ESPOON AIKUISLUKIO

ALOIT TAVIEN

OPINTO - OPAS
LUKUVUOSI 2 02 1–2 02 2

LUKIOSANASTOA
Lähi- ja verkko-opetus

Opintoja voit suorittaa paikan päällä tai
verkko-opetuksessa.

Moduuli

Opintojakso koostuu 1-3 opintopisteen
moduuleista.

Opetussuunnitelma
eli tuntijako

Määrittelee, minkä mukaisesti opintoja
lukiossa järjestetään ja mitä lukiolaisen
on vähintään opiskeltava.

Opintojakso (ent. kurssi )
Opintopiste
(ent. suoritettu kurssi )

Suorittamiesi opintojen mittayksikkö,
opiskelet lukiossa väh. 88 op.

Opintotarjotin
(ent. kurssitarjotin)

Esim. Wilmassa on eri periodien opintotarjottimia, joilta valitset pakolliset ja
valinnaiset opinnot.

Pakollinen opintojakso
(ent. pakollinen kurssi )

Opintojakso, joka lukion oppimäärän
suorittajan tulee tehdä.

Periodi (ent. jakso)

1 periodi on n. 7 viikon pituinen
opintojakson suoritusaika.

Päättöviikko (ent. koeviikko)
ja palautepäivä

Osallistut kunkin oppiaineen kokeeseen tai
osoitat muutoin osaamista; palautepäivänä
voit tarvittaessa kysyä arvioinnista.

Starttiopintojakso
(ent. lähtötasokurssi )

Kielten tai matematiikan peruskoulun
oppimäärää kertaava.

Valinnainen opintojakso
(ent. syventävä kurssi )

Voit valita joko valtakunnallisia tai
koulukohtaisia valinnaisia, jotka
valmentavat opintoihin tai yo-kirjoituksiin.

Vastuuopettaja

Aikuislukion opettaja, joka lähiohjaa
aloittavia tutkinto-opiskelijoita.
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HY VÄ O P ISKELIJA
Tämä opas kädessäsi on todiste siitä, että olet tehnyt merkittävän päätöksen
ja aloittamassa uuden luvun elämässäsi. Olet päättänyt aloittaa lukio-opinnot Espoon aikuislukiossa.
Aikuislukio tarjoaa laajat ja monipuoliset mahdollisuudet korkeatasoisiin lukioopintoihin. Voit suorittaa lukion koko oppimäärän, täydentää aiemmin aloittamasi
lukio-opinnot loppuun tai opiskella harrastusmielessä, omaksi iloksesi, mitä tahansa opintotarjottimella olevaa ainetta. Voit myös kruunata opintosi valkolakilla
suoritettuasi lukion koko oppimäärän tai ammattitutkinnon ja suoritettuasi hyväksytysti ylioppilastutkinnon.
Elokuussa 2021 otamme käyttöön uuden opetussuunnitelman. Uuden opetussuunnitelman myötä myös opintotarjontamme uudistuu. Opintotarjottimella on valittavissa uuden opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja, joiden laajuus mitataan
opintopisteissä sekä vanhan opetussuunnitelman mukaisia kursseja. Lukuvuosi
on jaettu viiteen periodiin. Wilmassa uuden opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot on merkitty Lu21_-etuliitteellä ja vanhan opetussuunnitelman kurssit on
merkitty Lu16_-merkinnällä. Kaikki syksyllä 2021 lukio-opintonsa alusta aloittavat
opiskelijat aloittavat uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Vanhan opetussuunnitelman aikana aloittaneet opiskelijat jatkavat vanhan opetussuunnitelman
mukaisia opintoja. Tutustu opintotarjottimeen huolella ja suunnittele opintosi sen
mukaan, mitä opetussuunnitelmaa sinun tulee seurata. Opinto-ohjaajasi auttaa sinua tarvittaessa valintoihin liittyvissä asioissa.
Tukena opinnoissasi sinulla on koko aikuislukion henkilökunta. Tapiolan InfoOmnian palvelupiste auttaa sinua opiskelijarekisteriin ja todistuksiin liittyvissä
asioissa, opinto-ohjaajat laativat kanssasi opintosuunnitelman, seuraavat opintojesi etenemistä kanssasi ja ottavat vastaan ilmoittautumisia yo-kirjoituksiin. Koulutuspäällikkö on apunasi esimerkiksi yo-kokeisiin liittyvissä asioissa. Mukavat ja
ammattitaitoiset opettajamme antavat laadukasta opetusta ja ohjeistavat sinua oman
oppiaineensa opintojaksojen suorittamisessa.
Tärkein ohjaajasi olet kuitenkin sinä itse. Lukemalla huolellisesti tämän oppaan ja
kääntymällä rohkeasti henkilökuntamme puoleen saat varmasti vastauksen kysymyksiisi ja opintosi etenemään.

Tervetuloa opiskelemaan Espoon aikuislukioon ja menestystä opintoihisi!
Kari Pekkarinen
koulutuspäällikkö, Espoon aikuislukio
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AIKUISLUKIOSSA OPISKELU JA
VALMIS TUMINEN
Opintoja voit tehdä aamulla, päivällä, illalla tai verkossa.
Lukio sijaitsee Tapiolassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Aikuislukiosta ylioppilaaksi ja omalle
uralle tai jatko-opintoihin
Opiskele aikuislukion oppimäärä väh. 88 op ja
valmistaudu yo-kirjoituksiin
Valmistaudu yo-kirjoituksiin valmiin ammatillisen
perustutkinnon perusteella tai
Opiskele lukion oppimäärä ja valmistaudu
yo-kirjoituksiin ammatillisen perustutkinnon lisäksi

Kirjoita vähintään 5 ylioppilaskoetta
hajauttaen 1-3 tutkintokerralle.

