ESPOON AIKUISLUKIO

AMMAT TILUKIOLAISEN
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 )

Opintojaksoja on laajuudeltaan 1 op, 2 op
tai 3 op (op = opintopiste). Ammattilukiossa on myös 4 op:n yhdistelmäopintojaksoja.

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.

Valinnainen opintojakso
(ent. syventävä kurssi )

Voit valita joko valtakunnallisia tai
koulukohtaisia valinnaisia, jotka
valmentavat opintoihin tai yo-kirjoituksiin.
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HY VÄ AMMAT TILUKIOL AINE N!
Onnittelut hyvästä valinnasta! On hienoa, että olet tarttunut Omnian tarjoamaan mahdollisuuteen suorittaa ammatillisen tutkinnon rinnalla ylioppilastutkinto. Lukiossa hyväksytysti tekemäsi opinnot sisällytetään osaksi
ammatillista tutkintoa, yhteisten tutkinnon osien (YTO) opintoihin. Opiskelemalla lukio-opinnot perusteellisesti ja miettimällä tarkkaan ylioppilastutkinnossa suorittamasi ainekokonaisuuden parannat mahdollisuuksiasi sijoittua jatko-opinnoissa korkeakouluihin ja yliopistoihin.
Espoon aikuislukio järjestää Omnian eri toimipisteissä äidinkielen, ruotsin,
englannin, matematiikan, terveystiedon ja yhteiskuntaopin lukio-opetusta.
Edellä mainittujen lukioaineiden lisäksi voit valita vapaasti aikuislukion Tapiolan tarjottimella olevia opintoja tai ajasta ja paikasta riippumattomia nonstop-verkko-opintoja. Suosittelemme lämpimästi ylimääräisiä lukio-opintoja
tukemaan oman ammattialasi tietoja ja taitoja. Aikuislukiossa on esimerkiksi
laaja valikoima kieliä: italiaa, espanjaa, saksaa ja ranskaa; ja eri reaaliaineita:
esimerkiksi psykologiaa, historiaa, filosofiaa. Opinto-ohjaajat auttavat sinua
opintojen valinnassa ja kertovat tarvittaessa lisätietoja.
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.
Lukio-opinnot ovat luonteeltaan erilaisia kuin ammatilliset opinnot. Ottamalla alusta alkaen lukion mukaan päivittäiseen opiskelurytmiisi ja tekemällä
ahkerasti töitä selviät urakasta parhaiten. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat lukuvuosittain yli 50 kaksoistutkinnon Omniassa suorittanutta opiskelijaa.
Tervetuloa opiskelemaan Omnian ammattilukioon sekä onnea ja
menestystä opintoihisi!
Terveisin
Tuomas Vaaramo
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.

Ammattilukiosta ylioppilaaksi ja omalle uralle/jatko-opintoihin

Opiskele ammatillisen perustutkinnon rinnalla niitä
lukioaineita, jotka kirjoitat ylioppilastutkinnossa
(kaksoistutkinto) *

Kirjoita vähintään 5 ylioppilaskoetta
hajauttaen 1-3 tutkintokerralle.

Valmistu ammattiin ja
ylioppilaaksi ja hae jatkoopintoihin (todistusvalinta/
valintakoe) tai työelämään.

* Vaihtoehtoisesti voit opiskella ammatillisen perustutkinnon rinnalla myös
lukion oppimäärän ja valmentautua yo-kirjoituksiin (kolmoistutkinto).

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa olet mukana sekä
ammatillisella tutkinnolla että ylioppilastutkinnolla. Korkeakoulujen ja yliopistojen todistusvalinnassa puolestaan pisteytetään vain ylioppilastutkinnon arvosanoja.
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T YÖPÄIVÄK ALE NTE RI
Katso työpäiväkalenteri 2021-2022: omnia.fi/espoonaikuislukio/lukuvuoden-ajat

