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Hyvä opiskelija

Tässä oppaassa on sinulle tärkeitä 
lukio-opiskeluun liittyviä asioita. 
Tutustu ja tutustuta kotiväkesikin 
siihen. Tarvitset opasta koko lukio-
opintojesi ajan. Opinto-opas on 
vuonna 2021 käyttöön otetun 
opetussuunnitelman mukainen.

Kurikan lukio on yleislukio, jossa 
sinulla on mahdollisuus hankkia 
vankka tiedollinen, taidollinen ja 
sosiaalinen pohja tulevaisuuttasi 
varten. Opintojesi suunnittelulla 
voit painottaa opiskeluasi 
haluamiisi suuntiin ja kulkea omaa 
polkuasi kohti jatko-opintoja ja 
tulevaisuutta.

Kurikan lukion arvot

Hyvinvointi 

 • Kurikan lukio on 
opiskelijalähtöinen lukio. 
Lukiossamme opiskelijoiden 
sosiaalisen, fyysisen ja 
psyykkisen hyvinvoinnin 
turvaaminen on kaikkien 
tehtävä. 

 • Lukiossamme kannustetaan 
jokaista huolehtimaan 
omasta hyvinvoinnistaan 
ja rohkaistaan aktiiviseen 
elämäntapaan. 

 • Lukiossamme luodaan avoin 
ja luottamuksellinen ilmapiiri, 
jossa uskaltaa yrittää, erehtyä 
ja pyrkiä rohkeasti kohti omia 
tavoitteita. 
 

Vastuullisuus 

 • Opiskelija kantaa vastuun 
omista opinnoistaan. Häntä 
kannustetaan toimimaan 
sinnikkäästi ja tarttumaan 
haasteisiin. 

 • Opiskelijoita ohjataan 
ennakoimaan toimintansa 
seurauksia ja ottamaan 
huomioon ympäristönsä 
kestävän kehityksen 
näkökulmasta.

Kurikan lukion 
toimintakulttuuri 

Kurikan lukion toiminnan 
lähtökohtana on oppimista, 
osallisuutta, hyvinvointia 
ja vastuullisuutta edistävä 
toimintakulttuuri, joka luo 
opiskelijoille valmiudet jatko-
opinnoissa ja työelämässä 
menestymiseen. 

Kurikan lukio tarjoaa 
opiskelijoilleen laajan 
yleissivistyksen ja hyvät 
edellytykset jatko-opintoihin 
sekä elämään. Kaikkia yhteisön 
jäseniä kannustetaan toimimaan 
lukion arvoperustan mukaisesti 
omaa ja yhteisön hyvinvointia 
edistäen, vastuuta kantaen 
sekä yhteisöllisesti toimien. 
Opetussuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti tuetaan opiskelijoiden 
itsetunnon kehitystä ja 
kasvatetaan heistä suvaitsevaisia 
kansalaisia, jotka osaavat ottaa 
toiset ihmiset huomioon nyt ja 
tulevaisuudessa. 
 

Yhteisöllisyys 

 • Yhteisömme jäsenet 
rakentavat myönteistä 
ilmapiiriä. Vastuu 
yhteisön ilmapiiristä ja 
toimintaympäristöstä 
on jokaisella yhteisön 
jäsenellä. Keskinäinen 
välittäminen ja arvostus 
mahdollistavat tasa-arvon 
ja oikeudenmukaisuuden 
toteutumisen. 

 • Opiskelijoita rohkaistaan 
tuomaan oma näkemyksensä 
esiin ja siten vaikuttamaan 
asioihin sekä osallistumaan 
aktiivisesti koulun yhteiseen 
toimintaan ja tapahtumiin. 
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Lukion opiskelijakunta

Lukiossamme toimii aktiivinen 
opiskelijakunta. Opiskelijakunnan 
hallitus edustaa kaikkia opiskelijoita, 
neuvottelee opiskelijoiden eduista, 
kerää varoja erilaisilla tapahtumilla 
ja julkaisee kerran vuodessa 
Teiniviikari-lehteä. Opiskelijakunta 
järjestää virkistykseksi erilaisia 
opiskelun oheistapahtumia.

Opiskelijahuoltoryhmä

Opiskelijahuoltoryhmässä 
seurataan opiskelijoiden opintojen 
edistymistä ja hyvinvointia sekä 
sovitaan tarpeen mukaisesti 
toimenpiteistä, työnjaosta ja 
yhteydenpidosta opiskelija-asioissa. 
Ryhmä kokoontuu kerran jaksossa. 
Yksilöllinen opiskelijahuoltoryhmä 
kootaan opiskelijan sen hetkisen 
tarpeen mukaisesti.

Opinto-ohjaus ja 
erityisopetus

Opinto-ohjaus tarjoaa sinulle 
mahdollisuuden kehittää 
yksilöllisesti ja pitkäjänteisesti 
niitä tietoja ja taitoja, joita 
tarvitset suunnitellessasi lukio-
opintoja ja jatko-opintoja sekä 
pohtiessasi omaa ammatillista 
suuntautumistasi. Opinto-ohjaus 
painottuu henkilökohtaiseen 
ohjaukseen.

Opinto-ohjaajaan voit ottaa yhteyttä 

esimerkiksi kun haluat keskustella 
lukion opintojaksojen valinnoista, 
opintojen suunnittelusta, 
ylioppilaskirjoituksista ja  jatko-
koulutukseen tai uravalintaan 
liittyvistä asioista.

Erityisopettaja tukee yhdessä 
opettajien kanssa opiskelijaa 
oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. 

Lukion opinto-ohjaaja ja 
erityisopettaja on Heli Stenius. 
Työhuone on Kampuksella 
Hyvinvointikäytävällä.