Valmistu ylioppilaaksi ja
hae jatko-opintoihin (todistusvalinta/valintakoe) tai työelämään.

Vaihtoehtoisesti voit halutessasi tehdä vain päättötodistuksen.
Kaikilla tavoilla valmistuneena olet korkeakouluhaussa hakukelpoinen, mutta korkeakoulujen todistusvalinnassa sinulla
tulee olla joko yo-tutkinto tai ammatillinen perustutkinto
suoritettuna.
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T I E TOJA E S P O O N A I K U I S LU K I O S TA
JA O P I N N O I S TA
Tästä oppaasta löydät tärkeää tietoa Espoon aikuislukiossa opiskelusta. Lue opas
huolellisesti läpi opintojesi 2021–2022 alussa. Tämän lisäksi löydät paljon lisätietoa
lukio-opinnoista, opintojen suunnittelusta ja yo-kirjoituksista nettisivuiltamme
sähköisestä opiskelijan oppaasta sivustolta omnia.fi/espoonaikuislukio
LU K U V U O D E N TÄ RK E ÄT A JAT

Katso periodit ja muut tärkeät lukuvuoden ajat sivustolta
omnia.fi/espoonaikuislukio/lukuvuoden-ajat
O P E T TA JAT

Voit lähettää opettajille viestin Wilmassa tai lähettää sähköpostia
etunimi.sukunimi@omnia.fi. Opettajien nimet löydät sivustolta osoitteesta:
omnia.fi/espoonaikuislukio/opettajien-yhteystiedot
T I E D OT TA M I N E N

Jotta pysyt ajan tasalla lukuvuoden ajankohtaisista asioista, on tärkeää, että seuraat
aktiivisesti oppilaitoksen digitaalisia tiedotusvälineitä:
W il ma | w i lma .om n i a.f i
Ilmoittautuessasi opiskelijaksi saat tunnukset Wilma-ohjelmaan. Wilma on aikuislukion tärkein tiedotuskanava. Siellä saat opettajien ja opinto-ohjaajien lähettämiä
viestejä ja pääset lukemaan koulun ajankohtaisista asioista Wilman yleisistä tiedotteista.
Espoon aikuislukion sivusto | omnia.fi/espoonaikuislukio
Koulun kotisivuilta löydät lukuvuoden aikataulut, opettajien yhteystiedot sekä kaikki
tarvitsemasi yleiset ohjeet lukio-opintoihin ja ylioppilaskirjoituksiin liittyen.
1 0 | Espoon aikuislukio

Aikuislukion opinto-oppaat
Opinto-oppaista ja sivustolta löydät vastauksia opiskeluun liittyvistä asioista.
omnia.fi/espoonaikuislukio/oppaat-suunnitelmat
Sähköposti ja puhelinnumero
Huolehdithan siitä, että Omnian järjestelmissä on tiedossa ajantasainen sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystiedot. Sähköpostiisi saat muistutusviestin mm. salasanan
vanhentumisesta ja henkilökunta voi yrittää tavoittaa sinua myös sähköpostin kautta.
Saat käyttöösi myös Omnian edu.omnia.fi-päätteisen sähköpostiosoitteen.
Infonäytöt
Tapiolan infonäytöillä kerrotaan tärkeistä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.
Näiden lisäksi opettajat tiedottavat opintojaksonsa ensimmäisellä oppitunnilla
opintojakson suorittamiseen liittyvistä tehtävistä ja tärkeistä päivämääristä.
OPINTOJEN R AHOITUS

Aikuislukiossa opiskelua ei katsota KELAssa päätoimiseksi opiskeluksi. Tämän vuoksi
aikuislukion tutkinto-opiskelija ei ole oikeutettu saamaan opintotukea. Monet aikuislukiossa opiskelevat ovat työssäkäyviä ja suorittavat opintojaan työnsä ohella. Katso lisää
KELAsta: kela.fi.
Jos olet työtön työnhakija, sinulla saattaa olla oikeus omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Tukien myöntämiseen vaikuttavat kuitenkin monet asiat ja päätökset
tehdään aina yksilöllisesti, joten sinun on selvitettävä tukimahdollisuudet TE-toimiston
kanssa ennen opintojesi alkua.
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden on selvitettävä ennen opintojen alkua
TE-toimiston virkailijan kanssa mahdollisuus opiskella kotoutumistuella. Pyydä omaa
opinto-ohjaajaa täyttämään saamasi lomake.
Lisätietoja te-palvelut.fi.
KORKE AKOULUO P INTOJA JO LUKIOSSA

