kurssit ole sidottuja tiettyihin opinto-ohjelman vuosiin, 
vaan opiskelija voi suorittaa ne henkilökohtaisen opinto-ohjelmansa mukaisesti ot-
taen huomioon mahdolliset etenemisehdot (pääasiassa ohjeellisia) ja sisällölliset 
asiat. Kurssitarjotin on kuitenkin laadittu ohjeellisesti vuosiluokittain kolmen vuoden 
opinto-ohjelmaa noudattavan opiskelijan näkökannalta (merkitty kurssitarjottimeen 
L1, L2 ja L3). Poikkeaminen ohjeellisesta vuosiluokkajaosta voi myöhemmässä vai-
heessa aiheuttaa kurssien päällekkäisyyksiä ja edellyttää mahdollisesti erityisjärjes-
telyjä tai itsenäisen opiskelun tarvetta. 

 
2.  OPISKELIJAN OPINTO-OHJELMA 

Opiskelijan opinto-ohjelma ohjaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin, ja se tarkentuu opis-
kelun kuluessa. Opinto-ohjelma määrittää opiskelijan valitsemat oppiaineet ja niiden 
oppimäärät siinä laajuudessa, kuin hän aikoo ne suorittaa. Samassa oppiaineessa 
opiskelijoilla voi siten olla erilaiset oppimäärät. Opiskelijalla on oikeus tarkistaa 
opinto-ohjelmaansa opintojen aikana. 



 
Opinto-ohjelmaa laatiessaan opiskelijan tulee pitää silmällä vähimmäiskurssimäärän 
täyttymistä ja ottaa tarpeellinen määrä valinnaiskursseja opinto-ohjelmaansa. 
 
Valintojen muuttamisesta on syytä neuvotella opinto-ohjaajan kanssa. 
 
Hyväksytysti suoritettua kurssia ei voi mitätöidä. 
 
Keskeyttämisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kansliaan. 

 
3. KURSSIEN SUORITTAMINEN 

Opetukseen osallistuminen kuuluu osana kurssin suorittamiseen ja kurssit suositel-
laan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Mahdollisia ainekohtaisia ohjeita (esim. 
matematiikan vaihdosta tai suoritusjärjestyksestä) annetaan ainekohtaisissa opetus-
suunnitelmissa. 

 
Kursseilla ei ole läsnäolovelvoitetta. Kurssikoe ja esimerkiksi erikseen sovitut kuun-
telu- ja sanakokeet on suoritettava ohjelmaan merkittynä aikana. 
 
Jos opiskelija on ollut sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia poissa kurssiko-
keesta, hänen kurssinsa voidaan arvostella myöhemmin. Opiskelija, joka ilman hy-
väksyttävää syytä on ollut poissa kurssikokeesta, saa kokeesta hylätyn arvosanan, 
ja hänellä on siis jäljellä vain yksi uusintakoemahdollisuus. Kurssi voidaan jättää ar-
vostelematta opiskelijan harjoittaman vilpin seurauksena. 

 
4. ARVIOINTI 

Arvioinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten sen pe-
rusteella antamia määräyksiä. 
 
Arvioinnin tarkoituksena on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja 
oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tar-
koituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi ar-
viointi antaa tietoja jatko-oppilaitosten sekä työelämän ja muiden vastaavien tahojen 
tarpeita varten. Arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikutta-
vuuden arvioinnissa. 
 
Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin tulos. Arvostelu perustuu opetus-
suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arvostelussa tulee pyrkiä mahdollisimman 
suureen luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Opiskelijalle selvitetään etukä-
teen arvioinnin ja arvosanan muodostumisen perusteet. Opiskelijaa tulee ohjata 
myös itsearviointiin. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien 
tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 

 
4.1. Kurssin arvostelu 

Kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta kurssin päätyttyä. Opetukseen osallistumi-
nen on osa kurssin suorittamista. Kurssisuorituksen arviointi perustuu paitsi mahdol-
lisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opis-
kelijan tuotosten arviointiin. 
 