Terveydenhoito

Lukion terveydenhoitaja on 
Katariina Uusitalo. Hän ottaa 
lukiolaisia vastaan yhteiskoulun 
tiloissa ajanvarauksella.

Äkillisissä ja kiireellisissä asioissa
Sedun terveydenhoitaja Tiina 
Kivipelto on myös lukiolaisten 
käytettävissä. Työhuone on 
Kampuksella Hyvinvointikäytävällä.

Kaikille toisen vuoden opiskelijoille 
tehdään terveystarkastus. Pojille se 
on samalla kutsuntatarkastus.

Kysy aikaa koululääkärille 
terveydenhoitajalta. Äkillisissä 
sairastapauksissa ota yhteyttä 
terveyskeskukseen.

Alle 18-vuotiaalle lukiolaiselle 
hammashoito on maksuton. 
Opiskelija varaa vastaanottoaikansa 

itse hammashoitolasta.

Opiskelijakuraattori

Opiskelijakuraattori on koulun 
sosiaalityön ammattilainen, joka 
auttaa ja tukee opiskelijoita ja 
heidän perheitään erilaisissa 
opiskeluun, kasvuun ja kehitykseen 
liittyvissä asioissa (koulussa 
on vaikeaa, kaveripiirissä on 
hankaluuksia, asiat ovat kotona 
sekaisin, yksinäisyys tuntuu 
ongelmalta jne).

Opiskelija itse, vanhemmat ja 
opettajat voivat ottaa yhteyttä 
kuraattoriin. Keskustelut ovat 
luottamuksellisia ja asioiden 
hoitamiseksi etsitään ratkaisuja 
yhdessä.

Kampuksen opiskelijakuraattori 
on Heidi Vähämäki. Hän on 
tavattavissa Kampuksella 
Hyvinvointikäytävällä.

Tukea opiskeluun 

Lukion henkilökunta 
 
Lukion opettajat ovat oman 
alansa hyvin tuntevia ja 
päteviä aineenopettajia. Osa 
opettajistamme on yhteisiä Kurikan 
muiden lukioiden ja yhteiskoulun 
kanssa. Opettaja on paras 
asiantuntija omassa aineessaan 
ja häneltä kannattaa kysyä 
oppiainetta koskevista asioista. 

Kaikkea opiskeluun liittyvää, mikä 
mieltä askarruttaa, kannattaa 
kysyä heti. Opiskeluasioissa 
auttavat rehtori, opinto-
ohjaaja, ryhmänohjaaja, 
aineenopettajat ja erityisopettaja. 
Henkilökohtaisissa ongelmissa 
kannattaa kääntyä kuraattorin, 
kouluterveydenhoitajan, 
koulupsykologin ja psykiatrisen 
sairaanhoitajan puoleen. 
Koulusihteeri auttaa opiskelijoita 
esimerkiksi opintotukeen liittyvissä 
asioissa.
 

Opiskelijakunnan hallituksen 
jäsenyys on luottamustoimi, 
johon opiskelijat itse valitsevat 
edustajansa. Opiskelijakunnassa 
toimimisesta saa todistuksen 
ja opintopisteitä. Yhdestä 
toimintavuodesta saa kaksi 
opintopistettä, puheenjohtajana 
toimimisesta saa neljä 
opintopistettä / vuosi.

Psykologi

Lukion opiskelijoille on 
tarjolla psykologin palvelut. 
Ajantasaiset tiedot nettisivuilla ja 
lukuvuosioppaassa.

Omatoimisesti voi ottaa 
yhteyttä myös perhekeskuksen 
sosiaalityöntekijään ja sitä kautta 
psykologiin tai hakea palveluita 
terveyskeskuksesta.
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Kodin ja koulun 
yhteistyö

Lukuvuoden aikana pidetään 
kotiväenilta ensimmäisen ja toisen 
vuoden opiskelijoiden kotiväelle.

Opiskelijan etu on, että huoltajat 
seuraavat opintojen etenemistä 
ja nuoren hyvinvointia. Opintojen 
etenemistä pystyy seuraamaan 
Wilman kautta. Seurantaa 
kannattaa tehdä jokaisen jakson 
päätyttyä, kun arvioinnit julkaistaan 
Wilmassa. Huoltajien tulee myös 
selvittää alaikäisen opiskelijan 
poissaolot Wilman kautta.

On toivottavaa, että huoltajat 
ottavat matalalla kynnyksellä 
yhteyttä ryhmänohjaajaan, 
opettajaan, opinto-ohjaajaan, 
erityisopettajaan, kuraattoriin,  
terveydenhoitajaan tai rehtoriin. 
Lukiolta huoltajiin otetaan yhteyttä 
tarvittaessa henkilökohtaisesti. 
Pääsääntöisesti täysi-ikäinen 
opiskelija vastaa itse opiskelustaan, 
mutta hänen suostumuksellaan 
voidaan ottaa yhteyttä kotiin.

Opintotuki

Opintotukea (opintoraha, 
opintolaina, koulumatkatuki) 
haetaan opintotukihakemuksella 
KELAsta ja asumistukea yleisellä 
asumistukihakemuksella. 
Lomakkeita saa lukion toimistosta 
ja Kelan nettisivuilta. Lomakkeet 
palautetaan lukion toimistoon. 
Toimisto on Kampuksen toisessa 
kerroksessa hallinto-osassa. 

Opintotuki myönnetään 
aikaisintaan hakemiskuukaudesta 
lähtien ja sitä ei myönnetä 
takautuvasti eikä kahta kuukautta 
lyhyemmäksi ajaksi. Opintotukea 
ei voi saada, jos saa vielä lapsilisää 
(alle 17 v.). Neuvoja saa lukion 
toimistosta, opinto-ohjaajalta tai 
Kelan nettisivuilta www.kela.fi.

