
 

 

 

AMMATTILUKIOLAISEN 

LUKIO-OPINTOJEN OPAS 

lv. 2022-23 

 
                                           

 
 
 
Linnankosken lukion aikuislinja 
Piispankatu 24-26 
06100 Porvoo 



YHTEYSTIEDOT 

Rehtori Kaisa Ryöppy   040-8345651 

Apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Timo Juntunen 040-8333672 

  

Koulusihteeri Riitta Uronen   040-7081159 

Ryhmänohjaaja Eeva Ravi   eeva.ravi@edu.porvoo.fi 

 

Rehtorin kanslia, lukion kanslia, aikuislinjan apulaisrehtorin ja opinto-ohjaajan 

huoneet ovat 2. kerroksessa. Kanslia on auki ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14. 

OPETTAJAT lv. 2022-23. Opettajiin saa yhteyden joko sähköpostitse 

(etunimi.sukunimi@edu.porvoo.fi) tai Wilman kautta.  

   

    

Lapinlampi Jussi Laj matematiikka  

Kulmala Senni Kul äidinkieli: ÄI1, oÄI8 
 

Nordlund Anette NorA äidinkieli: ÄI04  

O’ Connor Peppi Oco psykologia: PS  

Orava Pauli Orp ruotsi oRUB103  

Pelkonen Tea Pet terveystieto: TE  

Rapo Paavo Rap ruotsi RUB101-102  

Ravi Eeva Rav englanti ENA, ryhmänohjaaja  

Koskenkorva 

Katariina  

Kva äidinkieli, oÄi03   

Vesterinen Veikko Ves yhteiskuntaoppi YH  

Viljanen Laura Vil äidinkieli: oÄI4  

Virtanen Aki Vak matematiikka: MAB2, oMAB5, oMAB6  
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KAHDEN TUTKINNON SUORITTAMINEN  

• tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon 

suorittamista samanaikaisesti 

 

KOLMEN TUTKINNON SUORITTAMINEN 

• käsittää edellisten lisäksi lukion päättötodistuksen, kun opiskelija on 

suorittanut vähintään 88 opintopistettä aikuislinjalla 

 

KENELLE AMMATTILUKIO ON HYVÄ VAIHTOEHTO? 

 

Opiskelijalle, 

• jolla on hyvät pohjatiedot peruskoulusta 

• joka kaipaa lisähaasteita 

• jolla on motivaatiota opiskeluun 

• joka haluaa lisävalmiuksia jatko-opintoihin ammattiin valmistumisen 

jälkeen 

• joka haluaa vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista 

 

 

 

 



AMMATTILUKIOLAISTEN VANHEMPAINILTA 

 

Syksyllä aloittavien ammattilukiolaisten vanhempainilta on ma 15.8. klo 

17.00 Linnankosken lukiolla (Piispankatu 24-26) Tervetuloa kuulemaan ja 

kyselemään lukio-opinnoista! 

 

LAAJENNETTU OPETUSVELVOLLISUUS 

 

Syksyllä 2021 aloittavat opiskelijat kuuluvat laajennetun opetusvelvollisuuden 

piiriin, jolloin he saavat tarvitsemansa kirjat periodin alussa ensimmäisillä 

oppitunneilla lukiossa. Kannettavan tietokoneen he saavat Careeriasta.  

 

LUKIOKURSSIT 

 

Ammatillinen perustutkinto on opiskelijan päätutkinto ja lukion kurssit 

lasketaan osaksi ammatillista perustutkintoa. Jokaisen lukion opintojakson 

arvosanan tulee olla kuitenkin vähintään viisi (arvosteluasteikko numeroilla 4-

10). 

 

Lukio-opinnot jakautuvat viiteen eri periodiin lukuvuoden aikana. Jokaisessa 

periodissa opiskellaan yhtä tai kahta oppiainetta (opintotarjotin on oppaan 

lopussa). 