Kurssisuoritukset arvioidaan asetuksessa määritetyin numeroin: 
5 (välttävät), 6 (kohtalaiset), 7 (tyydyttävät), 8 (hyvät), 9 (kiitettävät) ja 10 (erinomaiset 
tiedot). 
 



Arvosana 4 merkitsee hylättyä suoritusta. Opetussuunnitelmassa erikseen maini-
tuista kursseista voidaan antaa suoritusmerkintä S (= suoritettu) tai H (= hylätty). 
Jaksoarvioinnissa merkintä K tarkoittaa sitä, että opiskelija on keskeyttänyt kurssin 
suorittamisen, ja P sitä, että suorituksista puuttuu vielä jotakin, minkä suorittamisesta 
myöhemmin on opettajan kanssa sovittu. 
Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi voi täydentää ja täsmentää arviointia. Kunkin 
kurssin arviointiperusteet selvitetään kurssin alussa. 
 
Numeroarvosanoin arvostellaan kaikki pakolliset ja syventävät kurssit. Koulukohtai-
sista valinnaisista kursseista annetaan pääsääntöisesti suoritusmerkintä. 
 
Kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös arvioi-
tava riittävän laaja-alaisesti. Itsenäisesti suoritettavan kurssin kokeessa voi siis olla 
osioita, joita normaalissa kurssikokeessa ei ole. Koulukohtainen valinnainen kurssi 
tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta se voitaisiin laskea vähimmäiskurssimäärään. 
 
Opiskelija on velvollinen pitämään huolta siitä, että hän saa merkinnän suorit-
tamistaan kursseista jaksotodistukseen, jossa on näkyvissä kaikki aiemminkin 
opiskelijalle merkityt suoritukset. Jaksoarvostelun saa pyydettäessä kansliasta. 

 
4.2. Kurssin suorittaminen uudelleen 

Opiskelijalla on oikeus osallistua yhden kerran uusintakuulusteluun, jos hän on 
saanut hylätyn arvosanan (4) tai on ollut poissa kurssikokeesta. Uusintaoikeutta on 
käytettävä ensimmäisessä kurssin jälkeisessä uusintakokeessa. Kurssiarvoste-
lussa otetaan huomioon koesuorituksen lisäksi jatkuva näyttö ja muut suoritteet op-
pitunneilla. Mikäli uusintakuulustelukin hylätään, kurssi on opiskeltava uudelleen.  
 
Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran kurssille uudelleen osallistu-
matta. Parempi arvosana jää voimaan. Korotusoikeutta on tällöin käytettävä puolen 
vuoden kuluessa. 

 
4.3. Etenemiseste  

Hylätyksi tulleet kurssit eivät estä opintojen jatkamista, mutta opintojen päättyessä 
vähintään 2/3 opiskelijan oppiaineen opinto-ohjelman mukaisen oppimäärän koko-
naiskurssimäärästä on oltava hyväksytysti suoritettu. Hylättyjen kurssien sallituista 
määristä tarkemmin kohdassa 4.5. 
 

4.4. Muiden oppilaitosten ja ulkomaiset opinnot 
Opiskelijan muussa oppilaitoksessa tai ulkomailla suorittamat opinnot voidaan hyväk-
syä korvaamaan joko jotain oppiaineen kurssia, mikäli opinnot vastaavat tavoitteil-
taan Vaasan lyseon lukion aikuislinjan opetussuunnitelman mukaisia pakollisia ja sy-
ventäviä kursseja (oltava numeroarvosana), tai jotakin soveltavaa kurssia. Tarvitta-
essa opiskelijalta voidaan edellyttää myös lisäsuorituksia.  
 
Opiskelijalla on oikeus saada pyydettäessä etukäteen tieto muussa oppilaitoksessa 
suoritettavien opintojen hyväksymisestä lukio-opinnoiksi ja tällöin noudatettavista ar-
vosteluperusteista. Muita kuin lukio-opintoja voidaan aikuislukion opintoihin lukea 
korkeintaan neljä kurssia. 
 