Opiskelu Kurikan 
lukiossa

Oman opintosuunnitelman 
tekeminen

Jokainen opiskelija voi tehdä 
lukio-opiskelustaan omia 
tavoitteitaan tukevaa erilaisilla 
opintovalinnoilla ja painotuksilla. 
Opiskelija tekee henkilökohtaisen 
opintosuunnitelmansa 
ensimmäiselle vuodelle 
opinto-ohjaajan ohjauksessa. 
Opintosuunnitelmaa voi 
tarvittaessa perustelluista syistä 
muokata opintojen aikana. 
Opintosuunnitelmaa täydennetään 
toisen ja kolmannen vuoden 
opintojen osalta opintojen 
edetessä. Lisäksi opiskelija laatii 
opinto-ohjaajan ohjauksessa 
ylioppilastutkintosuunnitelman sekä 
jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Lukiossa on opiskeltava 
vähintään 150 

opintopistettä ja 
YO-tutkinnossa on 

kirjoitettava
vähintään 5 ainetta.

Lukiossa opiskeltavat oppiaineet 
jakautuvat opintojaksoihin, joiden 
laajuus vaihtelee 1-6 opintopisteen 
(op) välillä. Pääsääntöisesti 
opintojaksojen laajuus on 2 
opintopistettä.
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Yleisohje 
kirjautumiseen:
 
Ensimmäistä kertaa 
kirjautuessasi mene 
selaimella Kurikan lukion 
Wilmaan 
(kurikka.inschool.fi).
 • kt: etunimi.sukunimi 

ss: salasana minkä olet 
saanut ensimmäistä 
kirjautumista varten

 • vaihda salasana Wilmassa 
ohjeistuksen mukaisesti

 • muista salasanasi, se on 
käytössä koko opintojesi 
ajan 

Wilmaan kirjautuminen
 • kt: etunimi.sukunimi  

ss: wilman salasana 

Google-oppimisalustalle 
kirjautuminen 
 • kt: etunimi.sukunimi@

koulut.kurikka.fi 
ss: wilman salasana

 
Lukion koneelle 
kirjautuminen 
 • kt: etunimi.sukunimi  

ss: wilman salasana

Valtakunnalliset pakolliset 
opinnot ovat kaikille pakollisia. 
Niissä opiskellaan oppiaineen 
keskeisin sisältö.

Valtakunnalliset valinnaiset 
opinnot syventävät pakollisilla 
opintojaksoilla saavutettua 
osaamista. Opiskelijan on 
opiskeltava näitä vähintään 
20 opintopistettä koko lukio-
opintojen aikana. Opiskelija 
voi valita valtakunnallisia 
valinnaisia opintoja yksittäisinä 
opintojaksoina tai useiden 
opintojaksojen kokonaisuuksina 
omien tavoitteidensa mukaisesti. 
Ylioppilastutkinnon kokeiden 
tehtävät perustuvat kunkin aineen 
valtakunnallisiin pakollisiin ja 
valinnaisiin opintoihin.

Muut valinnaiset 
opinnot ovat valinnaisia ja 
koulukohtaisia opintoja. Kurikan 
lukiossa on esimerkiksi kielissä 
ja matematiikassa startti- / 
tukiopintoja, joita voi valita 
opintojen alkuun. Kaikissa 
aineissa on ylioppilaskirjoituksiin 
valmentavia opintoja. Taito- 
ja taideaineiden opinnoilla 
saa puolestaan vastapainoa 
teoreettiseen opiskeluun. Opiskelija 
voi valita opiskelusuunnitelmaansa 
opintoja Kurikan lukion, Sedu 
Kurikan tai eri korkeakoulujen 
runsaasta tarjonnasta. Muista 
valinnaisista opinnoista voidaan

lukea mukaan lukion oppimäärään 
vain opiskelijan hyväksytysti 
suorittamat opinnot.

Taito- ja taideaineista 
musiikkia ja kuvataidetta on 
opiskeltava yhteensä vähintään 3 
pakollista opintojaksoa (yhteensä 
6 opintopistettä): musiikkia 2 
opintojaksoa + kuvataidetta 1 
opintojakso TAI kuvataidetta 
2 opintojaksoa + musiikkia 1 
opintojakso.

Kurikan lukiossa lukuvuosi on 
jaettu kuuteen noin kuuden 
viikon pituiseen jaksoon. Jaksossa 
opiskellaan viiden viikon ajan 
ko. jakson lukujärjestyksen 
mukaisia opintoja ja sen jälkeen 
on noin viiden päivän pituinen 
koeviikko. Jokaisessa jaksossa ja 
jokaisella koeviikolla on erilainen 
lukujärjestys. Kunkin oppiaineen 
tunteja on pääsääntöisesti kuusi 
viikossa, tunnit ovat pääsääntöisesti 
kaksoistunteja (2x45 min.). 
Kuvataiteen, liikunnan ja musiikin 
tunnit jakautuva useammalle 
jaksolle.

Tunnukset lukion 
sähköisiin järjestelmiin

Kurikan lukiossa käytetään 
opiskelijahallinto-ohjelmana Wilmaa 
ja sähköisenä oppimisalustana  
pääasiassa GSE:tä eli Google Suite 
for Educationia. Kurikkalaisilla 

nuorilla on jo tunnukset Wilmaan 
ja GSE:hen, samat tunnukset 
toimivat myös Kurikan lukiossa. 
Muilta paikkakunnilta tulevat saavat 
tunnukset viimeistään opintojen 
alkaessa. Kaikille huoltajille 
lähetetään tunnukset Wilmaan.

Opiskeluvälineet

Opiskeluvälineistä ja materiaaleista 
(tietokone, kirjat jne.) saat lisätietoa 
myöhemmin. Oppivelvollisuusiän 
korottaminen 18-ikävuoteen asti 
tarkoittaa opiskeluvälineiden osalta 
maksuttomuutta vuonna 2021 
tai sen jälkeen peruskoulunsa 
päättäville.