 

”Porvoon mallissa” opiskelijat suorittavat lukiossa vähintään: 

 

Syksyllä 2021 opintonsa aloittavat suorittavat LOPS2021 opetussuunnitelman 

mukaisia opintojaksoja seuraavasti: 

• 5 opintojaksoa äidinkieltä 

o ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op) 

o ÄI4 Kirjallisuus I (2 op) 

o ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op) 



o ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op) 

o ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op) 

• 4 opintojaksoa keskipitkää ruotsia 

o RUB101 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) 

+ RUB102 Ruotsin kieli arjessani (3 op) 

o RUB103 Kulttuuri ja mediat (2 op) 

o RUB104 Ympäristömme (2 op) 

o RUB105 Opiskelu ja työelämä (2 op) 

• 5 opintojaksoa pitkää englantia 

o ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) 

+ ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op) = 4op 

o ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) 

o ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) 

o ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) 

o ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op) 

• 5 opintojaksoa lyhyttä matematiikkaa 

o MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op) 

o MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op) 

o MAB3 Geometria (2 op) 

o MAB4 Matemaattisia malleja (2 op) 

o MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op) 

• tai 5 opintojaksoa psykologiaa 

o PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op) 

o PS2 Kehittyvä ihminen (2 op) 

o PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op) 

o PS4 Tunteet ja mielenterveys (2 op) 

o PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op) 

 

Lisäksi viidentenä oppiaineena: yhteiskuntaoppi tai terveystieto: 



 

• 4 opintojaksoa yhteiskuntaoppia 

o YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op) 

o YH2 Taloustieto (2 op) 

o YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op) 

o YH4 Lakitieto (2 op) 

 

tai 

 

 

• 3 opintojaksoa terveystietoa 

o TE1 Terveys voimavarana (2 op) 

o TE2 Terveys ja ympäristö (2 op) 

o TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op) 

 

Vuosina 2016-2020 opintonsa aloittaneet suorittavat LOPS2015 

opetussuunnitelman mukaisia kursseja seuraavasti: 

• 5 kurssia äidinkieltä 

o ÄI1: Tekstit ja vuorovaikutus 

o ÄI2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti 

o ÄI3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 

o ÄI4: Tekstit ja vaikuttaminen 

o ÄI8: Kirjoittamistaitojen syventäminen 

• 5 kurssia keskipitkää ruotsia 

o RUB11: Minun ruotsini 

o RUB12: Hyvinvointi ja ihmissuhteet 

o RUB13: Kulttuuri ja mediat 

o RUB14: Monenlaiset elinympäristömme 

o RUB15: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 

• 6 kurssia pitkää englantia 

o ENA1: Englannin kieli ja maailmani 

o ENA2: Ihminen verkostoissa 



o ENA3: Kulttuuri-ilmiöitä 

o ENA4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

o ENA5: Tiede ja tulevaisuus 

o ENA7: Kestävä elämäntapa 

• 5 kurssia lyhyttä matematiikkaa 

o MAB2: Lausekkeet ja yhtälöt 

o MAB3: Geometria 

o MAB4: Matemaattisia malleja 

o MAB5: Tilastot ja todennäköisyys 

o MAB6: Talousmatematiikka 

• tai 5 kurssia psykologiaa 

o PS1: Psyykkinen toiminta ja oppiminen 

o PS2: Kehittyvä ihminen 

o PS3: Tietoa käsittelevä ihminen 

o PS4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys 

o PS5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 

 

Lisäksi syksyllä 2020 aloittavat ammattilukiolaiset valitsevat viidennen 

oppiaineen: yhteiskuntaopin tai terveystiedon: 

 

• 4 kurssia yhteiskuntaoppia 

o YH1: Suomalainen yhteiskunta 

o YH2: Taloustieto 

o YH3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 

o YH4: Kansalaisen lakitieto 

 

tai 

 

• 3 kurssia terveystietoa 

o TE1: Terveyden perusteet 

o TE2: Ihminen, ympäristö ja terveys 

o TE3: Terveyttä tutkimassa 

 



Jos äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, voit opiskella äidinkielen 

sijaan/lisäksi suomi toisena kielenä opintojaksoja/kursseja, joita järjestetään lv. 