Omnia tarjoaa sinulle hienon mahdollisuuden päästä kokeilemaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja jo lukion aikana. Wilman tiedotteista ja opinto-ohjaajalta
saat tietoa lukuvuonna tarjottavista korkeakoulujen opinnoista. Yleensä ne ovat
maksuttomia aikuislukion tutkinto-opiskelijoille.
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OPINTOJEN OHJAUS JA TUKI
Aikuislukiossa opinnoissasi sinua auttavat ja ohjaavat opinto-ohjaajat, opettajat,
erityisopettaja sekä koulutuspäällikkö ja toimialarehtori. Myös Tapiolan InfoOmnia
palvelee sinua. Tässä luvussa kerrotaan, missä asioissa voit kääntyä kenenkin puoleen
sekä aikuislukion opiskelijoiden opintososiaalisista eduista.
Wilmassa suunnittelet opintojasi ja yo-tutkinnon suorittamisen opintojen alusta loppuun saakka. Lomakkeet > Opintosuunnitelma, Ylioppilastutkintosuunnitelma ja Jatko-opinto- ja urasuunnitelma.
Seuraa Wilman kautta opintojesi etenemistä periodin vaihduttua ja tarkista
saamasi arvioinnit. Tee opintojaksovalintoja sekä ilmoittaudu tarvittaessa
uusintakokeisiin. Tutustu periodin päättöviikko-tiedotteeseen, niin tiedät,
miten kokeet järjestetään.
Jos urheilet tavoitteellisesti, voit saada joustoa lukio-opintoihin esimerkiksi urheiluvalmennuksen tai kisamatkojen aikana. Voit opiskella lukion
opintojaksoja aamulla, päivällä, illalla ja verkossa – valitse sinulle sopivin aika
ja opiskelumuoto. Kysy lisää omalta opinto-ohjaajaltasi tai urheilukoordinaattori Petra Sillanpäältä, p. 046 851 5210, petra.sillanpaa@omnia.fi.

Opet taja t | Vas tuuopet taja | Opinto-ohjaaja
| Erit yisopet taja | Koulutuspäällikkö
Opiskelu
Opiskelutaidot,
tiedonhankintataidot,
tuen tarve

Jatko-opintojen ja uran
sekä elämän suunnittelu
Tiedonhankintataidot
Itsearviointi ja reflektointi
Valinnat ja päätöksenteko

Laaja-alaiset lukion tavoitteet:
vrt. psyykkinen, sosiaalinen ja
fyysinen toimintakyky
Opettajien ja erityisopettajan
sekä opinto-ohjaajan
monialainen yhteistyö
3-4 vuoden opintosuunnitelma

O m a n to i m i n n a n a r v i o in t i
Opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu
Opintojen eteneminen
Opintojen toteutuminen
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Itsetuntemus
Hyvinvointi
Urasuunnittelutaidot
Toimijuus

Tuen tarve
Opintojen tukeminen
Monialainen yhteistyö

OPINTO - OHJAUS

Saat tutkinto-opiskelijana henkilökohtaista ohjausta opinnoissasi aikuislukion opintoohjaajilta lukukausien aikana.
Opinto-ohjaajat auttavat sinua
opinto-ohjelman tekemisessä
opintojen hyväksilukuihin liittyvissä
asioissa
opintosuunnitelmien muuttuessa
yo-kirjoituksien suunnittelussa ja 		
osallistumisoikeuden tarkistamisessa
jatko-opintojen ja uran suunnittelussa

Opinto-ohjaaja Sonja Kurki
Lukion tutkinto-opiskelijat
sukunimen alkukirjaimen
mukaan A–L
Ammattilukion
Lakelan ja Leppävaaran
opiskelijat
Ajanvaraus: Wilmassa tai
sonja.kurki@omnia.fi
Puhelinpalvelu:
p. 040 126 7465
maanantaisin klo 9–10.30

jatko-opintojen ja uran suunnittelussa
opiskelun keskeytymisen uhatessa ja
koulusta eroamisessa
opiskelun ongelma- tai pulmatilanteissa
erilaisissa arkipäivän kysymyksissä
viranomaisten edellyttämien
hakemusten ym. täyttämisessä

Opinto-ohjaaja Kirsi Paloheimo
Lukion tutkinto-opiskelijat
sukunimen alkukirjaimen
mukaan M–Ö
Ammattilukion Kirkkokadun,
Lehtimäki A ja C, Kirkkonummen
ja Suomenojan opiskelijat
Ajanvaraus: Wilmassa tai
kirsi.paloheimo@omnia.fi
Puhelinpalvelu:
p. 040 126 7225
tiistaisin klo 10–11.30

O P I N TOJ E N K E S K E Y T TÄ M I N E N JA E ROA M I N E N

Jos keskeytät opintosi tilapäisesti, ole yhteydessä omaan opinto-ohjaajaan ennen
keskeyttämistä ja palatessasi opiskelemaan. Näin opiskelu jatkuu tauon jälkeen
ongelmitta. Jos haluat hakea muualle opiskelemaan tai erota koulusta, keskustele
aina ensin opinto-ohjaajan kanssa.
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E RI T Y I SO P E T TA JA

Ota yhteyttä aikuislukion erityisopettajaan jo opintojen alkuvaiheessa, jos olet
aikuislukion tutkintotavoitteinen opiskelija ja haluat
keskustella oppimiseen ja opiskelun tukeen liittyvistä asioista
osallistua lukitesteihin
laatia lukion oppimisen tuen suunnitelman esim. lukitestien tai aiemmin todettujen
oppimisvaikeuksien perusteella
hakea erityisjärjestelyitä, kuten lisäaikaa ylioppilastutkintoa varten
saada ohjausta ja harjoitusta tehokkaissa oppimis- ja opiskelustrategioissa.
Erityisopettaja Anri Wahlberg, Wilmassa tai anri.wahlberg@omnia.fi,
p. 040 120 9083
VAS T U U O P E T TA JA U U S I L L E T U T K I N TO - O P I S K E L I J O I L L E