Opiskelijalla on aina oltava virallinen todistus muualla suoritetuista opinnoista ja tar-
vittaessa kurssiseloste suorituksistaan. Hyväksymisestä päättää apulaisrehtori, kes-
kusteltuaan tarvittaessa aineenopettajan kanssa. 

 
  



4.5. Oppimäärän suoritus 
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti Vaa-
san lyseon lukion aikuislinjan tuntijaossa määritellyn kurssimäärän.  
Opiskelun päättyessä vähintään 2/3 opiskelijan oppiaineen oppimäärän pakollisista 
ja syventävistä kursseista on oltava hyväksytysti suoritettuja. Seuraavassa on lueteltu 
suoritettujen pakollisten ja syventävien kurssien sekä sallittujen arvosanojen neljä (4) 
määrät: 1–2: 0; 3–5: 1; 6–8: 2. 
 
Päättötodistuksessa oppiaineista annetaan päättöarvosana numerolla. Lukio-opiske-
lijaa koskevat lisäksi säännöt: mikäli opiskelija pyytää, hän saa liikunnasta suoritus-
merkinnän. Suoritusmerkinnän (S) voi saada pyydettäessä oppiaineista, joissa opis-
kelija on suorittanut vain yhden kurssin, kuitenkin valinnaisessa vieraassa kielessä 
kaksi kurssia. 
 
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja 
syventävien kurssien perusteella. 
 
Asianomaisen aineen opettajat voivat korottaa edellä mainittua arvosanaa, mikäli 
opiskelijan tiedot ja taidot ovat päättövaiheessa tätä arvosanaa paremmat.  
 
Opiskelijalle tarjotaan opiskelujen päättyessä mahdollisuutta yrittää korottaa oppi-
määrän arvosanaksi tulevaa päättöarvosanaa. Mikäli opiskelija tällöin osoittaa oppi-
aineen tietojen ja taitojen suurempaa kypsyyttä ja hallintaa, tulee arvosanaa korottaa. 
Korotuskuulustelujen tarkoituksena on myös auttaa opiskelijaa valmistautumaan yli-
oppilastutkintoon. Koulu antaa vuosittain tarkempia ohjeita korotuskuulusteluista. 

 
Opiskelijan oma opinto-ohjelma määrittelee, miten laaja kunkin oppiaineen oppi-
määrä on hänen kohdallaan, eli mihin kursseihin perustuen oppiaineet arvioidaan. 
Jotta tietyn oppiaineen oppimäärä tulee suoritetuksi, tulee opinto-ohjelmaan sisältyä 
vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit. 
 
Jos opiskelija suorittaa B-kielen opinnot A-kielen oppimäärään laajuisesti, hän voi 
päättötodistuksessa halutessaan saada arvosanan kahdessa A-kielessä 

 
4.6. Päättötodistus 

Lukion oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut opintojaksot (LOPS 
2021) tai kurssit (LOPS 2016), eikä mitään voi jälkikäteen poistaa.  
 
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaik-
kien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Tämä edellyttää kaik-
kien pakollisten kurssien suorittamista. Vähimmäisopintomoduulimäärä on 88 (LOPS 
2021) ja vähimmäiskurssimäärä on 44 (LOPS 2016).  
 
Opiskelijalta, joka on suorittanut lukio-opintoja aiemmin muualla ja jatkaa lukio-opin-
tojaan Vaasan lyseon lukion aikuislinjalla, hyväksiluetaan opetussuunnitelman mu-
kaiset vastaavat jo aiemmin suoritetut kurssit. Päivälukion opetussuunnitelmaa nou-
dattaneen siirtyjän on kuitenkin aina suoritettava aikuislinjan lukio-opintoja puuttuva 
suhteellinen osuus, jotta hän voi saada päättötodistuksen.  
 
Koko oppimäärän suorittaneelle annetaan lukion päättötodistus. 

 
4.7. Todistusarvosanojen korottaminen 

Aikaisemmin suoritetun tutkinnon arvosanoja voi korottaa suorittamalla kustakin ai-
neesta erikseen määrätyt kurssit. Suorituksesta saa erillisen todistuksen. 