2022-23 seuraavasti:   

S2-kurssit eri periodeissa  

Opettaja

  

1. jakso  2. jakso  3. jakso  4. jakso  5. jakso  

Kata  S204  oS206      S205  

Maria  oS204    S250ja 

S201  

S202-03    

 Valitse kurssit Wilmasta päivälukion tarjottimesta tai kysy 

apulaisrehtorilta/opinto-ohjaajalta Timo Juntuselta apua. 

 

LOPS21 mukaiset opintojaksot: 

o S21: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen 

o S22+23: Kieli- ja tekstitietoisuus + vuorovaikutus1 

o S24: Kirjallisuus1 

o S25: Tekstien tulkinta1 

o S26+27: Kirjoittaminen1+ vuorovaikutus2 

 

LOPS16 mukaiset kurssit: 

o oS21: Tekstit ja vuorovaikutus 

o oS22: Kieli, kulttuuri ja identiteetti 

o oS23: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 

o oS24: Tekstit ja vaikuttaminen 

o oS25: Teksti ja konteksti 

o oS26: Nykykulttuuri ja kertomukset 

 

ILTATUNNIT AIKUISLINJALLA 

 

Ammattilukiolaisille järjestetyn lukio-opetuksen lisäksi sinulla on mahdollisuus 

osallistua aikuislinjan tunneille iltaisin klo 16.30-19.20 välillä. Edellä 

mainittuihin oppiaineisiin liittyen aikuislinjalla on tarjolla lisäksi: 



o oRUB110: Abikurssi 

o oENA10: Kohti ylioppilaskirjoituksia 

o oMAB9: Kohti ylioppilaskirjoituksia (puolet kurssista elojaksona) 

o oÄI5: Teksti ja konteksti 

o oENA6: Opiskelu, työ ja toimeentulo 

 

 

Aikuislinjan kurssitarjotin näkyy Wilmassa, jossa tehdään kurssivalinnat. 

Sähköinen versio on myös aikuislinjan kotisivuilla http://urly.fi/xFW 

  

OPPITUNNIT 

 

Oppitunnit ovat tiistaisin ja torstaisin 

klo 13.20-14.40 ja klo 14.50-16.10 Linnankosken lukion ja 

aikuislinjan tiloissa. 

 

• Yksi opetuskerta vastaa kahta oppituntia. 

• Tiedot oppituntien luokista löytyvät Wilmasta ja koulun kotisivuilta 

viimeistään vähän ennen jakson alkua. 

ABIKURSSIT (ruotsi oRUB110, englanti oENA10 ja matematiikka oMAB9) 

OVAT ERITTÄIN SUOSITELTAVIA ENNEN YO-KIRJOITUKSIA, SILLÄ NIISSÄ 

KERRATAAN KUNKIN AINEEN YO-KOKEIDEN KALTAISIA TEHTÄVIÄ ERI 

KURSSEILTA. Kurssit parantavat opiskelijan pohjaa pärjätä /selvitä 

kirjoituksista. 

http://urly.fi/xFW


AMMATTILUKIOLAISEN SÄÄNNÖT 

 

• Kurssit ovat tiiviitä, opetuskertoja on vähän, joten on tärkeää, että 

TEET ANNETUT TEHTÄVÄT joka kerraksi! 

 

• Kurssien suorittaminen edellyttää oppitunneilla käymistä. ILMOITA AINA 

POISSAOLOSTASI opettajalle (esim. wilmaviestinä). ENEMMÄN KUIN 

KOLME KERTAA HYVÄKSYTTYJÄ POISSAOLOJA saattaa estää kurssin 

suorittamisen eli keskustele AINA poissaoloistasi opettajan kanssa. 

 

• Kun sinulla on työharjoittelujakso ja jos et pääse silloin oppitunneille / 

osalle oppitunneista, neuvottele opettajan kanssa, miten korvaat 

poissaolosi. 

 

• KÄNNYKÄT pidetään ÄÄNETTÖMINÄ JA POISSA NÄKYVISTÄ 

oppituntien aikana, jollei opettaja ole antanut lupaa opiskelukäyttöön 

 

• Jos olet joutunut olemaan poissa tunnilta, ota aina selvää, mitä on tullut 

läksyksi 

 

• Jos sairastut, etkä pääse kurssikokeeseen, ilmoita välittömästi 

opettajalle. 