Tutkinto-opiskelijana sinulla on nimetty vastuuopettaja. Vastuuopettaja on matalan
kynnyksen yhteyshenkilö, joka seuraa opintojen etenemistä ja osallistumistasi opintoihin. Hän tekee ohjausyhteistyötä opinto-ohjaajien ja erityisopettajan kanssa, sekä tukee
opiskelijan hyvinvointia ja yhteisöllisyyden sekä osallisuuden lisäämistä.
Vastuuopettajat:
Elina Seppänen, lähetä Wilma-viesti tai sähköpostitse elina.seppanen@omnia.fi
Laura Ulvila, lähetä Wilma-viesti tai sähköpostitse laura.ulvila@omnia.fi
M U U O H JA AVA H E N K I LÖ K U N TA

Kysy opettajilta,
kun asiasi koskee
opintojaksojen
suoritusjärjestystä
läsnäoloa
oppitunneilla
opintojaksojen
sisältöjä ja vaatimuksia
koejärjestelyjä
opintojaksojen
arviointia
ainekohtaista yovalmennusta ja jatkoopintoja.
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Kysy Tapiolan
InfoOmniasta,
kun asiasi koskee
opiskelutodistuksia/
todistus koulutuksessa
olosta, HSL-alennuslipputodistusta
opintosuoritusotteita
Sähköisen opintotoimiston (omnia.fi/opiskelijansivut/opintotoimistopalvelut) kautta
digitaalisten järjestelmien tunnuksia
(Wilma, Moodle).

Kysy koulutuspäälliköltä,
kun asiasi
koskee
ylioppilaskirjoituksien
erityisjärjestelyjä
ja käytännön
järjestelyjä
vieraskielisyysselvitystä.

OPETUSSUUNNITELMA, LOPS 2021
1.8.2021 tai sen jälkeen lukio-opinnot aloittaneella aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman oppiaineiden oppimäärät muodostavat lukiokoulutuksessa saavutettavan
osaamisen perustan. Lukiokoulutuksen tehtävän mukainen yleissivistys rakentuu
oppiaineissa määritellystä tiedonalakohtaisesta osaamisesta, jota laaja-alainen
osaaminen tukee ja syventää.
Laaja-alaista osaamista kehittävissä opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan tarkastelemalla monitahoisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä niiden yhteyksiä ja
keskinäisriippuvuuksia. Opiskelija oppii soveltamaan aiemmin oppimaansa sekä hakemaan, tulkitsemaan, arvottamaan, jakamaan ja tuottamaan tietoa eri muodoissa, ympäristöissä ja erilaisissa yhteisöissä sekä erilaisten välineiden avulla. Kehittyvä laaja-alainen
osaaminen tukee opiskelijoiden kriittisen ajattelun, yhteistyötaitojen, luovan ongelmanratkaisun, oppimaan oppimisen ja elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä.
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LO PS 2021 TUNTIJAKO
Taulukosta näet, kuinka monta pakollista opintojaksoa eri aineista on suoritettava ja kuinka
monta valinnaista opintojaksoa aikuislukiossa tarjotaan. Suluissa on opintojaksoja vastaava
opintopisteiden kokonaismäärä.

OPPIAINE

Pakolliset
opintojaksot

Valinnaiset
valtakunnalliset
opintojaksot

Valinnaiset
koulukohtaiset
opintojaksot

7 (10 op)

4 (8 op)

3 (6 op)

7 (10 op)

4 (8 op)

1 (2 op)

6 (12 op)
6 (12 op)
5 (10 op)

2 (4 op)
2 (4 op)
2 (4 op)
8 (16 op)

4 (7 op)
2 (3 op)
2 (4 op)

1 (2 op)
2 (4 op)
2 (4 op)

Kieli- ja kommunikaatio-opinnot
Äidinkieli ja kirjallisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus,
suomi toisena kielenä
A-oppimäärä (englanti)
A-oppimäärä (muut)
B1-oppimäärä (ruotsi)
Muut oppimäärät (B2, B3)
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus
Lyhyt oppimäärä
Pitkä oppimäärä

1 (2 op)
6 (10 op)
8 (18 op)

2 (4 op)
3 (6 op)

Luonnontieteelliset opinnot
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantiede

10 op*
2 (2 op)
2 (2 op)
1 (2 op)
1 (2 op)

6 (12 op)
4 (8 op)
5 (8 op)
3 (6 op)

Humanistisyhteiskunnalliset ja
katsomukselliset opinnot
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Filosofia
Psykologia

12 op
1 (2 op)
2 (4 op)
2 (4 op)
1 (2 op)

Muut
Terveystieto
Temaattiset opinnot

5 (10 op)
4 (8 op)
2 (4 op)
3 (6 op)
5 (10 op)

3 (6 op)

Yhteensä vähintään 88 op
* sisältää 1 valinnaisen luonnontieteellisten aineiden opintojakson (2 op).
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2 (4 op)
2 (4 op)
2 (4 op)

2 (4 op)
1 (2 op)
1 (2 op)
1 (2 op)

1 (2 op)
1 (2 op)