Suoritettavia kursseja on aineesta ja olosuhteista riippuen 1–3 lähinnä pakollisten 
kurssien loppupäästä. Kurssien määrään vaikuttaa mm. aikaisemmista opinnoista ku-
lunut aika, mahdolliset muut opinnot ja työkokemus. Suoritettavia kursseja on pää-
sääntöisesti vähintään kolmasosa oppimäärän laajuudesta. Suoritettavista kursseista 
on sovittava opinto-ohjaajan kanssa. 

 
4.8 Lisäksi 

Opiskelijaksi ilmoittautuminen vuosittain 
Ilmoittautumislomake pitää täyttää joka vuosi, mieluiten keväällä, ja se palautetaan 
kansliaan. 

Kurssille osallistumisen vahvistaminen 

Kurssille osallistuminen tulee vahvistaa tulemalla lähiopetuksen ensimmäiselle kurs-
sin ohjaustunnille ja kirjautumalla kurssille Moodlessa. Itsenäisesti omaan tahtiin 
opiskeltaessa on opettajalle lähetettävä sähköpostia kurssin aloittamisesta ja sovit-
tava koe koeviikolle. 

Uusintakoeohjeita 

Oikeudesta osallistua uusintakokeeseen määrätään suoritusohjesäännön kohdassa 
4.2. Uusintakoetilaisuuksien ajat ovat oppaassa toisaalla. Koetilaisuuteen tulee saa-
pua 40 min aikana kokeen ilmoitetusta alkamisajasta. Tänä aikana ei kokeesta saa 
poistua. Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään määräaikana. Uusintakoeti-
laisuuksia on yksi jaksoa kohden. 

 
Oppimateriaali ja tietokone 

Oppikirja ja kannettava tietokone täytyy hankkia heti ensimmäiselle lähiohjaustapaa-
miselle. Opiskelijan on opeteltava oman tietokoneensa käyttö. 

 
Lunttaus ja plagiointi on rangaistavaa 

Lukiossa opiskelija kirjoittaa eri kursseilla paljon erilaisia tekstejä. Osa teksteistä 
edellyttää aineiston käyttöä ja tiedon hakua. Kun aineistoa käytetään, siihen on vii-
tattava asianmukaisesti. Jo osatekstin plagioiminen on luvatonta ja rangaistavaa. Pla-
giointi tarkoittaa toisen kirjoittajan tai puhujan tekstin käyttämistä oman tuotoksen 
osana joko suoraan tai mukaillen ilman, että alkuperäisen tekstin tekijää ei asiallisesti 
mainita. Opettaja voi keskeyttää plagioimisesta kiinni jääneen opiskelijan kurssin. 
Opiskelijan velvollisuus on ongelmatilanteessa kysyä ohjeita kurssin opettajalta. 
Luonnollisesti lunttaus on kiellettyä. Lunttauksesta seuraa kurssin hylkääminen. 

 
Suoritukset ajoissa valmiiksi, arvioituina 

• Jos aikoo saada päättötodistukset syksyn lakkiaisissa, takaraja on 29.10.2021. 

• Jos aikoo saada päättötodistukset kevään lakkiaisissa, takaraja on 29.4.2022. 

Mikäli suoritukset tulevat kuntoon vasta edellä mainitun päivän jälkeen, EI voi juhlia 
valmistumista vielä ko. syksyn/kevään lakkiaisissa. 
 

 
  



OHJEITA VERKKO-OPISKELUUN 
 
Verkko-opiskelu onnistuu yleensä monenlaisilla tietokoneilla tai jopa tableteillakin. Ylioppi-
laskirjoituksissa tarvitaan kuitenkin oma kannettava tietokone, joka on voitava käynnistää 
USB-muistitikulta, ja tablettikoneilla se ei onnistu. Jos olet ostamassa uutta kannettavaa 
konetta, varmista myyjältä, että muistitikkukäynnistys ylioppilastutkintolautakunnan 
Linux-käyttöjärjestelmään toimii.  
 