TIE DOT TAM IN E N
Seuraa ammattilukiolaisena aikuislukion Wilmassa tiedotteita ja viestejä. Ole paikalla, kun
opettajat kertovat opintojakson ensimmäisellä oppitunnilla opintojakson suorittamiseen
liittyvistä tehtävistä ja tärkeistä päivämääristä!
Ammattilukion sivuille omnia.fi/ammattilukio on koottu tärkeät asiat ja linkit sekä
ammattilukiolaisen pikaopas.
Aikuislukion kotisivuilta omnia.fi/espoonaikuislukio löydät lukuvuoden aikataulut,
lukio-opettajien yhteystiedot sekä kaikki opiskelijan tarvitsemat lukio-opintojen ja ylioppilaskirjoituksien ohjeet. Siellä ovat myös aikuislukion opinto-oppaat sekä opintotarjottimet.
Huolehdithan, että Omnian järjestelmissä on tiedossa ajantasainen sähköpostiosoitteesi.
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TIE TOKON E E T JA D IG ITA ALISE T
JÄR JES TE LMÄT
Tarvitset lukio-opinnoissa oman kannettavan tietokoneen, kuulokkeet ja matemaattisluonnontieteellisissä aineissa sovelluksia. Katso luvusta Ammattilukion opetusaineet, mitä
tarvitset oppiaineen opiskelussa. Opintojakson kokeet ja ylioppilaskokeet tehdään digitaalisesti.
Opinnoissa käytät pääosin Wilmaa, Moodlea ja Abittia.
Ammattilukiolaisena sinulla on käytössä kaksi Wilmaa: ammatillinen ja
aikuislukion Wilma. Sinulla on myös kaksi eri Wilma-tunnusta!

Wilma
wilma.omnia.fi

Teet opintojaksovalinnat, näet myös oman työjärjestyksen, tarkistat periodin päätyttyä arvosanat ja ilmoittaudut uusintakokeisiin
sekä ylioppilaskirjoituksiin. Seuraa tiedotteita.

Moodle
moodle.omnia.fi

Oppimisalusta, jossa opettajalla voi olla oppimateriaalia.
Moodle on oppimisympäristönä suurimmassa osassa aikuislukion verkkokursseja.

Abitti

Koejärjestelmä, jonka käyttöön totut jo ensimmäisen opiskeluvuoden lukuvuoden kokeiden aikana. Sitä käytetään ylioppilaskirjoituksissa.

Omnian
pilvipalvelut
ja Of fice

Palvelut ovat myös käytössäsi opintojen ajan. Tarkemmin ja lisätietoa saat Omnian IT-HelpDeskistä sivustolta: it.omnia.fi.
Lisäksi Omnian digitutorit ovat apunasi.

Kä y t t ä j ä t u n nu s j a s a l a s a n a t i e t o ko n e i s i i n j a j ä rj e s t e l m i i n
Käyttäjätunnuksen salasanan pääset vaihtamaan osoitteessa oma.omnia.fi. Tarvitset
Wilma-tunnuksen ja puhelinnumerosi, joka on myös rekisterissämme. Jos salasanan vaihto
ei onnistu, ole yhteydessä: espoon.aikuislukio@omnia.fi tai Tapiolan InfoOmnian aikuislukion palvelupisteeseen.
Valmistumisen tai eroamisen jälkeen Omnian tietoverkkojen käyttöoikeus päättyy opiskelijalta automaattisesti. Tietoja ei voi enää palauttaa, jos et ole ottanut talteen tiedostoja kotikansiosta ja sähköpostista.
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OPE T TA JAT
Voit olla opettajiin yhteydessä sähköpostitse etunimi.sukunimi@omnia.fi tai lähettämällä heille viestin Wilman kautta. Opettajien nimet löydät nettisivuiltamme osoitteesta:

omnia.fi/espoonaikuislukio/opettajien-yhteystiedot

AMMAT TILUKION OPINTO - OHJAUS
Ammattilukiolaisena saat lukion opinto - ohjaajilta tar vittaessa lisäohjausta
ammattilukion tarjonnasta poikkeavien kirjoitusaineiden valinnoissa ja
suunnittelussa, kuten

 muualla suoritettujen lukio-opintojen hyväksiluvuissa,
 ammattilukion tarjonnasta poikkeavien kirjoitusaineiden valinnoissa ja suunnittelussa,
 ylioppilastutkinnossa, kirjoituksien suunnittelussa ja osallistumisoikeuden tarkistamisessa.