Opiskelijan tulee opiskella luonnontieteellisiä opintoja yhteensä vähintään kuusi (6)
pakollista opintojaksoa ja lisäksi vähintään 1 valinnainen opintojakso luonnontieteellisistä opinnoista. Kuusi pakollista opintojaksoa sisältävät kaksi opintojaksoa fysiikkaa,
kaksi opintojaksoa kemiaa, yhden opintojakson biologiaa ja yhden opintojakson maantiedettä.
Aikuislukion koulukohtaisissa valinnaisissa opintojaksoissa on tarjolla starttiopintojaksoja (esim. MAY00). Ne ovat hyödyllisiä, peruskoulun tietoja kertaavia opintojaksoja
heti opintojen alkuun ja kerryttävät valinnaisten opintojaksojen määrää.
Pakollisten opintojaksojen lisäksi oppiaineissa on valinnaisia opintojaksoja. Niitä kannattaa kaikissa oppiaineissa opiskella yo-kirjoituksia varten, sillä ylioppilaskokeiden
kysymykset perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin opintojaksoihin.
Laaja- alaiset osaaminen
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Osaalueet ovat 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja
luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen
sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Niiden tavoitteet ja arviointi on kirjattu oppiaine- ja opintojaksokohtaisesti ePerusteisiin.
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O P E T U S JA O P I N TOTA R J OT T I M E T
Opintotarjottimista näet, mitä opintoja on eri periodeilla tarjolla. Periodeja on yhden
lukuvuoden aikana viisi. Periodin aikana lähiopetusta järjestetään aina kahtena päivänä
viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin tai tiistaisin ja torstaisin. Tarjottimien rivien
alusta näet kellonajat ja viikonpäivät, jolloin opintojakson lähiopetus järjestetään. Rivin
lopusta löydät päättöviikon aikataulusta koepäivän ja -ajan. Jos sama opintojakso on
tarjolla sekä aamulla että illalla, voit valita niistä vain toisen.
Katso opintotarjottimet:
omnia.fi/espoonaikuislukio/oppaat-suunnitelmat

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelet yleensä seuraavasti opintojaksoja: 3 äidinkieltä
ja kirjallisuutta, 3 pitkää englantia, 2-3 keskipitkää ruotsia ja joko 3-4 lyhyttä tai 3-4
pitkää matematiikan opintojaksoa. Lisäksi voit valita muiden oppiaineiden pakollisia
opintojaksoja.
L Ä H I O P E T U KS E N O P I N TO I H I N I LM O I T TAU T U M I N E N JA
O P I N TOJA KSO N S U O RI T TA M I N E N

Lähiopetusta on tarjolla aamulla, päivällä ja illalla. Kysy opettajalta mahdollisuutta
osallistua lähitarjonnan opetukseen etäyhteyden välityksellä.
Näin ilmoittaudut ja suoritat opintojaksot:
1. Ilmoittaudu opintojaksoille Wilman kautta. Voit ilmoittautua milloin
vain periodien 1–5 opintojaksoille tai verkko-opintoihin. Tarkista kuitenkin
opintojaksovalintasi aina jaksojen vaihteessa ja poista valinnat, mikäli et aio osallistua
valitsemallesi opintojaksolle.
2. Vahvista osallistumisesi tulemalla opintojakson ensimmäiselle tunnille.
Opettaja antaa opintojakson suorittamisohjeet ja arviointikriteerit aina ensimmäisellä
oppitunnilla. Jos et voi osallistua ensimmäiselle opetuskerralle, ole yhteydessä
opettajaan ennen opintojakson alkua.
3. Noudata opettajan antamia opintojakson suoritusohjeita ja osallistu
opetukseen. Opintojakson suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista
sekä opettajan antamien osasuoritusten ja kokeen/kokeiden tekemistä. Joissakin
aineissa opintojakson suorittamiseksi on tehtävä erilaisia osasuorituksia, kuten
kuullunymmärtämiskoe, essee ja kirjallinen loppukoe. Jos sinulta jää osasuorituksia
tekemättä, et voi saada opintojaksosta arvosanaa. Tehdyt osasuoritukset eivät säily
seuraavaan periodiin eivätkä siirry toisille opettajille. Jos opintojaksosi on vaarassa
keskeytyä esimerkiksi sairastumisen vuoksi, ilmoita välittömästi asiasta opettajalle ja
neuvottele opintojakson mahdollisesta jatkamisesta.
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4. Osallistu kokeeseen päättöviikolla. Päättöviikolla ei ole oppitunteja, vaan
ainoastaan opintojaksojen kokeet. Koepäivät voit varmistaa Wilmasta. Ota kokeeseen
mukaan oma kannettava tietokone, laturi, kuulokkeet ja tarvittaessa vastausten
suunnittelua varten kynä ja paperia.
5. Päättöviikon palautepäivänä saat opettajalta palautteen kokeesta joko
digitaalisesti tai koululla paikan päällä. Muista aina myös tarkistaa periodin
arvosanat Wilmasta. Palautepäivät on ilmoitettu opintotarjottimessa ja
työpäiväkalenterissa. Päiväopetuksen kokeet palautetaan klo 13-14 ja iltakokeet 17-18.
Huom! Opettajalla ei ole velvollisuutta antaa opiskelijalle opintojaksosta arviointia,
mikäli opiskelijan opintojakson aikana antama näyttö ja opetukseen osallistuminen
eivät täytä opettajan opintojakson alussa asettamia vaatimuksia. Hylättykin arvosana (4)
on siis ansaittava tekemällä kaikki vaadittu. Kokeessa sinun on vastattava koetehtäviin.
V E RK KO - O P I N TO I H I N I LM O I T TAU T U M I N E N JA
O P I N TOJA KSOJ E N S U O RI T TA M I N E N