Oppimisen tuki lukiossa

Oppimisen tuki on osa esteetöntä 
opiskelua. Opintojen eteneminen 
voi hankaloitua monesta syystä 
missä tahansa lukio-opintojen 
vaiheessa. Opiskelijan ei tarvitse 
selvitä vaikeuksien kanssa 
yksin, vaan opettajat ja opinto-
ohjaaja - erityisopettaja ovat 
opiskelijan tukena. On tärkeää, 
että opiskelija itse tai huoltaja 
kertoo mahdollisista vaikeuksista 
ajoissa, jolloin tukitoimia 
voidaan suunnitella ja toteuttaa 
mahdollisimman nopeasti.

Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi 
tukiopetus, opintojen eriyttäminen, 
osaamisen näyttämisen erilaiset 
muodot, oppimisympäristön 
mukauttaminen, aistiärsykkeiden 
vähentäminen, tarkkaavuuden 
tukeminen, toiminnanohjauksen 
tukeminen, opiskelutekniikan 
tukeminen, yksilölliset 
opiskelujärjestelyt sekä motivaation 
ja positiivisen minäkäsityksen 
tukeminen.
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Opiskelijoille tehdään opintojen 
alussa luki- ja kirjoitusvaikeuksia 
mittaava lukiseula, jonka 
perusteella tehdään tarvittavia 
yksilötestejä. Jos opiskelijalla on 
todettu aikaisemmin oppimisen 
vaikeuksia tai asioita, mitkä 
vaikuttavat opiskeluun, on 
niistä hyvä tuoda lausunto 
erityisopettajalle heti opintojen 
alkaessa.

Tason vaihtaminen 
matematiikassa

Jos haluat vaihtaa pitkän 
matematiikan lyhyeen, keskustele 
asiasta matematiikan opettajasi 
ja opinto-ohjaajan kanssa. Pitkän 
matematiikan arvosanat siirtyvät 
sellaisenaan lyhyen matematiikan 
arvosanoiksi alla olevan listan 
mukaan. Arvosanoja voi yrittää 
korottaa lyhyen matematiikan 
opettajan kanssa sovittavalla 
tavalla.

Kun matematiikan oppimäärää 
vaihdetaan pitkästä lyhyeen, 
suoritettuja opintoja luetaan 
hyväksi seuraavalla tavalla:

MAA2  MAB2
MAA3  MAB3
MAA6  MAB8
MAA8  MAB5
MAA9  MAB7

Opintomatkat

Kurikan lukiossa on mahdollista 
osallistua kolmelle eri 
opintomatkalle ulkomaille. 

 • Ensimmäisen opiskeluvuoden 
keväällä voi lähteä 
liikuntapainotteiselle matkalle 
(katso opintojakson LI010 
kuvaus).  

 • Toisen vuoden keväällä 
opintomatka suunnataan 
johonkin Euroopan kaupunkiin 
(katso opintojakson TOKV 
Maailma kutsuu! kuvaus). 

 • Kolmannen vuoden syksyllä on 
kulttuuripainotteinen matka 
Roomaan (katso opintojaksojen 
UE09 ja HI07 kuvaus). 

Lisäksi lukiossa tehdään eri 
opintojaksoihin liittyviä lyhyempiä 
opintomatkoja tai -vierailuja 
kotimaassa. Esimerkiksi 
korkeakoulutarjontaan käydään 
tutustumassa ainakin Seinäjoella, 
Vaasassa ja Tampereella.

Kaksoistutkinto ja 
aineopiskelu lukiossa

Kaksoistutkinto tarkoittaa, että 
opiskelija suorittaa ammatillisen 
perustutkinnon rinnalla 
ylioppilastutkinnon. Kahden 
tutkinnon opiskelijat voivat 
suorittaa Kurikan lukiossa lukio-
opintojaan. Tällöin opiskelija 
opiskelee oman suunnitelmansa 
mukaan viittä lukioainetta, joista 
hän kirjoittaa YO-tutkinnon kokeet. 
Lukio-opintoihin osallistutaan 
lukion lukujärjestyksen mukaisesti. 
Jos samaan aikaan olevat 
ammatilliset opinnot edellyttävät 
läsnäoloa, voi opiskelija olla poissa 
lukion oppitunneilta. Opettajalle 
on ilmoitettava poissaolosta 
etukäteen.

Ammatillisen perustutkinnon 
opiskelija voi opiskella lukiossa 
myös yksittäisiä oppiaineita tai 
opintojaksoja. Tällöin hän on 
aineopiskelija ja hän ei valmistu 
ylioppilaaksi. Lukiossa suoritetut 
opinnot korvaavat vastaavat 
ammatillisen opinnot.

Näin valitset 
opintojaksoja

Tutustu huolellisesti 
opintojaksotarjontaan, lue 
opintojaksokuvaukset ja katso 
opintojaksotarjottimesta mille 
lukuvuodelle mitäkin opintojaksoa 
suositellaan. Merkitse valintakorttiin 
ensin opiskeluvuodellesi suositellut 
valtakunnalliset pakolliset 
opintojaksot. Valitse sen jälkeen 
haluamasi valtakunnalliset 
valinnaiset opintojaksot. 
Valitse lopuksi vielä haluamasi 
muut valinnaiset opintojaksot. 
Laske opintopistemäärä. 
Opintojaksotarjottimen ja 
valintakortin löydät oppaan lopusta.

Ota valinnoissasi huomioon 
oma kiinnostuksesi, 
ylioppilaskirjoitussuunnitelmasi, 
jatko-opintosuunnitelmasi ja lukio-
opintojesi opintopistemäärä sekä.