 

• Jos joudut lähtemään linja-autolle ennen tunnin päättymistä, hanki 

vanhemman allekirjoittama ”bussilupa” ja näytä sitä kurssin opettajalle. 

 

 

ETENEMISESTE 

 

• Jos sinulla on kahdesta peräkkäisestä saman oppiaineen kurssista 

hylätty, kurssiarvosana 4, et voi mennä kolmannelle kurssille ennen kuin 

olet saanut hyväksytyn arvosanan jommastakummasta kurssista. Samoin 



jos sinulla on keskeytetty kurssi (K) ja hylätty (4) tai K+K et voi mennä 

kolmannelle kurssille suorittamatta ensin hyväksytysti jompaakumpaa 

aiemmista. 

 

 

 

OPPIAINEEN VAIHTAMINEN 

 

• Jos haluat vaihtaa opiskelemasi oppiaineen toiseen, keskustele asiasta 

ensin oman ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ja ilmoita 

sen jälkeen asiasta aikuislinjan apulaisrehtorille. Vaihtaminen tapahtuu 

aina jakson vaihtuessa, ei kesken jakson. 

 

 

PLAGIOINNILLA ET PÖTKI PITKÄLLE! Lainaaminen kyllä 

kannattaa…  

Syyllistyt plagiointiin, eli kirjalliseen varkauteen, jos kopioit toisen henkilön 

tuottaman tekstin tai sisällön sellaisenaan ja esität sen omana tuotoksenasi.  

Plagioit myös, jos käytät toisen ajatuksia ja ideoita niin, että muokkaat toisen 

tuotosta vain minimaalisesti, esimerkiksi muutat sanajärjestystä, korvaat 

sanoja synonyymeillä tms.  

ET SAA:  

• kopioida jonkun toisen tekemää ainetta, esseetä, esitelmää, tutkielmaa 

tms. ja siirtää sitä omiin nimiisi 

• koostaa mitään oppimistehtävää verkosta poimituista eri tekstinpätkistä 

ja esittää niitä ominasi 

• kääntää toisesta kielestä tekstiä ja esittää sitä omana tuotoksenasi 

• avustaa plagioinnissa  

• käyttää omia aikaisempia töitäsi uusina (itsensä plagiointi)  

 

MIKSI EI?  



• plagiointi on varastamista 

• plagiointiepäily johtaa kurinpitotoimenpiteisiin, joissa menetellään 

lukiolain 26a§:n mukaan. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista 

opiskelijaa kuullaan tilaisuudessa, jossa on mukana opiskelijan huoltaja(t), 

rehtori ja aineenopettaja. Kurinpitorangaistuksia ovat 

suorituksen/kurssin hylkääminen, kirjallinen varoitus ja jopa opiskelijan 

määräaikainen erottaminen.  

 

MITEN TOIMIT REHELLISESTI?  

• saat käyttää, lainata ja siteerata toisen tekstiä, sisältöä ja ideoita, kun 

lainauksen välittömässä yhteydessä esität alkuperäisen lähteen. 

• suora lainaus eli SITAATTI erotetaan kirjoittajan omasta tekstistä 

lainausmerkeillä  

• myös omin sanoin selostettaessa eli parafraasein esitetyssä lainauksessa 

on aina viitattava ideoiden lähteisiin  

 
 

MIKSI KANNATTAA LAINATA – AVOIMESTI?  

• VAKUUTAT PAREMMIN – kun lainaat toisen tekstiä ja/tai viittaat 

toisen ajatuksiin, oman tekstisi argumentointi vahvistuu 

• INFORMOIT – lähteiden tarkka kirjaaminen auttaa lukijaa itse etsimään 

aiheesta lisätietoa  

• OLET REILU – annat kunnian sille, jolle se oikeasti kuuluu  

 

Lähteet:  

Anne Maria Mikkola, Lasse Koskela ym.: Äidinkieli ja kirjallisuus, käsikirja s. 