Opiskeluun sopii siis parhaiten Windows-, Mac- tai Linux-kone, jossa on vähintään seuraa-
vat välineet ja ohjelmat:  
- kuulokkeet tai kaiuttimet, internetyhteys 
- videoiden katseluun esimerkiksi ilmainen VLC media player, ladattavissa osoitteesta 
www.videolan.org/vlc/ 
- tekstinkäsittelyohjelma, mieluimmin ilmainen LibreOffice-paketti, joka sisältää mm. teks-
tinkäsittelyn, taulukkolaskennan, piirto-ohjelman ja esitysgrafiikkaohjelman. Nämä ohjelmat 
ovat käytettävissä myös ylioppilaskirjoituksissa. Ohjelmisto on ladattavissa osoitteesta 
https://fi.libreoffice.org/ 
- Adobe Acrobat Reader, ladattavissa osoitteessa https://get.adobe.com/fi/reader/ 
 
Office-sovellukset 
Microsoftin Office-sovellukset (Word, Excel, PowerPoint jne.) ovat opiskelijoiden ladatta-
vissa kaupungin OneDrive- ja sähköpostipalvelusta. 
 
Oppimisalusta Moodle 
Aikuislinjan käytössä on Moodle-ohjelmisto. Lisäksi jokaiselle tehdään tunnus Vaasan kau-
pungin opiskelijasähköpostiin. Sähköpostiin ja sitä kautta Moodleen kirjautumiseen anne-
taan ohjeet opiskelun alkaessa. Moodlen ohjausta antavat opettajat kurssien aikana, ja 
käyttäjätunnuksen sekä salasanan saa kansliasta. 
 
Moodleen kirjaudutaan kurssille jo ennen ensimmäistä oppituntia. Oppimisalustalla on 
kurssiin liittyvä materiaali ja ohjeet. Oppimisalusta voi sisältää myös erilaisia keskustelutoi-
mintoja, mahdollisuuden yhteiseen tiedon rakenteluun esimerkiksi ryhmä- ja projektitöiden 
muodossa sekä mahdollisuuden palauttaa tehtäviä sähköisesti. 
 

Nettietiketti 
Vaikka useimmat lait on kirjoitettu ennen tietoverkkojen yleistymistä, voimassa olevat lait 
koskevat nettiäkin. Kaikki sellainen, mikä olisi laitonta muutoinkin, on laitonta myös ne-
tissä. Älä siis laita sivulle herjaavaa tai loukkaavaa aineistoa. 

Älä levitä netissä aineistoa, esimerkiksi tuotenimiä, musiikkia, tekstiä, valokuvia, piirroksia 
tai mp3-tiedostoja, joihin sinulla ei ole oikeuksia. Aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa 
taloudellisiin korvausvaatimuksiin. Kansalaisella on perustuslaissa määritelty oikeus luotta-
mukselliseen viestintään. Laki koskee myös sähköpostia 

Ole kohtelias sähköpostia kirjoittaessasi. Älä kirjoita sähköpostissa mitään sellaista, mitä 
et olisi valmis sanomaan henkilölle kasvotusten.  

 
 
 
 
 
  



YLIOPPILASTUTKINTO (ylioppilastutkinto.fi) 
 
Tutkinnon suorittamiseen liittyviä tiedotustilaisuuksia järjestetään ja/tai ohjevideoita julkais-
taan ennen ilmoittautumisaikojen päättymistä ja ennen kirjallisten kokeiden alkamista. Tie-
dotustilaisuuksissa asioita selostetaan tarkemmin. Tutkinnon suunnittelussa kannattaa 
kääntyä opinto-ohjauksen puoleen (apulaisrehtori ja kanslia). Ylioppilastutkintolautakunta 
päivittää ohjeitansa, ja ne on nähtävissä verkossa lautakunnan sivuilla (ylioppilastut-
kinto.fi). 
 