Koko lukion aikana on suoritettava 
vähintään 150 opintopistettä, 
joista vähintään 20 opintopistettä 
on oltava valtakunnallisista 
valinnaisista opinnoista. Jos 
aiot suorittaa lukion kolmessa 
vuodessa, ovat eri lukuvuosina 
suoritettavat minimimäärät

1. vuosi: noin 55-60 opintopistettä
2. vuosi: noin 55-60 opintopistettä
3. vuosi: noin 30-40 opintopistettä
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Arviointi

Opintojakson arviointi

Opiskelijan suorittama opintojakso 
arvioidaan sen päätyttyä. 
Arviointi perustuu kirjallisiin ja 
suullisiin kokeisiin, oppimisen ja 
opintojen edistymisen jatkuvaan 
havainnointiin sekä opiskelijan 
työskentelyn ja tuotosten 
arviointiin. 

Valtakunnalliset pakolliset ja 
valinnaiset opintojaksot arvioidaan 
numeroin 4-10 (4 = hylätty).

Muut valinnaiset opintojaksot 
arvioidaan pääsääntöisesti 
suoritusmerkinnällä (S = suoritettu 
H= hylätty).

Muut mahdolliset merkintätavat:
T = täydennettävä (esim. puuttuvia 
suorituksia)
K = keskeytetty (opintojakso on 
suoritettava kokonaan uudestaan)

Jos opiskelijalla on 
opintojaksosta T-merkintä
(= täydennettävä), se tarkoittaa, 
että opiskelija on osallistunut 
opintojaksolle, mutta häneltä 
puuttuu suorituksia (esim. koe 
tai tehtäviä tai poissaoloja on 
liikaa) ja näin ollen suoritusta on 
täydennettävä ennen kuin sitä voi 
arvioida. Opettaja kirjaa puuttuvat 
suoritukset Wilmaan, jolloin ne 
näkyvät opiskelijalla opinnot/
suoritukset –välilehdellä. 

Opiskelijan on tehtävä puuttuvat 
suoritukset viimeistään 
arviointia seuraavan kolmen 
viikon aikana, muuten 
koko opintojakson suoritus 
mitätöidään ja se on suoritettava 
uudestaan. Mahdollinen sairauden 
aiheuttama viivästyminen 
T-merkintöjen suorittamisessa 
huomioidaan lääkärintodistuksen 
perusteella (sovi tästä ko. 
opintojakson opettajan ja opinto-
ohjaajan kanssa).

H-, T- ja K-merkinnällä olevia 
opintojaksoja ei lasketa mukaan 
lukion opintopistekertymään.

Halutessaan opiskelijalla on 
oikeus saada päättötodistukseen 
suoritusmerkintä (S) liikunnasta ja 
sellaisista oppiaineista, joissa hän 
on suorittanut korkeintaan kaksi 
opintopistettä sekä valinnaisista 
vieraista kielistä, joissa hän on 
suorittanut korkeintaan neljä 
opintopistettä.

Oppiaineen oppimäärän 
arviointi

Oppiaineen oppimäärän arvosana 
määräytyy opiskelijan opiskelemien 
pakollisten ja valtakunnallisten 
valinnaisten opintojen arvosanojen 
opintopisteiden mukaan 
painotettuna aritmeettisena 
keskiarvona ja se merkitään 
päättötodistukseen. Oppiaineen 
koko oppimäärän arvosanaa 
voi yrittää korottaa opintojen 
loppuvaiheessa erillisessä 
kuulustelussa. Jälkikäteen ei voi 
poistaa opiskelijan opiskelemia 
pakollisia opintoja eikä hyväksytysti 
suoritettuja valtakunnallisia 
valinnaisia opintoja.

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti 
suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen 
opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla 
pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa 
enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia
pakollisia ja valinnaisia opintoja

2–5 opintopistettä
6–11 opintopistettä
12–17 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän

joista voi olla
hylättyjä opintoja enintään

0 opintopistettä
2 opintopistettä
4 opintopistettä
6 opintopistettä

Itsenäisestä suorituksesta on saatava hyväksytty arvosana.
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Arvosanan oikaisu

Opiskelija voi pyytää rehtorilta 
opinnoissa etenemistä koskevan 
päätöksen tai päättöarvioinnin 
uusimista kahden kuukauden 
kuluessa tiedon saamisesta. 
Uudesta arvioinnista päättävät 
koulun rehtori ja opiskelijan 
opettajat yhdessä. Opiskelija 
saa vaatia oikaisua pyynnöstä 
tehtyyn uuteen arviointiin tai 
ratkaisuun, jolla pyyntö on 
hylätty, aluehallintovirastolta 
14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista siten kuin 
hallintolaissa säädetään.

todistuksen tai vanhemmat 
ilmoittavat sairaudesta opettajalle 
ennen koetta.

Kesäkuun uusintakokeessa on vielä 
ylimääräinen uusintayritys niille, 
jotka ovat mahdollisuutensa jo 
lukuvuoden aikana käyttäneet.

Hylätyn opintojakson voi 
suorittaa myös osallistumalla 
uudelleen kyseisen opintojakson 
opetukseen sen tullessa tarjolle. 
Hylätyn opintojakson voi rehtorin 
perustelluksi katsomasta syystä 
suorittaa uudelleen opetukseen 
osallistumatta.

Hylätyn opintojakson 
suorittaminen uudelleen

Opiskelija voi osallistua hylätyn 
opintojakson uusintakokeeseen 
yhden kerran. Uusintakokeen 
voi tehdä uusintakoepäivänä, 
joita on kuusi kertaa vuodessa. 
Uusintakokeen voi tehdä myös 
normaalissa opintojakson kokeessa 
koeviikolla opintojakson tullessa 
uudelleen tarjolle. Muina aikoina 
uusintasuorituksia otetaan vastaan 
vain sairaustapaussyistä.