Espoon aikuislukiossa on laaja verkkotarjotin. Itsenäiset suorittajat ohjataan
pääsääntöisesti suorittamaan opintoja verkko-opintoina. Yksittäisiä opintojaksoja
opiskelija voi myös suorittaa itsenäisesti samaan aikaan lähiopetuksessa toteutettavan
opintojakson aikana neuvoteltuaan opettajan kanssa asiasta.
Nonstop-verkko-opintojaksot ovat aikaan ja paikkaan sitomattomia ja verkossa
suoritettavia opintojaksoja. Verkko-opintojaksojen oppimisympäristö Moodlesta löydät
opintojakson suorittamiseen liittyvät ohjeet, materiaalit ja tehtävät.
Näin ilmoittaudut verkko-opintojaksoille:
1. Ilmoittaudu opintojaksoille Wilmassa. Voit ilmoittautua milloin vain
lukuvuoden aikana, kuitenkin ennen vappua, jos haluat saada suorituksen
viimeistään 5. periodin lopussa.
2. Osallistu opintojaksolle Moodlen opintojaksoalueella. Löydät opintojaksot
Moodlesta kirjoittamalla opintojakson lyhenteen (esim. ENA01Ver) Hae-kohtaan.
Tämän jälkeen voit lisätä itsesi opintojaksolle. Jos tarvitset liittymisavaimen, saat sen
lähettämällä opettajalle viestin tai näet sen Wilmasta Verkkotarjottimelta.
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Näin suoritat verkossa opintojakson
1. Tutustu huolellisesti Moodlessa opintojakson alueelle kirjauduttuasi opettajan
antamiin suoritusohjeisiin, sisältöihin ja tehtäviin.
2. Ole opettajaan yhteydessä Wilmassa tai sähköpostitse, jos haluat lisätietoa
opintojakson suorittamisesta tai tehtävistä.
3. Opiskele opintojaksolla vähintään 3 viikkoa.
4. Opintojakson loppukokeeseen voit osallistua vasta, kun olet tehnyt ja palauttanut
kaikki palautettavat tehtävät. Koe tehdään pääsääntöisesti päättöviikolla omalla
kannettavalla tietokoneella. Opettaja ilmoittaa Moodlessa kokeen järjestämisestä joko
koululla tai etäkokeena. Voit itse valita, minkä periodin koeviikolla teet kokeen, mutta
muista ilmoittaa opettajalle, mihin kokeeseen osallistut. Koepäivät löydät Moodlesta.
VERKKO - O P INTOJEN KOKEE T

Verkko-opintojakson kokeeseen voit osallistua, kun olet tehnyt ja palauttanut kaikki
tehtävät hyväksytysti. Sovi aina opettajan kanssa kokeesta (koepäivät ilmoitetaan
opintojakson alueella Moodlessa, tai kysy opettajalta koepäiviä).
Verkko-opintojaksojen kokeet teet periodin koeviikoilla Tapiolassa, Itätuulenpiha 1,
2. kerros, ellei opintojaksosta ole etäkoetta. Jos sinulla on kaksi koetta samalle
koepäivälle, ota yhteyttä molempiin opettajiin ja sovi koeajoista.
PÄ ÄT T ÖV I I K KO

Periodin lopussa on päättöviikko, jolloin ei ole opetusta vaan osallistut ainoastaan
opintojaksojen kokeisiin (3 t) tai muihin opettajan määräämiin suorituksiin. Kokeet
ovat samoissa luokissa kuin oppitunnit, ellei opettaja toisin ilmoita. Valvojana toimii
opintojakson opettaja. Myös verkko-opintojaksojen kokeet pidetään pääsääntöisesti
koeviikolla opettajan ilmoittamana päivänä Tapiolassa.
Ota mukaan kokeeseen:
Oma tietokone, laturi ja kuulokkeet ym. sähköiseen kokeeseen tarvittavat välineet.
Omat kirjoitusvälineet ja paperit ym. tarpeelliset välineet.
Henkilöllisyystodistus.
Kokeista saat poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua kokeen alkamisesta.
Jos sinulla olisi kaksi koetta samaan aikaan, ilmoita asiasta molemmille opettajille
henkilökohtaisesti. Opettajat ilmoittavat, miten kahden aineen kokeet suoritetaan.
Saat opettajalta palautteen kokeesta periodin palautepäivänä tai digitaalisena.
Palautepäivät on ilmoitettu opintotarjottimen työpäiväkalenterissa ja ne näkyvät myös
Wilmassa.
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U U S I N TA KO K E E T