Lakela ja Leppävaara
Opinto-ohjaaja Sonja Kurki,
Itätuulenpiha 1, 1. krs,
työhuone 106
Ajanvaraus
Wilma-viestillä tai
sonja.kurki@omnia.fi
Puhelinpalvelu
p. 040 126 7465
maanantaisin klo 9–10.30
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Kirkkokatu, Lehtimäki A ja C,
Kirkkonummi ja Suomenoja
Opinto-ohjaaja Kirsi Paloheimo,
Itätuulenpiha 1, 1. krs,
työhuone 107
Ajanvaraus
kirsi.paloheimo@omnia.fi
tai Wilma-viestillä
Puhelinpalvelu
p. 040 126 7225
tiistaisin klo 10–11.30

A M M AT I L L I S E T O P I N T O - O H JA A JAT JA VAS T U U O P E T TA JAT

Ammattilukiolaisena saat ammatillisilta opinto-ohjaajilta ja vastuuopettajilta ohjausta
ammatillisen tutkinnon kokonaisuudessa (ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot)
lukio-opintojen ja YTO-aineiden suunnittelussa sekä kirjoitusaineiden
suunnittelussa ja muuttamisessa
lukio-opintojen tunnustamisessa ammatilliseen tutkintoon
urasuunnittelussa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa
lukio-opintojen lopettamisessa tai opiskelun keskeytymisen uhatessa
opiskelun ongelma- tai pulmatilanteissa
erilaisissa arkipäivän kysymyksissä
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
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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 yo-valmennusta ja jatko-opintoja.
Kysy Tapiolan InfoOmniasta, kun asiasi koskee
opintosuoritusotteita Sähköisen opintotoimiston kautta,
omnia.fi/opiskelijansivut/opintotoimistopalvelut
digitaalisten järjestelmien tunnuksia (Wilma, Moodle).
Kysy koulutuspäälliköltä, kun asiasi koskee
ylioppilaskirjoituksien erityisjärjestelyjä ja käytännön järjestelyjä
vieraskielisyysselvitystä.
Ota yhteys lukion opettajiin opintojaksojen sisällöistä ja vaatimuksista, suoritusjärjestyksestä ja suorittamisesta, läsnäolosta oppitunneilla, koejärjestelyistä, arvioinnista ja ainekohtaisesta yo-valmennuksesta.
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INFOT
Ammattilukiolaisille järjestetään lukuvuosittain erilaisia ja eri vaiheessa oleville opiskelijoille infoja. Seuraa oman ammatillisen opinto-ohjaajasi viestejä. Aikuislukion tiedotteet
löydät lukion Wilmasta. Kysy tarvittaessa, sillä olemme täällä sinua varten.

A loi t usinfo t amma t t iluk ion aloi t t a v ille
Syksyllä 2021 ammatillisen perustutkinnon aloittaville ja huoltajille tarjotaan toimipisteissä
infoja, joissa kerrotaan opiskelusta ammattilukiossa.

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.

YO - KIR JOITUKSIIN ILM OIT TAUTUM IN E N
Sinulla pitää olla abistatus, kun ilmoittaudut kirjoituksiin. Ammattilukiolaisena ammatillisista
opinnoista tulee olla suoritettuna puolet eli 90 osp 180 osp:n laajuisista opinnoista ennen
kirjoitusten aloittamista. Ammatillinen opinto-ohjaaja tarkistaa abistatuksen täyttymisen
ennen kirjoituksiin ilmoittautumista.
Aikuislukion Wilmassa näet tutkintokertojen ilmoittautumisajat ja ohjeet.
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E ri t y isjärjes t e l y t ja v ie r as k ie lis y ys
Jos epäilet lukivaikeutta, ole hyvissä ajoin ennen kirjoitusten aloittamista yhteydessä aikuislukion erityisopettajaan. Jos haluat hakea erityisjärjestelyjä ja/tai vieraskielisyyden huomioon ottamista, ota yhteyttä koulutuspäällikkö Tuomas Vaaramoon ja sovi tapaamisesta.
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.

Voit täydentää valmista yo-tutkintoa myöhemmin uusilla kokeilla sekä korottaa hyväksyttyjä arvosanoja.
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut valitsevat uudet opiskelijat pääasiallisesti todistusvalinnan kautta, mutta myös pääsykokeilla tai avoimen korkeakoulun opinnoilla voi tulla valituksi. Kukin ammattikorkeakoulu päättää, valitseeko se opiskelijoita ylioppilastutkinnon
perusteella vai sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon arvosanojen
perusteella. Voit parantaa mahdollisuuttasi päästä todistusvalinnalla korkeakouluun, kun
opiskelet jokaisen opintojakson hyvin ja teet pakollisten opintojaksojen lisäksi valinnaisia
sekä abiopintojakson. Lisätietoa käytettävistä todistusvalintojen pisteytysmalleista löydät
opintopolku.fi ja korkeakoulujen omilta sivustoilta.
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A mma t illis t a p e rus t u t k int o a suori t t a van
osallis t umisajankoht a
Voit aloittaa yo-tutkinnon suorittamisen, kun sinulla on abistatus ja olet tehnyt ennen kirjoituksia lukio-opinnoista vähintään pakolliset opintojaksot. Suomi toisena kielenä -kirjoittajan pitää suorittaa S2-opintojaksot, ei äidinkielen opintojaksot.
Voit aloittaa ja hajauttaa 4 pakollista koetta 2-3 peräkkäiselle tutkintokerralle.
Esim. 1: Syksy 2022: ÄI/S2 ENA Kevät 2023: RUB MAB TE Syksy 2023: YH
Esim. 2: Syksy 2022: ÄI/S2 ENA Kevät 2023: RUB Syksy 2023: MAA FY