Uusintakokeeseen 
ilmoittaudutaan Wilman 
kautta. Ilmoittautuminen on 
sitova, joten ilman pätevää 
syytä kokeesta poissa oleva 
menettää uusintaoikeutensa.  
Sairaustapauksessa opiskelija tuo 
lääkärin tai terveydenhoitajan

Hyväksytyn opintojakson 
suorittaminen uudelleen

Opiskelija voi korottaa hyväksyttyä 
arvosanaa yhden kerran. 
Syyslukukaudella suoritettuja 
opintojaksoja voi yrittää korottaa 
tammikuussa järjestettävässä 
hyväksytyn uusintakokeessa. 
Kevätlukukaudella suoritettuja 
opintojaksoja voi yrittää korottaa 
kesäkuussa järjestettävässä 
hyväksytyn uusintakokeessa. 
Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan 
Wilman kautta.

Korottamista voi myös yrittää 
yhden kerran osallistumalla 
normaalisti opintojakson 
opetukseen. Parempi suoritus jää 
lopulliseksi arvosanaksi.

Seuraa opintojasi

Opiskelija on vastuussa omien 
opintojensa seuraamisesta ja 
opintojensa etenemisestä.

Opiskelijan on seurattava 
säännöllisesti omien opintojensa 
etenemistä. 

 • näet valitsemasi ja 
suorittamasi opintojaksot 
Wilmasta opinnot / HOPS-
välilehdeltä 

 • tarkista lukuvuoden alussa, 
että valitsemasi opintojaksot 
löytyvät lukujärjestyksestäsi 

 • tarkista ennen jokaista jaksoa 
mahdolliset muutokset 
lukujärjestyksessäsi 

 • mahdolliset muutokset 
opintojaksojen valintoihin 
syyslukukauden osalta on 
tehtävä ensimmäisen jakson 
aikana 

 • mahdolliset muutokset 
opintojaksojen valintoihin 
kevätlukukauden osalta 
on tehtävä viimeistään 
kolmannen jakson aikana 

 • tarkista jokaisen jakson 
jälkeen, että olet saanut 
arvioinnin (arvosana 4-10 
tai suoritusmerkintä S) 
jakson aikana suorittamistasi 
opintojaksoista

 • jos suoritat opintojakson 
erillisesti sovitun aikataulun 
mukaisesti, tarkista 
Wilmasta, että olet saanut 
arviointimerkinnän, kun olet 
suorittanut opintojakson 

 • jos arviointi puuttuu tai se 
on mielestäsi virheellinen, 
keskustele asiasta heti ao. 
opettajan kanssa 

 • jos olet saanut opintojaksosta 
merkinnän H (hylätty) 
tai T (täydennettävä), 
tarkista Wilman opinnot / 
suoritukset - välilehdeltä 
ko. opintojakson kohdalta + 
merkistä avautuvan lisätiedon 
kohdalta mitä suorituksia 
opintojaksosta puuttuu, toimi 
ohjeiden mukaisesti ja kysy 
tarvittaessa ao. opettajalta 
lisätietoja 

 • sinun on tehtävä puuttuvat 
suoritukset viimeistään 
arviointia seuraavan kolmen 
viikon aikana, muuten 
suoritus hylätään 

 • huolehdi, että saat suoritettua 
ajoissa lukion oppimäärän 
tavoitteet: vähintään 150 
opintopistettä, joihin sisältyvät 
valtakunnalliset pakolliset 
opintojaksot  ja vähintään 20 
opintopistettä valtakunnallisia 
valinnaisia opintoja

17
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Lukiodiplomit

Musiikista, kuvataiteesta ja 
liikunnasta voi Kurikan lukiossa 
suorittaa taidonnäytteen, 
lukiodiplomin, josta saa 
erillisen todistuksen lukion 
päättötodistuksen liitteeksi. 
Lukiodiplomien sisältö ja arviointi 
on valtakunnallisesti samanlainen. 
Diplomit arvioidaan numeerisesti 
4 -10. Katso tarkemmat kuvaukset 
opinto-oppaasta kohdasta 
Lukiodiplomit.

Lukiodiplomin suorittamisesta 
saattaa olla hyötyä jos hakee jatko-
opintoihin ko. alalle. Tarkempaa 
tietoa löydät: www.edu.fi/
lukiodiplomit. Myös äidinkielessä 
voi suorittaa kirjallisuusdiplomin. 
Diplomin suorittaminen kannattaa 
aloittaa ajoissa, jotta sen ehtii tehdä 
valmiiksi opintojen aikana.

Musiikin lukiodiplomi
Musiikissa täytyy olla vähintään 
4 lukion musiikin opintojaksoa 
suoritettuna ennen diplomin 
aloittamista.

Kuvataiteen lukiodiplomi
Kuvataiteessa täytyy olla vähintään 
4 lukion kuvataiteen opintojaksoa 
suoritettuna ennen diplomin 
aloittamista.

Liikunnan lukiodiplomi
Liikunnan lukiodiplomin saamisen 
ehtona on, että on suorittanut
vähintään 5 lukion liikunnan

Muita opintoja

Lukioaikana on mahdollista 
opiskella yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen 
lukiolaisille tarjoamia opintoja tai 
avoimen yliopiston tai avoimen 
ammattikorkeakoulun tarjoamia 
opintoja. Katso oppaan lopusta 
tarkemmin Kampusopinnot ja 
Korkeakouluopinnot ja seuraa 
lukuvuoden aikana lähetettäviä 
tiedotteita korkeakouluopinnoista.