Tutkinnon suorittaminen ja rakenne (ennen kevättä 2022 aloittaneet) 
 
Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille 
pakollinen. Voit valita kolme muuta pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: 
toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliai-
neen koe. Pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit li-
säksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Voit lisätä tutkin-
toosi uusia ylimääräisiä kokeita, kunnes tutkintosi on valmis tai olet käyttänyt kolme tutkin-
tokertaa. Voit valita myös sellaisia ylioppilastutkinnon ainevalikoimaan kuuluvia aineita, 
joita ei opeteta omassa lukiossasi. 
 
Lainattu YTL:n sivuilta, lisätietoa: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille 
 
Uusi tutkintorakenne (keväällä 2022 ja sen jälkeen aloittaville) 
 
Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden 
tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja 
kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen ko-
etta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vie-
ras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. 
 
Keitä kevään 2022 uudistukset koskevat 
Uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 
tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen ker-
ran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.  
 
Lainattu YTL:n sivuilta, lisätietoa: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



AIKUISLINJAN LÄHIOPETUKSEN OPPIMATERIAALIT 2021–2022 
 
 
sähköinen = sähköinen digimateriaali 
painettu = perinteinen painettu kirja 
w-kirjain kurssin numeron edessä = LOPS 2016 
 
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä (ÄI), 
ja suomi toisena kielenä (S2) 
 
Kaikille ÄI-kursseille käy sähköinen tai painettu 
 
ÄI kaikki opintojaksot 
Särmä suomen kieli ja kirjallisuus – Tietokirja 
(LOPS 2021, Otava) 
 
wÄI kaikki kurssit 
Särmä suomen kieli ja kirjallisuus 
(LOPS 2016, Otava) 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
äidinkieli 1 
Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (ÄI1)  
Särmä Tehtävät 1 (LOPS 2021, Otava) 
 
äidinkieli 2–3 
Kieli- ja tekstitietoisuus sekä vuorovaikutus (ÄI2ÄI3)  
Särmä Tehtävät 2–3 (LOPS 2021, Otava) 
 
LOPS 2016 
Pakolliset kurssit 
 
äidinkieli 3 
Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (wÄI3) 
Särmä Tehtäviä 3 (LOPS 2016, Otava) 
 
äidinkieli 4 
Tekstit ja vaikuttaminen (wÄI4) 
Särmä Tehtäviä 4 (LOPS 2016, Otava) 
 
äidinkieli 5 
Teksti ja konteksti (wÄI5) 
Särmä Tehtäviä 5 (LOPS 2016, Otava) 
 
Koulukohtaiset valinnaiset kurssit 
 
äidinkieli 6y 
Nykykulttuuri ja kertomukset, yo-valmentava (wÄI6y) 
Ilmoitetaan kurssilla 
 
 

 
 
TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI) 
A- ja B-ruotsi 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
ruotsi 1–2 
Minä, opiskelutaidot ja vuorovaikutus arjessa 
(RU1RU2) 
Fokus 1–2 (LOPS 2021, Otava) sähköinen 
 
ruotsi 3 
Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (RUA3) 
Kulttuuri ja mediat (RUB3) 
Fokus 3 (LOPS 2021, Otava) sähköinen 
 
LOPS 2016 
Pakolliset kurssit 
 
ruotsi 4 
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (wRUA04) 
Monenlaiset elinympäristömme (wRUB14) 
Fokus 4 (LOPS 2016, Otava) painettu 
 
ruotsi 5 
Tiede ja tulevaisuus (wRUA05) 
Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (wRUB15) 
Fokus 5 (LOPS 2016, Otava) painettu 
 
A-ruotsi 6 
Opiskelu, työ ja toimeentulo (wRUA06) 
Inne 6 (LOPS 2016, Otava) painettu, uusin painos 
 
Koulukohtaiset valinnaiset kurssit 
 
LOPS 2016 
ruotsi 10y 
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi 
(wRUA10/wRUB110) 
Fokus Abi (LOPS 2016, Otava) sähköinen 
 
LOPS 2021 
ruotsi 11a 
Peruskoulusta lukioon – orientoiva opintojakso 
Megafon + Otavan sähköinen lisenssi 
 