Valmis t umine n
Voit valmistua ammattiin, kun ammatillinen perustutkintosi on valmis ja jatkaa vielä aikuislukiossa lukio-opintoja sekä aloittaa tai jatkaa yo-kirjoituksia. Ylioppilaaksi voit valmistua
vasta, kun olet valmistunut ammattiin.
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.
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K AKSOISTUTKINTO OMNIAN
AMMAT TILUKIOSSA
Omnian ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella ylioppilaskirjoitusaineissa lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla ja kirjoittaa ylioppilaaksi
(=kaksoistutkinto). Omnian toimipisteissä järjestettävistä ammattilukion opintojaksoista
on oma opintotarjotin.
Ammattilukiossa lukio-opetusta järjestetään viidellä periodilla lukuvuoden aikana. Opiskelet 2–3 opintojaksoa jakson aikana aamu- tai iltapäivisin oman toimipisteen aikataulun mukaisesti. Hyväksytysti (arvosanat 5–10) suorittamasi lukio-opinnot sisällytetään ammatilliseen perustutkintoon. Ensimmäisenä lukuvuonna voit opiskella 4-5 ainetta.
Alla on ohjeellinen suunnitelma ammattilukion opintojaksojen suorittamisesta kolmessa
vuodessa.
1. LUKUVUOSI

1–3 opintojaksoa
neljästä aineesta

2. LUKUVUOSI

Seuraavat 1–4 opintojaksoa viidestä aineesta

Kun suoritat yhdistelmätutkinnon eli kaksoistutkinnon, saat
erillisinä todistuksina ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen sekä ylioppilastutkintotodistuksen. Jos suoritat
kolmoistutkinnon eli teet myös aikuislukion oppimäärän vähintään 44 opintojaksoa, saat lisäksi lukion päättötodistuksen.
Jos aloitat lukio-opinnot mutta keskeytät ne tai et osallistu ylioppilaskirjoituksiin, voit jatkaa aikuislukiossa lukio-opintoja
myöhemmin.
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3. LUKUVUOSI

Loput yo-tutkintoon
valmentavat opintojaksot ja abiopintojaksot
Yo-hajautus:
2 koetta syksy ja kevät
TAI
1–2 koetta/3 tutkintokertaa

O hjaus ja t uk i
Lukio-opinnoissa sinua ohjaavat ja auttavat lukion opettajat, erityisopettaja ja oma ammatillinen opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa aikuislukion koulutuspäällikkö. Tässä luvussa kerrotaan, missä asioissa voit kääntyä kenenkin puoleen.

O p e t us t arjont a
Opiskelija voi opiskella 5 oppiainetta ammattilukiossa:

 äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus:







7 + 1 opintojaksoa (kaikille pakollinen äidinkieli/S2)
englanti: 6 + 1 opintojaksoa
ruotsi: 5 + 1 opintojaksoa
lyhyt matematiikka: 7 + 1 opintojaksoa
Leppävaarassa: pitkä matematiikka: 9 opintojaksoa
Leppävaarassa: yhteiskuntaoppi: 3 opintojaksoa (periodeilla 1-3) + 1 verkossa;
terveystieto: 2 opintojaksoa (periodeilla 4–5) + 1 verkossa
Lehtimäki C: terveystieto: 3 opintojaksoa (periodeilla 1-3).

Lyhyen matematiikan opiskelijoille tarkoitettu MAY01-opintojakso tehdään kahdella
periodilla.
Päättövaiheessa opiskelet toimipisteessä pakollisten opintojaksojen lisäksi yhden valinnaisen tai abiopintojakson.

