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KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA
• Lukion oppimäärä
• Koeviikko, uusintakokeet
• Itsenäisesti suoritetut kurssit
• Wilman käyttö
• Poissaolot
• Myöhästyminen
• Lomien anominen
• YO-kirjoitukset



LUKIO-OPISKELU SYK:SSA

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN
• koko oppimäärä vähintään 75 kurssia
• vieraiden kielten kursseja vähintään 27
• valtakunnallisista pakollisista kursseista voi 

huojentaa enintään 8 kurssia



LUKIO-OPISKELU SYK:SSA

KOEVIIKKO
• jokaisen jakson jälkeen
• 1 koe/päivä
• kokeet klo 9.00-12.30
• kokeesta saa lähteä aikaisintaan klo 10.15
• jos opiskelija sairastuu koeviikolla, tulee huoltajan 

laittaa siitä viesti ko. aineen opettajalle ennen 
koetta tai opiskelijan tulee toimittaa 
lääkärintodistus kouluun



LUKIO-OPISKELU SYK:SSA

Uusintakoe/ylimääräinen koe
• järjestetään viikko koeviikon jälkeen ti tai to
• koe alkaa klo 15.30, aikaa 3 tuntia
• kokeeseen tulee ilmoittautua vähintään 3 päivää 

aikaisemmin
• uusia saa vain nelosia

Itsenäisesti suoritettava kurssi
• enintään 3 itsenäistä kurssia/lukuvuosi
• sovittava aina erikseen ko. opettajan kanssa
• ylimääräisistä itsenäisistä kursseista sovitaan lukion 

rehtorin kanssa



LUKIO-OPISKELU SYK:SSA

”Sallitut” neloset
kolmasosa kursseista saa olla nelosia yhdessä 
oppiaineessa

• 1-2 kurssia, 0 nelosta
• 3-5 kurssia, 1 nelonen
• 6-8 kurssia, 2 nelosta
• 9 kurssia, 3 nelosta jne.



LUKIO-OPISKELU SYK:SSA

WILMA
• miten käytetään?
• huoltajien pääsy Wilmaan päättyy lapsen täytettyä 18v.

POISSAOLO
• jokainen poissaolo selvitettävä Wilmassa viimeistään viikon 

kuluttua poissaolosta
• luvattomat poissaolot vaikuttavat arviointiin ja voivat 

jatkuessaan aiheuttaa kurssin keskeytyksen 
• huoltajat merkitsevät myös anotut lomat

MYÖHÄSTYMINEN
• toistuvat myöhästymiset vaikuttavat arviointiin ja voivat 

jatkuessaan aiheuttaa kurssin keskeytyksen



LUKIO-OPISKELU SYK:SSA

LOMAT
• olisi toivottavaa, että opiskelijat lomailisivat koulun 

loma-aikoina
• kaikki lomat anotaan wilman kautta



YO-KIRJOITUKSET

• osallistuminen mahdollista ensimmäisen kerran 2. 
lukiovuoden keväällä, jos suorittaa lukion kolmessa 
vuodessa

• suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran 
aikana

• vähintään viisi koetta keväästä 2022 lähtien
• äidinkieli ja kirjallisuus (kaikille pakollinen)
• matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaali (näistä 

kolme)
• oman valinnan mukaan viides koe (esim. toinen vieras kieli tai 

reaali)
• lisätietoa antaa opinto-ohjaaja



Kysymyksiä?