Lukiolainen voi suorittaa 
etäopiskeluna verkossa sellaisia 
lukio-opintoja, joita Kurikan lukio 
ei tarjoa tai joista ei muodostu 
opiskeluryhmää. Opintoja voi 
tehdä esimerkiksi eLukiossa 
tai Nettilukiossa. Keskustele 
vaihtoehdoista opinto-ohjaajan 
kanssa

Puheviestintätaitojen koe

Opiskelija voi halutessaan osallistua 
toisen asteen puheviestintätaitojen 
päättökokeeseen eli Puhvi-
kokeeseen, jossa arvioidaan 
sekä esiintymistaidot että 
ryhmäviestintätilanne. Katso 
opintojakson ÄI07 kuvaus.

Opintojen hyväksiluku

Opiskelijan suorittamia vähintään 
toisen asteen tasoisia opintoja 
hyväksiluetaan opiskelijan 
opiskelusuunnitelmaan.

Opiskelijan lukioaikana muualla 
kuin Kurikan lukiossa suorittamia 
vähintään lukiotasoisia opintoja 
voidaan lukea hyväksi lukion 
opintopistekertymään. Kurikan 
lukion opintoja vastaavat opinnot 
luetaan suoraan hyväksi ko. 
oppiaineen kohtaan ja muut 
opinnot luetaan hyväksi ”muu 
suoritus” kohtaan. Yhden 
hyväksiluettavan opintopisteen 
laajuus pitää olla vähintään 14h 
15min ja kahden laajuus vähintään 
28h 30  min.

Opinnot, joita opiskelija esittää 
hyväksiluettavaksi, pitää anoa 
erillisellä lomakkeella ja mukaan 
pitää liittää todistusjäljennös 
anottavista opinnoista. 
Hyväksiluvusta päättää lopullisesti 
rehtori.

Vieraan kielen suullisen 
kielitaidon koe

Pitkässä ja keskipitkässä kielessä 
suoritetaan osana suullisen 
kielitaidon opintojaksoa suullisen 
kielitaidon koe, josta saa erillisen 
todistuksen. Valitse pitkästä kielestä 
opintojakso 8 ja keskipitkästä 
opintojakso 6.

Esimerkkejä hyväksiluettavista 
opinnoista: muiden lukioiden tai 
ammatillisten oppilaitosten opinnot 
sekä korkeakoulujen opinnot. 
Musiikkiopiston päättötodistus 
korvaa jonkun valinnaisen musiikin 
opintojakson, se ei korvaa pakollisia 
opintojaksoja MU01 ja MU02. 
Muiden mahdollisten opintojen 
(esim. kieliopinnot, vaihto-opiskelu 
ulkomailla) osalta korvaavuudesta 
pitää sopia etukäteen ko. opettajan 
kanssa.

Kilpaurheilijoilla on mahdollisuus 
suorittaa tavoitteellisella 
oman lajinsa harjoittelulla 
kaksi opintopistettä vuodessa. 
Tavoitteena on tukea lukiossa 
opiskelevien kilpaurheilijoiden 
harjoittelua. Opiskelija tekee 
kouluajan ulkopuolella oman 
urheilulajin harjoituksia joukkueen 
tai henkilökohtaisen valmentajan 
ohjelmien mukaan.

Toimita opinto-ohjaajalle 
kirjallinen harjoitusohjelma 
noin yhden kuukauden ajalta. 
Harjoitusohjelman toteutus on 
urheilijan ja valmentajan vastuulla. 
Valmentaja vahvistaa toteutuneet 
harjoitustunnit allekirjoituksellaan 
(erillinen lomake).

opintojaksoa, joista lukiodiplomi voi 
olla yksi.

Äidinkielen 
kirjallisuusdiplomi
Katso opintojakson ÄILD14 kuvaus.
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Lukion käytänteitä

Ruokailu

Ruokailu opiskelijaravintolassa 
on lukiolaisille maksuton. 
Lukiolaisten ruokailuvuoro on klo 
11.40-12.15. Erityisruokavaliot on 
ilmoitettava opiskelijaravintolan 
henkilökunnalle. Kampuksen 
kahvila on avoinna koulupäivinä 
pääsääntöisesti klo 8.00-15.00.

Poissaolot

Opiskelijoiden poissaoloihin 
kiinnitetään tarkkaa huomiota, 
koska säännöllinen koulunkäynti 
on menestyksekkään opiskelun 
perusedellytyksiä. Poissaolot 
merkitään Wilmaan ja alaikäisten 
opiskelijoiden huoltajien tulee 
selvittää poissaolon syy Wilman 
kautta.

Ainoastaan sairaus oikeuttaa 
poissaoloon. Muista syistä 
poissaolemiseen samoin kuin 
kesken päivää poistumiseen on 
aina pyydettävä lupa. Jos poissaoloa 
kertyy liikaa, opettajalla on oikeus 
poistaa opiskelija opintojaksolta 
tai antaa hänelle oppimisen tueksi 
lisätehtäviä.

Voit anoa lupaa poissaolemiseen:
 • yksittäiseksi oppitunniksi ao. 

opettajalta

 • enintään kolmeksi 
koulupäiväksi ryhmänohjaajalta 
(lomake)

 • pidemmäksi ajaksi rehtorilta 
(lomake)

Myöhästyminen

Myöhästyminen tunneilta ja koulun 
tilaisuuksista ei ole sallittua. Se 
on epäkohteliasta käytöstä toisia 
opiskelijoita ja opettajia kohtaan. 
Myöhästely häiritsee opiskelua.

Vilppi

Vilpiksi tulkitaan lunttaus 
koetilanteessa sekä se, jos 
opiskelija plagioi oppimistehtävän 
tai osan siitä internetistä tai muista 
lähteistä ilman asianmukaista 
lähdeviittausta, käyttää jo 
arvosteltuja töitä tai esittää toisen 
laatiman työn omana työnään. 
Kyseinen opintojakso hylätään. 
Vilpistä seuraa myös rehtorin 
nuhtelu, kirjallinen varoitus sekä 
vilpin saattaminen opettajakunnan 
tietoon ja opiskelijan huoltajan 
tietoon, jos opiskelija on alaikäinen.