Yo-kokeissa tarpeellisia valinnaisia opintojaksoja voit opiskella aikuislukion iltaopetuksessa, verkko-opintoina tai kesäopetuksessa. Samoin
voit halutessasi opiskella muita kirjoitusaineita illassa ja verkossa.

Wilmassa suunnittelet opintojasi ja yo-tutkinnon suorittamisen
opintojen alusta loppuun saakka. Lomakkeet > Opintosuunni-

telma ja ylioppilastutkintosuunnitelma.
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.
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O p e t us pis t e e t ja - aja t
Ammattilukion opetusta tarjotaan viidellä periodilla Omnian viidessä ammatillisessa toimipisteessä: Kirkkokadulla (1), Lakelassa (2), Lehtimäki A:ssa (3), Lehtimäki C:ssä (4) ja
Leppävaarassa (5) sekä aikuislukiolla Tapiolassa, Itätuulenpiha 1 (6). Ammattilukiolaisten
opetusta järjestetään pääosin iltapäivisin klo 14–17.
Terveystiedon ja yhteiskuntaopin opetus on iltaisin klo 17–18.20. Katso näistä tarkemmin
Ammattilukion opetusaineet -luvusta s. 26.
Lehtimäki 1 A:ssa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lukio-opinnot ovat maanantaisin
ja keskiviikkoisin klo 8.15–12.55. paitsi 4-5 periodilla klo 8.15-11.00. Huom. Opetusta ei
ole 3. periodilla!
Ammattilukiolainen tai muu Omniassa ammatillisia opintoja tekevä voi tulla opiskelemaan
lisäksi Tapiolan opetukseen pitkää matematiikkaa, reaaliaineita sekä vieraita kieliä, kuten
saksaa, ranskaa, espanjaa ja italiaa. Voit halutessasi suorittaa opintojaksoja myös verkossa. Pääsääntöisesti verkko-opintojen kokeet tehdään Tapiolassa koeviikoilla. Huomaa, että
verkko-opinnot edellyttävät huomattavan paljon itsenäistä työtä ja realistista aikataulua.
Ammattilukion opintotarjottimet ja verkkotarjottimen löydät sivustolta:

omnia.fi/ammattilukio
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O pint ojakso t
Ilmoittaudu lähiopintojaksoille Wilmassa. Voit ilmoittautua milloin vain periodien 1–5
opintojaksoille. Ammatilliset opinto-ohjaajat auttavat opintojaksovalintojen tekemisessä.
Selainosoite: wilma.omnia.fi

 Kirjautuminen sisään: käyttäjätunnus ja salasana. Salasana on voimassa kerrallaan 6 kk.







Vaihda tarvittaessa salasana palvelussa oma.omnia.fi.
Opintojaksoille ilmoittautuminen: Opintotarjotin sivun ylhäällä > napauta Opintotarjottimeen tai valitse etusivulta keskeltä alempaa periodi
Valitse periodi (sivun vasemmalla)
Valitse Ammattilukion opintotarjottimelta opintojaksot opetuspisteesi ja lukuvuosiryhmän (21, 20, 19) mukaan riveiltä 1-8 (pdf-opintotarjottimen tuntien numeron mukaisesti).
Kun olet tehnyt valintasi, napauta Takaisin etusivulle -painiketta (ylhäällä) .
Valintasi tallentuvat Wilmaan.
Klikkaa lopuksi Kirjaudu ulos -painiketta (sivun ylhäällä, nimen vieressä)
Et pysty itse valitsemaan kahteen kertaan samaa opintojaksoa lukuvuoden aikana.
Ota yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan.

N äin suori t a t opint ojakso t:
1. 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.

2. 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.

3. Osallistu kokeeseen koeviikolla. Koeviikolla ei ole lukion oppitunteja, vaan ainoastaan
kokeet. Koepäivät voit varmistaa Wilmasta. Ota kokeeseen mukaan oma kannettava
tietokone, kuulokkeet ja tarvittaessa vastausten suunnittelua varten kynä ja paperia.