Hylätyn (4) arvosanan saanut opiskelija voi kerran yrittää korottaa opintojakson
arvosanaa kyseisen periodin uusintakokeessa. Opiskelija voi myös päästä uusintakokeeseen, jos hän on sairaana varsinaisena koepäivänä ja hän on ilmoittanut siitä
opettajalle koepäivän aamuna.
Uusintakokeessa saat uusia yhtä edellisen jakson hylätyn arvosanan opintojaksoa.
Uusintakokeet järjestetään noin viikon kuluttua periodin päättymisestä. Aamu-uusinta
klo 9–12 on tarkoitettu päiväopetuksen opiskelijoille, päiväuusinta klo 13–16 Omnian
ammattilukio-opiskelijoille ja iltauusinta klo 17–20 iltaopetuksen opiskelijoille.
Katso koeviikon tiedote ja uusintakoepäivät ja ilmoittautumisajankohdat Wilmasta.
Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa viimeistään uusintakoeviikon
maanantaina. Ilmoittautuminen on sitova.
Ilmoittaudu Wilmassa näin:
Klikkaa Tentit-välilehteä.
Valitse opintojakso ja käytä Ilmoittaudu-painiketta sivun oikeassa reunassa.
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H A N K I N N AT JA JÄ R J E S T E L M ÄT
LUKIO - OPINTOJEN AIK ANA
O ppima teri aali t
Lukio-opintojen aikana sinun tulee hankkia itse opintojaksojen oppikirjat ja
-materiaalit. Jos olet pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskeleva tutkintoopiskelija, niin saat käyttöösi pääsääntöisesti Omnian kustantamat digitaaliset
oppimateriaalit (painetut oppimateriaalit vain, jos digitaalisia ei ole käytettävissä).
Lisäksi tarvitset omat muistiinpanovälineet.
T ietoko ne
Tutkinto-opiskelijana saat käyttöösi opintojen ajaksi Omnialta oman kannettavan
tietokoneen. Tarvitset myös langalliset kuulokkeet koko lukio-opintojen ajalle.
Tietokonetta käytetään opetuksessa sekä opintojaksojen kokeissa ja ylioppilaskokeissa.
Lukuvuoden alussa järjestetään teknistä käyttötukea, esimerkiksi Tapiolan DigiTutorit.
Laitteiden käyttötuen tarjoaa Omnian HelpDesk.
D igitaali set jä rjes tel m ä t
Sinulle myönnetään opintojen ajaksi käyttöoikeus Omnian tietoverkkoon, joka antaa
sinulle käyttöoikeuden opiskelussa tarvittaviin järjestelmiin. Käyttöoikeus kattaa
opiskelijaverkossa olevien tietokoneiden lisäksi opiskelussa tarvittavat järjestelmät.
Kaikissa Omnian järjestelmissä on käytössä sama käyttäjätunnus ja salasana.
T iit u s
Tutustu lisäksi maksuttomaan Tiitus-palveluun (tiitus.fi), jossa voit hakea töitä yhdellä
ja samalla profiililla. Lisätietoja löydät tiitus.fi/wiki/kb/opiskelijat/
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TUKIPYYNNÖT

Omnian järjestelmiä koskevissa ongelmatilanteissa sinua auttaa Omnian it-tuki. Ennen
tukipyynnön tekemistä vieraile osoitteessa it.omnia.fi ja tarkista, löytyykö ongelmaasi
ratkaisua.
Tukipyynnön voit tehdä sähköpostitse ithelp@omnia.fi tai p. 0400 223 112.
Tuki on avoinna arkipäivisin klo 8–16.

Wilma

wilma.omnia.fi

Moodle

Wilmassa ilmoittaudut opintojaksoille sekä seuraat omien
opintojesi arvosanoja ja etenemistä. Lisäksi näet valintojen
jälkeen oman työjärjestyksen. Wilmassa tiedotetaan kaikista
ajankohtaisista asioista, joten seuraa Wilman viestejä ja tiedotteita aktiivisesti. Wilmassa ilmoittaudut myös uusintakokeisiin
ja yo-kirjoituksiin. Ongelmatilanteissa ota yhteys
WilmaHelp@omnia.fi.
Moodle on digitaalinen oppimisalusta, jota käytetään verkkoopetuksessa. Löydät aikuislukion verkko-opintojaksot Moodlesta.

Abitti

Digitaaliset ylioppilaskokeet ja opintojaksokokeet tehdään
Abitti-koejärjestelmässä. Omnian HelpDeskin sivuilta löydät
ohjeet Abitin käynnistämiseksi Macilla, PC-tietokoneella ja
Chromebookilla

@edu.omnia.fi

Käytä Omnian Outlook Web App -sähköpostia kaikissa
opiskeluun liittyvissä asioissa tai käännä sähköpostit muuhun
käyttämääsi sähköpostitiliin. Sähköpostiviestien lisäksi
järjestelmässä voit ylläpitää kalenteria, yhteystietoja ja tehtäviä.
Omnian sähköpostitilin voit lisätä yleisimpiin
mobiililaitteisiin.

Microsoft
Office -paketti

Oppilaitoksemme tarjoamana etuna kaikilla opiskelijoilla on
mahdollisuus ladata ja käyttää opintojen aikana veloituksetta
uusin Microsoft Office -paketti (Office 365 ProPlus), joka
sisältää niin opiskelussa kuin työssä hyödylliset ja tarpeelliset
ohjelmat. Pakettiin kuuluu mm. Word, Excel, PowerPoint,
OneNote ja Outlook.

Oma.omnia.fi

Vaihda salasanasi palvelussa 6 kk välein.
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ARVIOINTI
Opintojakson alussa opiskelija saa tiedon opintojakson tavoitteista ja arviointikriteereistä.
Opiskelijaa ohjataan asettamaan omat tavoitteensa, jotta opiskelija voi suhteuttaa omaa
osaamistaan opintojakson tavoitteisiin ja arvioida niiden toteutumista.
Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa
asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.
OPINTOJAKSOJEN ARVIOINTI