 
  



ENGLANTI 
 
Perusopetuksessa alkanut A-oppimäärä 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
englanti 1–2 
Yhteinen ja oma englannin kieli (ENA1ENA2) 
New Insights 1–2 (LOPS 2021, Otava) sähköinen tai 
painettu 
 
englanti 3 
Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä 
(ENA3) 
New Insights 3 (LOPS 2021, Otava) sähköinen tai 
painettu 
 
 
LOPS 2016 
Pakolliset kurssit 
 
englanti 4 
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (wENA4)  
Insights 4 (LOPS 2016, Otava) sähköinen tai painettu 
 
englanti 5 
Tiede ja tulevaisuus (wENA5)  
Insights 5 (LOPS 2016, Otava) sähköinen tai painettu 
 
englanti 6 
Opiskelu, työ ja toimeentulo (wENA6)  
Insights 6 (LOPS 2016, Otava) sähköinen tai painettu 
 
Syventävät kurssit 
 
englanti 7y 
Kestävä elämäntapa (wENA7) 
Insights 7 (LOPS 2016, Otava) sähköinen tai painettu 
 
Koulukohtaiset valinnaiset kurssit 
 
englanti 10y 
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (wENA10) 
Abilities (LOPS 2016, Otava) sähköinen 
 
 

MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAI-
SUUS 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
matemat 1  
Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus (MAY1) 
Unioni 1 (LOPS 2021, Sanoma Pro) painettu 
 
MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä 
 
matemat 2 
Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2) 
Binomi 2 (LOPS 2021, Sanoma Pro) painettu 
 
matemat 3 
Geometria (MAB3) 
Binomi 3 (LOPS 2021, Sanoma Pro) painettu 
 
LOPS 2016 
Pakolliset kurssit 
 
matemat 4 
Matemaattisia malleja (wMAB4) 
Summa 4 (LOPS 2016, Edita) 
 
matemat 5 
Tilastot ja todennäköisyys (wMAB5)  
Summa 5 (LOPS 2016, Edita) 
  
matemat 6 
Talousmatematiikka (wMAB6) 
Summa 6 (LOPS 2016, Edita) 
  
Koulukohtaiset valinnaiset kurssit 
 
LOPS 2021 
matemat 11a 
Lukiomatematiikan opiskeluun orientoiva kurssi 
Ilmoitetaan kurssilla 
 
  



BIOLOGIA 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
biologia 1 
Elämä ja evoluutio (BI1)  
Bios 1 (LOPS 2021, Sanoma Pro) 
 
LOPS 2016 
Pakolliset kurssit 
 
biologia 2 
Ekologia ja ympäristö (wBI2)  
Bios 2 (LOPS 2016, Sanoma Pro) 
 
 
MAANTIEDE 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
maantiede 1 
Maailma muutoksessa (GE1)  
Geos 1 (Sanoma Pro) 
 
 
FYSIIKKA 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
fysiikka 1 
Fysiikka luonnontieteenä ja yhteiskunnassa (FY1FY2)  
Fysiikka luonnontieteenä 
(LOPS 2021, Studeo) sähköinen 
Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta 
(LOPS 2021, Studeo) sähköinen 
 
 
KEMIA 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
kemia 1 
Kemian pakollinen opintojakso (KE1KE2)  
Mooli 1–2 (LOPS 2021, Otava) painettu 
 
 

FILOSOFIA 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
filosofia 1 
Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) 
Argumentti 1 (LOPS 2021, Sanoma Pro) painettu 
 
 
HISTORIA 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
historia 1 
Ihminen, ympäristö ja historia (HI1)  
Forum Historia 1 (LOPS 2021, Otava) painettu 
 
 
YHTEISKUNTAOPPI 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
yhteiskuntaoppi 1 
Suomalainen yhteiskunta (YH1) 
Forum Yhteiskuntaoppi 1 (LOPS 2021, Otava) 
painettu 
 
LOPS 2016 
Pakolliset kurssit 
 
yhteiskuntaoppi 2 
Taloustieto (wYH2)  
Jokaisen talous (LOPS 2016, Sanoma Pro) 
sähköinen tai painettu 
 