154. 1.-6 painos. WSOY. 2008  

Raquel Benmergui, Anni Lampinen ym.: Culture Cafe, Book 5. s. 105. Otava  

Lukiolaki 26§ (13.6.2003/478) Kurinpito, 26§ (13.6.2003/478) Menettely 

kurinpitoasiassa ja kurin-pitorangaistuksen täytäntöönpano  

Vantaan Vaskivuoren lukion ohjeet opiskelijalle 

 

VÄLITUNNIT 



 

• Tupakointi on EHDOTTOMASTI KIELLETTY koulun ovien läheisyydessä. 

Sallitut tupakointialueet ovat Runebergin puisto ja taksikopin takana. 

 

PYSÄKÖINTI     

 

• Koulun piha-alueille voi jättää polkupyörät ja mopot niille varatuille 

paikoille, mutta mopoautot ja autot on pysäköitävä kadun varteen. Ole 

tarkkana pysäköintikielto ja-aikamerkkien kanssa. 

 

 

 

 

LUKION KIRJASTO 
 

• Linnankosken lukion kirjasto (lukion 3.kerroksessa) on tarkoitettu lukion ja 

aikuislukion opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön.  

 

Kirjastonhoitaja: Maria Nuotio 

Puh. 040-6767726 

Sähköposti:  

Aukioloajat: 

Ti 9.00 – 15.00 

Ke 9.00 – 15.00 

To 9.00 – 17.00 

 

 

 

 



WILMAN KÄYTTÖ 

 

• Saat wilmatunnukset heti lukio-opintojen alussa. KÄYTÄ WILMAA 

AKTIIVISESTI! Jos hukkaat tunnuksesi tai et enää niitä muista, tule 

hakemaan uudet tunnukset joko apulaisrehtorilta tai koulusihteeriltä. 

• Wilmaa käytetään asioiden tiedottamiseen ja sen avulla voit kätevästi 

lähettää myös opettajille viestiä tarvittaessa sekä nähdä kurssiarvosanasi 

ja mahdollisten poissaolojen selvitystilanteen. Wilmassa ilmoittaudut 

ylioppilaskirjoituksiin. 

• Huoltaja saa oman wilmatunnuksensa heti syksyn alussa. Opettajat 

merkitsevät opiskelijoiden poissaolot Wilmaan, jossa alle 18-vuotiaan 

huoltaja käy ne selvittämässä mahdollisimman pian. 

 

 

RYHMÄNOHJAUSTUOKIOT 

 

• Ryhmänohjaajan pitämiin ryhmänohjaustuokioihin on tärkeää osallistua. 

Tuokioissa tulee esille opiskeluun liittyviä asioita. Tuokiot ilmoitetaan 

Wilmassa tai tunneilla. 

 

KONEIDEN KÄYNNISTYS JA ABITTIHARJOITUKSET 

 

• Opiskelijoille järjestettäviin harjoituksiin on erittäin tärkeä osallistua, sillä 

rajoitetulla tuntimäärällä kursseilla ei ole aikaa käynnistysharjoituksiin. 

Kurssikokeet ovat yleensä sähköisiä, jolloin on tiedettävä miten oma 

kannettava tietokone käynnistyy muistitikulta. Myös 

ylioppilaskirjoituksissa koneen käynnistäminen on opiskelijan vastuulla. 

• HUOM! 1. vuoden ammattilukiolaisilla on tvt-harjoitukset heti 1. 

periodissa seuraavasti:  

matematiikan opiskelijoille:  

to 18.8. klo 15.00-16.20 koulun verkko, O365, Wilma 

to 25.8. klo 15.00-16.20 Abitti 



Psykologian ym. opiskelijoille: 

ti 16.8. klo 15.00-16.20 koulun verkko, O365, Wilma 

ti 23.8. klo 15.00-16.20 Abitti 

 

TUNNIT OVAT ERITTÄIN TÄRKEITÄ. 