Opintojaksojen arviointi kuvataan tarkemmin aikuislukion ePerusteissa opintojaksojen
yhteydessä. Eri opintojaksoissa arviointi voi painottua opintojakson sisällön ja
opetuksessa käytettävien menetelmien mukaisesti. Opintojakson tavoitteisiin ohjaavaa
arviointia annetaan koko opintojakson ajan ja opettaja selvittää opiskelijoille ennen
opintojakson alkua tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät.
Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, annetaan siitä
yksi arvosana. Opiskelijan opiskelema opintojakso arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin
kohteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely. Opettajat kertovat opintojaksonsa
arviointikriteerit aina opintojakson alussa ensimmäisellä tunnilla.
Valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset opintojaksot arvioidaan numeroarvosanalla.
Koulukohtaisten opintojaksojen arvioinnista päätetään tarkemmin oppiainetasolla ja
arviointi on kirjattu opintojaksojen arviointiosioon.
Alaikäisten tutkinto-opiskelijoiden opintojen suorittamista seurataan yhteistyössä
huoltajien kanssa. Alaikäisten huoltajilla on mahdollisuus saada huoltajatunnukset
opintohallintojärjestelmään ja päästä seuraamaan huollettavansa opintojen etenemistä.
Tarvittaessa järjestetään tapaamisia huoltajien kanssa.
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OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman
mukaisesti opiskelemista opinnoista. Opiskelijan opintosuunnitelma tarkentuu lukioopintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat opiskelijaa tarkoituksenmukaisiin
ja tavoitteellisiin opintojaksojen valintoihin. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi
olla erilaajuiset oppimäärät.
Eri oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on kuvattu aikuisten
lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Matematiikan yhteinen moduuli
luetaan opiskelijan valitsemaan matematiikan oppimäärään. Jälkikäteen ei voi poistaa
opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia
valinnaisia opintoja. Muiden valinnaisten opintojen ja temaattisten opintojen
mahdollisesta kuulumisesta jonkin oppiaineen oppimäärään määrätään paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Niistä luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan
hyväksytysti suorittamat opinnot.
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten
ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen sekä koulukohtaisten valinnaisten
opintojaksojen arvosanojen aritmeettisena keskiarvona.
Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava
pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti.
Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa
enintään seuraavasti:
2—5 opintopistettä
6—11 opintopistettä
12—17 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän

0 op
3 op
4 op
6 op

Opiskelija ei voi oppimäärän arvioinnissa jättää oppimäärästä pois mitään pakollista tai
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä syventävää kurssia. Pääsääntöisesti opiskelija ei voi myöskään jättää pois suorittamiaan, arvioituja koulukohtaisia syventäviä
kursseja.
A RVO SA N A N KO ROT TA M I N E N

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa lähiopetuksessa, kun opintojakso
esiintyy tarjottimella seuraavan kerran tai verkko-opintoina. Opiskelija voi myös
neuvotella hyväksytyn arvosanan korottamisesta aineenopettajan kanssa.
VILPPI

Vilpistä tai sen yrityksestä opintojakson kokeessa tai osasuorituksissa seuraa
opintojakson keskeytyminen. Opiskelijan opintojakson arviointi keskeytyy,
eikä opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua uusintakokeeseen.
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YLIOPPILASTUTKINTO 2022 ALKAEN
Keväästä 2022 alkaen kirjoittavilla on 5 koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta
ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja
reaaliaineen koe.
Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen
kokeen tai vieraan kielen.
Valitse näistä kolme, joista vähintään yksi on pitkä
eli A-tason koe (reaalissa ei ole A-tasoa):
MATE MATIIKK A

Kaikille pakollinen:
ÄIDINKIELI/
SUOMI TOISENA
KIELENÄ

+

RUOTSI
VIERAS KIELI
REAALI

HUOM!

Jos valitset neljän
aineen ryhmästä vain
3, niin voit valita
viidenneksi kokeeksi
toisen reaalin tai
vieraan kielen.

Jos valitset neljän aineen ryhmästä vain 3, niin voit valita viidenneksi kokeeksi toisen
reaalin tai (lyhyen) vieraan kielen.
Kaikille yhteisen äidinkieli/suomi toisena kielenä -kokeen lisäksi voit siis valita
kirjoitusaineiksesi esimerkiksi seuraavia yhdistelmiä:
pitkä englanti, keskipitkä ruotsi, lyhyt matematiikka, reaaliaine
(esim. yhteiskuntaoppi, historia, psykologia, terveystieto)
pitkä englanti, lyhyt matematiikka, kaksi reaaliainetta
pitkä matematiikka, pitkä (tai lyhyt) englanti, kaksi reaaliainetta (fysiikka/kemia ym.)
pitkä englanti, lyhyt matematiikka, reaaliaine, lyhyt vieras kieli.
Huomioi, mitkä reaalikokeet menevät samana päivänä tutkintokerralla.
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YLIOPPIL ASKIRJOITUKSIEN
A J O I T TA M I N E N JA
VALMIS TUMINEN

V
U
O
S
I
K
EL

0.‒1. periodi

5. periodi
Wilma-ilmoittautumisen
tarkistuttaminen syksyn
yo-kirjoituksiin
Syksyn yo-kokelaiden
osallistumisoikeus
pääosin kunnossa
Kevään yo-juhla

4. periodi
AbiPro-opintojaksot
Kevään yo-kirjoitukset
Keväällä valmistuvan
päättötodistuksen
oltava valmis
Abistatus valmis syksyllä
kirjoitukset aloittavilla

3. periodi

Valinnaiset/Abiopintojakso
Syksyn yo-kirjoitukset
ja osallistumisoikeus
(pakolliset opintojaksot valmiina
ennen kirjoituksia)
Syksyllä valmistuvan
päättötodistuksen
oltava valmis
Abistatus valmis keväällä
kirjoitukset aloittavilla

2. periodi
Wilma-ilmoittautumisen
tarkistuttaminen kevään
yo-kirjoituksiin
Syksyn yo-juhla

LO

Valinnaiset/Abiopintojaksot
Kevään yo-kokelaan osallistumisoikeus
kunnossa (kirjoitettavien aineiden
pakolliset opintojaksot tehty)
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