 
EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
uskonto 1 
Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja 
islamin jäljillä (UE1) 
Verso 1 (LOPS 2021, Sanoma Pro) painettu 
 
 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
 
LOPS 2021 
Pakolliset opintojaksot (ja moduulit) 
 
elämänkatsomustieto 1 
Minä ja hyvä elämä (ET1) 
Minä ja hyvä elämä (LOPS 2021, Studeo) sähköinen 
 
 



Syksyn 2021 tärkeät päivät 

 
to 2.9.  Lyseon syksyn yo-info julkaistaan Wilmassa ja kotisivuilla 
 
ma 6.9.  Syksyn kirjoitettavien aineiden pakollisten kurssien oltava arvioituina 
 

 

Ylioppilaskirjoitukset 

 
ma 13.9. äidinkieli, suomi, lukutaidon koe 
 
ke 15.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia 
 
pe 17.9. vieras kieli pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä) 
 
ma 20.9. toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
 
ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä  
 
to 23.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
 
pe 24.9. äidinkieli, suomi, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe 
 
ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
                                                                                                       

 

*** 
 
to 7.10.  Syksyn ylimääräinen uusintakoe 
 
pe 29.10.  Syksyllä 2021 yo-tutkinnon päättävillä oltava kaikki kurssit arvioituina 
 
to 4.11.  Ilmoittautumisohje kevään 2022 kirjoituksiin julkaistaan Wilmassa ja kotisivuilla 
 
pe 26.11.  Sähköinen SITOVA kirjallinen ilmoittautuminen Wilmassa kevään yo-kirjoituksiin päättyy 
 
ti 30.11.  Erityisjärjestelyhakemus on oltava lähetettynä kanslian kautta YTL:lle 
 
pe 3.12.  Syksyn ylioppilasjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla Vaasan kirkossa 

 
 
  



Kevään 2022 tärkeät päivät 

 
 
ke 9.2.  Lyseon kevään yo-info julkaistaan Wilmassa ja kotisivuilla 
 
ma 21.2.  Kevään kirjoitettavien aineiden pakollisten kurssien oltava arvioituina  
 
 

 

Ylioppilaskirjoitukset 

 
ti 15.3. äidinkieli, suomi, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe  
 
to 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
 
pe 18.3. äidinkieli, suomi, kirjoitustaidon koe 
 
ma 21.3. vieras kieli pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä) 
  
ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä  
  
pe 25.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
 
ma 28.3. toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä  
 
ke 30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia  
 

 

*** 

pe 22.4. Kevään ylimääräinen uusintakoe 
 
pe 29.4.  Keväällä 2022 yo-tutkinnon päättävillä oltava kaikki kurssit arvioituina 
 
pe 29.4.  Erityisjärjestelyhakemus on oltava lähetettynä kanslian kautta YTL:lle 
 
ti 3.5.   Opiskelijan on ilmoitettava kirjallisesti kansliaan, mikäli ei halua nimeään julkaistavan lehdissä tai 
   internetissä ylioppilaiden luettelossa 
 
ti 10.5.  Ilmoittautumisohje syksyn 2022 kirjoituksiin julkaistaan Wilmassa ja kotisivuilla, ensimmäistä kertaa 
  kirjoittavien SITOVA ilmoittautuminen alkaa 
 
ti 17.5.  Kevään yo-tulokset. Ensi kertaa ilmoittautuvien ilmoittautuminen päättyy, ja keväällä  
  kirjoituksiin osallistuneiden SITOVA ilmoittautuminen alkaa 
 
ma 30.5.  Sähköinen SITOVA kirjallinen ilmoittautuminen Wilmassa syksyn yo-kirjoituksiin päättyy  
 
pe 3.6.  Yo-juhlaharjoitukset klo 17.00 (yo-lakkia ei tuoda harjoituksiin) 
 
la 4.6.  Lakkiaiset klo 9.30, paikalla klo 9.00 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