 

UUSINTAKOKEET (päivälukion kanssa yhteiset) 

• Kokeen saat uusia YHDEN KERRAN AINOASTAAN! Sen jälkeen tulee 

käydä kurssi uudestaan, jotta voi osallistua kokeeseen. 

 

uusintakokeen 

päivämäärä 

kellonaika viimeinen ilmoittautumispäivä  

klo 13.30 mennessä 

pe 26.08.22 16.00 ti 23.08.  

pe 28.10.22 16.00 ti 25.10. 

pe 16.12.22 16.00 ti 13.12. 

pe 03.03.22 16.00 ti 28.02. 

pe 28.04.22 16.00 ke 26.04. klo 11.00 

 

 

• Pyri osallistumaan mahdolliseen uusintakokeeseen kurssikoetta 

seuraavien kahden uusintakoepäivän aikana. 

• Uusintaan ilmoittaudutaan täyttämällä nettilinkistä avautuva lomake. 

Linkki ilmoitetaan koulun kotisivuilla ja Wilmassa opiskelijoille hyvissä 

ajoin ennen seuraavaa uusintakertaa. Jos olet ilmoittautunut, mutta et 

pääsekään uusintakoetilaisuuteen, ilmoita opettajalle. Jos jätät 

saapumatta ilman, että ilmoitat pätevää syytä, menetät 

uusintamahdollisuutesi. 

 



AIEMMIN TODETTU TAI MAHDOLLINEN LUKIHÄIRIÖ 

 

• huomioi, että tiedot aiemmin todetuista lukihäiriöistä eivät siirry lukiolle  

• Muista, että esim. yläkouluaikaiset lukitodistukset eivät kelpaa 

ylioppilaskirjoituksia varten. 

• Omassa ammatillisessa koulussasi tehtävän lukiseulan perusteella 

ohjataan sinut tarvittaessa tarkempaan lukitestiin (ilmainen 

laajennettuun oppivelvollisuuteen kuuluville). 

 

WANHOJEN TANSSIT JA PENKKARIT 

• Ammattilukiolainen voi halutessaan osallistua päivälukion 3.jaksossa 

olevaan wanhojen tanssikurssille (Yhdessä liikkuen LI4) toisena 

opiskeluvuotenaan. Kurssille tulee ilmoittautua Wilmassa. 

Ilmoittautuminen edellyttää aktiivista osallistumista tunneille. 

 

• Abivuonna ammattilukiolaisella on mahdollisuus osallistua päivälukiossa 

järjestettävään penkkaripäivään ja -ajelulle. Kysy ajoissa esim. 

apulaisrehtorilta, jotta saat tietää penkkareita järjestävien opiskelijoiden 

nimet ja pystyt ilmoittautumaan ajelulle. 

 

 



YLIOPPILASTUTKINTO (www.ylioppilastutkinto.fi) 

 

 

 
Ylioppilaskirjoitukset tehdään sähköisesti opiskelijan omalla kannettavalla 

tietokoneella. 

Sähköisiä kirjoituksia varten opiskelija tarvitsee lisäksi langalliset kuulokkeet. Jos 

opiskelijan koneessa ei ole verkkopiuhalle paikkaa, pitää opiskelijan hankkia myös 

adapteri. Opiskelijan vastuulla on osata käynnistää oma koneensa muistitikulta. 

Sähköisessä ympäristössä toimimista ja sähköisiä kokeita harjoitellaan kursseilla. 

  

Ylioppilastutkinnon kokeet ovat kaikille kokelaille samat ja perustuvat kyseisen 

oppiaineen kaikkiin pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin.  

Ylioppilastutkinnon tekemisen voi hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle 

kirjoituskerralle. Useimmiten ammattilukiolaiset kirjoittavat Porvoossa toisen 

vuoden keväällä englannin, kolmannen vuoden syksyllä matematiikan / 

psykologian ja kolmannen vuoden keväällä ruotsin ja äidinkielen. Tästä on 

mahdollisuus poiketa tarvittaessa. 