Vastuu tiedotuksen 
seuraamisesta

Jokaisen opiskelijan on seurattava 
Wilman tiedotteita ja ohjeita, 
kotisivuja ja koulun infotelevisiota 
ja ilmoitustauluja päivittäin. 
Vastuu asioiden tietämisestä on 
opiskelijalla. Kysy aina koulun 
henkilökunnalta, jos koet jossakin 
asiassa epäselvyyttä.

Matkapuhelimet

Matkapuhelimet pidetään tunneilla 
äänettömällä ja poissa näkyvistä, 
ellei niitä käytetä opiskelussa.

Tupakointi ja päihteet

Koulun tiloissa eikä Kampuksen 
alueella saa tupakoida. Päihteiden 
käyttö kouluaikana, koulun 
tilaisuuksissa ja opintomatkoilla on 
kielletty.

Tapaturmavakuutus

Jokainen lukiolainen on vakuutettu 
kouluaikana tapahtuvien 
tapaturmien varalta.
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Ylioppilastutkinto

Lukion opiskelija osallistuu 
ylioppilaskirjoituksiin suorittaakseen 
ylioppilastutkinnon. Opiskelijan 
on suoritettava kirjoitettavan 
aineen valtakunnalliset 
pakolliset opintojaksot ennen 
ko. aineen kirjoituksia.  Lyhyen 
kielen oppimäärästä tulee olla 
suoritettuna vähintään kuusi 
opintopistettä. Ylioppilastutkinnon 
tehtävät perustuvat kunkin aineen 
valtakunnallisiin pakollisiin ja 
valinnaisiin opintojaksoihin.

Ylioppilastutkintotodistuksen 
voi saada vasta silloin, kun on 
suorittanut lukion oppimäärän 
edellyttämän riittävän 
opintopistemäärän (150) ja 
saa lukion päättötodistuksen. 
Kaksoistutkinnon opiskelija saa 
ylioppilastutkintotodistuksen 
sitten, kun ammatillisten 
opintojen osaamispistemäärä 
(180) on suoritettu ja opiskelija 
saa ammatillisista opinnoistaan 
päättötodistuksen.

Tutkinnon voi aloittaa keväällä tai 
syksyllä, mutta hajautettu tutkinto 
tulee suorittaa enintään kolmena 
peräkkäisenä kertana.

Tutkintoon kuuluu vähintään viisi 
koetta, joista äidinkielen koe on 
kaikille pakollinen. Neljä muuta 
tutkintoon kuuluvaa ainetta 
valitaan seuraavista: toinen 
kotimainen kieli*, yksi vieras kieli*, 
matematiikka* ja reaaliaineet. 

Tähdellä merkityistä vähintään 
yhden tulee olla tasoltaan pitkä/A.

Tutkintoonsa voi lisäksi sisällyttää 
yhden tai useamman ylimääräisen 
kokeen. Valmista tutkintoa voi ilman 
aikarajaa täydentää kokonaan 
uusilla aineilla tai saman aineen 
eritasoisella kokeella.

Äidinkielen koe on kaksiosainen 
(lukutaidon koe ja kirjoitustaidon 
koe), joista molempiin osallistutaan 
samalla kirjoituskerralla.

Reaalikoe on jaettu yksittäisten 
reaaliaineiden kokeiksi. Yhdellä 
tutkintokerralla järjestetään kaksi 
reaaliaineiden koepäivää. Yhtenä 
päivänä voi osallistua vain yhden 
reaaliaineen kokeeseen.

Ensimmäisenä reaalikoepäivänä 
järjestetään psykologian, filosofian, 
historian, fysiikan ja biologian 
kokeet.

Toisena reaalikoepäivänä 
järjestetään uskonnon, 
elämänkatsomustiedon, 
yhteiskuntaopin, kemian, 
maantieteen ja terveystiedon 
kokeet.

Ylioppilaskokeet ovat sähköiset 
ja ne tehdään tietokoneella. 
Kokelaan käytettävissä olevaan 
koneeseen käynnistetään kokeen 
ajaksi ylioppilastutkintolautakunnan 
toimittama käyttöjärjestelmä 
ohjelmistoineen. Internetin käyttö 
ei ole sallittua, vaan ympäristö on

rajattu. Vastaukset kirjoitetaan 
tekstinkäsittelyohjelmalla tai 
ne annetaan suoraan tehtävän 
välineillä. Työkalujen hallinta 
helpottaa vastaamista. Näitä 
harjoitellaan lukioaikana.

Sairaus, vamma ja erityisen 
vaikea elämäntilanne, lukemisen 
ja kirjoittamisen erityisvaikeus 
sekä vieraskielisen kokelaan 
opetuskielen puutteellinen hallinta 
voidaan hakemuksesta ottaa 
huomioon ylioppilastutkinnossa. 
Hakemus toimitetaan 
ylioppilastutkintolautakunnalle, kun 
kokelas ilmoittautuu ensimmäisen 
kerran ylioppilastutkintoon. Kysy 
lisätietoa erityisopettajalta.

Tutustu tarkemmin: 
ylioppilastutkinto.fi
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Laaja-alainen 
osaaminen lukiossa

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet 
muodostavat oppiaineiden yhteiset 
tavoitteet. Hyvinvointiosaaminen, 
vuorovaikutusosaaminen, 
monitieteinen ja luova osaaminen, 
yhteiskunnallinen osaaminen, 
eettisyys ja ympäristöosaaminen 
sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen 
huomioidaan kaikissa oppiaineissa 
ja ne ovat osa arviointia. 