 

Ylioppilastutkinnossa suoritettavat kokeet keväällä 2022 ja sen jälkeen 

aloittaville 

o Kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielen ja 

kirjallisuuden kokeen lisäksi  

o vähintään kolme koetta seuraavista: matematiikka, toinen kotimainen, 

reaaliaine, vieras kieli 

o viides kirjoitettava aine voi olla reaaliaine, vieras kieli/toinen kotimainen 

tai matematiikka 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


Osallistumisoikeus: 

o ammatillista perustutkintoa suorittavalta opiskelijalta edellytetään 

vähintään 90 osaamispisteen vastaavaa osaamista ennen 

ylioppilastutkintoon osallistumista (Laki ylioppilastutkinnosta 2019/502 

7§) 

o lukion päättötodistukseen tähtäävällä tulee olla vähintään kirjoitettavan 

aineen pakolliset kurssit tehtyinä  

Ilmoittautuminen: 

o kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn 

toukokuussa. Ilmoittautumista varten apulaisrehtori pitää 

ilmoittautumisinfon, josta tiedotetaan Wilmassa, koulun kotisivuilla ja 

ryhmänohjaajan kautta. Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin 

tapahtuu Wilmassa kohdassa ”lomakkeet”, jonka takaa löytyy 

ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon. Tulostettu ja allekirjoitettu 

ilmoittautumislappu viedään kansliaan annettuun määräpäivään 

mennessä. Muista, että kirjoituksiin ilmoittautuminen on sitova eli 

ilmoittautuminen velvoittaa maksamaan ylioppilaskirjoitusmaksut, vaikka 

et tulisikaan kirjoituksiin. 

 

Ylioppilaskirjoitusten tutkintomaksut: 

• koekohtainen maksu 34 € 

 

Ylioppilaskirjoituksiin liittyvät infot 

 

o Apulaisrehtori pitää ilmoittautumiseen liittyvän infon lisäksi lähempänä 

kirjoituksia toisen infon liittyen kirjoitusten käytännön järjestelyihin. 

Infoista tiedotetaan Wilmassa, koulun kotisivuilla ja ryhmänohjaajan 

kautta. 



ERILLISET LAUSUNNOT  

YTL:aan 

Luku-ja kirjoitushäiriön huomioonottaminen ylioppilaskirjoituksissa 

Jos yo-kokelaalla on lukihäiriö, tulee täyttää erillinen YTLn sähköinen lomake 

rehtorin kanssa. Lomakkeen mukana tulee olla lausunto 

o lukihäiriöön perehtyneeltä erityisopettajalta  

o Lausunnot on LÄHETETTÄVÄ Ylioppilastutkintolautakuntaan ENNEN 

KIRJOITUKSIIN ILMOITTAUTUMISTA: kevään tutkinnon osalta 30.11. 

mennessä ja syksyn tutkinnon osalta 30.4. TOIMI AJOISSA! 

Selvitys vieraskielisyydestä 

o Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi, on kokelaan mahdollista 

hakea erityisjärjestelyä (lisäaikaa) kokeen tekemiseen. Hakemus tehdään 

opinto-ohjaajan kanssa. 

Ylioppilaskokeen uusiminen 

o Hyväksytyn ylioppilaskokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. 

Hylättyä pakollista koetta voi uusia kolme kertaa välittömästi kolmen 

seuraavan tutkintokerran aikana. Vaikka hajautuksen kolmannella 

kirjoituskerralla saisit hylätyn arvosanan, voit silti yrittää uusia koetta 

kolme kertaa. 

Ylioppilastutkintotodistus 

o ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on 

ammattilukiolaisella neljän pakollisen aineen hyväksytysti kirjoittamisen 

lisäksi ammatillisen tutkinnon valmistuminen. 

 

LUKIO-OPINTOJEN LOPETTAMINEN 



 

• Jos päätät lopettaa lukio-opintosi ja keskittyä pelkästään ammatillisiin 

opintoihin, keskustele asiasta ensin oman ammatillisen oppilaitoksen 

opinto-ohjaajan kanssa. Muista ilmoittaa sen jälkeen asiasta aikuislinjan 

apulaisrehtorille tai koulusihteerille. Kerrothan myös, miksi päätit 

lopettaa. Mahdollinen lopettaminen tapahtuu jakson vaihtuessa, ei 

kesken jakson. Käydyt lukiokurssit eivät kuitenkaan mene hukkaan vaan 

ne luetaan hyväksi ammatillisiin opintoihin. 

• Lukiokurssien suorituksesi eivät vanhene, joten voit myöhemmin 

halutessasi jatkaa lukio-opintoja ja saada jo suoritetut kurssit hyväksi 

luettua. 

 

 

 

 

 



 

      

    

      

 



 

       

AMMATTILUKIOLAISTEN OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT LV 2022-23  

 

* 3. vuoden opiskelijat ostavat vielä itse kirjat. Laajennetun oppivelvollisuuden vuoksi 1. ja 2. 

vuoden opiskelijoiden kirjat tilataan etukäteen oppitunneille. Alla on lista kirjoista, joita 3. vuoden 

opiskelijat tarvitsevat. 
 
ENGLANTI  
DIGIKIRJA  
oENA10 Blom, Keltto ym. Abilities – englantia abiturienteille, digikirja (www.otava.fi)  
 
MATEMATIIKKA LYHYT  
Vapaaehtoinen, oMAB09 (kertauskurssi) Kurvinen-Ottelin ym.: Huippu 9 digikirja, Otava  
Laskin: Opiskelijat hankkivat ja asentavat TI-nspire CX CAS tietokoneohjelmiston tietokoneelleen 
(www.nspire.fi/osta)  
MAOL-digitaulukko  
Kaikilla matematiikan kursseilla käytetään digitaulukkoa. Myös paperiversio kelpaa.  
 

 
RUOTSI  

Lukuvuotta 2021-22 aiemmin ruotsin aloittaneet opiskelijat  
kurssi 3. RUB103: Blom-Kaunisto-Paasonen-Pajunen-Salonen: Fokus kurs 3 (Otava) TAI digikirja SEKÄ 
Grammatik Galleri (Otava)  
kurssi 4.  
RUB104: Blom-Kaunisto-Paasonen-Pajunen-Salonen: Fokus kurs 4 (Otava) TAI digikirja SEKÄ 
Grammatik Galleri (Otava)  
kurssi 5.  
RUB105: Blom-Kaunisto-Paasonen-Pajunen-Salonen: Fokus kurs 5 (Otava) TAI digikirja SEKÄ 
Grammatik Galleri (Otava)  
Kurssi 10. (kertauskurssi abeille) RUB110: Opettajan kurssimateriaali. Ei pakollista oppikirjaa, mutta 
ruotsin kielioppikirja Grammatik Galleri (Otava) suotava.  
Vapaaehtoinen kertauskirja: Abi ruotsi (uudistettu painos). (Otava.)  
Huom! Grammatik Galleri -kielioppikirjaa käytetään koko lukio-opintojen ajan ruotsin kursseilla.  
Valmiiksi täytetyt oppikirjat eivät kelpaa kurssikirjoiksi.  
 
SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)  
oS23 ja oS24 Eloranta – Lehtosaari: Kipinä 3-4. (kurssit 3 ja 4, uuden opsin mukainen painos) 
Finn Lectura.  
oS25 ja oS26 Eloranta – Lehtosaari: Kipinä 5-6. (kurssit 5 ja 6, uuden opsin mukainen painos) 
Finn Lectura.  
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  
3. vsk HUOM! Samaa Särmän oppikirjaa käytetään kaikissa opintojaksoissa, ja se on hankittu jo 1. 
opiskeluvuonna, eli ei tarvitse hankkia uutta, jos sellainen jo löytyy. Painetut kirjat käyvät, mutta 
suositellaan digi-kirjoja.  
oÄI03 Särmä Tehtäviä 3 (LOPS16) sekä Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (LOPS16) = oppikirja  
oÄI04 Särmä Tehtäviä 4 (LOPS16) sekä Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (LOPS16) = oppikirja  
oÄI08 Särmä Tehtäviä 8 (LOPS16) sekä Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (LOPS16) = oppikirja 



  



 

 
 

TSEMPPIÄ 

 OPISKELUUN! 

 

 
 

 