4. Periodi päättyy päättöviikkoon ja palautepäivään. Palautepäivät on ilmoitettu opintotarjottimessa. Muista aina tarkistaa periodin arvosanat Wilmasta Opinnot-välilehdeltä.
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Ve rk ko - opint oihin ilmoi t t au t umine n
ja niide n suori t t amine n
Verkko-opintojaksot ovat aikaan ja paikkaan sitomattomia, verkossa suoritettavia opintojaksoja. Verkko-opintojaksoilla käytetään oppimisympäristönä
Moodle-oppimisalustaa (moodle.omnia.fi), josta löydät opintojakson suorittamiseen liittyvät ohjeet sekä opintojakson materiaalit ja tehtävät.
Näin ilmoittaudut verkko-opintoihin

1. Ilmoittaudu opintojaksoille Wilmassa

Voit ilmoittautua milloin vain lukuvuoden aikana,
kuitenkin ennen 1.5.

2. Osallistu opintojaksoille oppimisympäristössä.

Löydät opintojaksot Moodlesta kirjoittamalla opintojakson lyhenteen
(esim. ENA01Ver) Hae-kohtaan. Tämän jälkeen voit lisätä itsesi opintojaksolle. Jos opintojakso vaatii liittymisavaimen, saat sen lähettämällä
opettajalle viestin tai näet sen Wilmassa opintotarjottimella.

Näin suoritat verkko-opintojakson

1. Kirjaudu opintojaksolle ja lue huolellisesti opintojakson
suoritusohjeet, sisällöt ja tehtävät.

2. Ole opettajaan yhteydessä, jos haluat lisätietoa opintojakson suorittamisesta tai tehtävistä. Löydät opintojakson alueelta opettajan yhteystiedot.

3. Opiskele opintojaksolla vähintään 3 viikkoa.
4. Opintojakson loppukokeeseen voit osallistua vasta, kun olet tehnyt ja pa-

lauttanut kaikki tehtävät. Koe tehdään koeviikolla omalla kannettavalla tietokoneella. Opintojakson kokeet tehdään joko koululla tai etätenttinä. Voit itse valita, millä koeviikolla teet kokeen, mutta muista ilmoittaa
opettajalle, mihin kokeeseen osallistut. Koepäivät löydät Moodlesta.

Lisätiedot löydät verkosta omnia.fi/ilmoittauduaikuislukioon
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Pä ä t töv iik ko, koke e t ja ar vosana t
Periodit päättyvät päättöviikkoon, jolloin pidetään ainoastaan opintojaksojen digitaaliset tai
kirjalliset kokeet tai muut opettajan määräämät suoritukset. Kokeet ovat samoissa luokissa
kuin oppitunnit, ellei opettaja toisin ilmoita. Valvojana toimii opintojakson opettaja. Myös
verkko-opintojen kokeet pidetään pääsääntöisesti koeviikolla opettajan ilmoittamana päivänä Tapiolassa.
Ota mukaan kokeeseen:

 Oma tietokone, kuulokkeet ja muut



sähköiseen kokeeseen tarvittavat välineet.
Omat kirjoitusvälineet, paperit ja
muut tarpeelliset välineet.
Henkilöllisyystodistus.

Kokeista saa poistua aikaisintaan
30 minuuttia kokeen alkamisesta.
Jos sinulla olisi kaksi koetta samaan
aikaan, ilmoita asiasta molemmille
opettajille henkilökohtaisesti. Opettajat ilmoittavat, miten kahden aineen
kokeet suoritetaan.

Opintojaksojen arvosanat viedään rekisteriin viikon kuluessa periodin päättymisestä. Tarkista aina arvosanasi Wilmassa. Jos arviointina on muu kuin numero 4–10, ole heti yhteydessä opintojakson opettajaan.

Uusint akoke e t
Kunkin periodin uusintakokeessa voit uusia vain yhtä edellisen periodin opintojaksoa, josta
olet saanut hylätyn (4) arvosanan. Voit myös päästä uusintakokeeseen, jos olet sairaana varsinaisena koepäivänä ja olet ilmoittanut poissaolosta opettajalle koepäivän aamuna. Jos sinulla on hyväksytty arvosana, jota haluaisit korottaa, voit kerran yrittää korottaa uusintakokeessa osallistumatta opetukseen. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kokeen valvojalle.
Ilmoittaudu sitovasti uusintakokeeseen Wilmassa:
 Klikkaa Tentit-välilehteä.
 Valitse opintojakso ja käytä Ilmoittaudu-painiketta sivun oikeassa reunassa.
Ammattilukion uusintakokeet ovat klo 13–16 Tapiolassa, Itätuulenpiha 1, 2. krs.
Uusintakokeiden oppiaineet ja luokat näet toisen kerroksen fläppitaululta.
Samoina päivinä pidetään Tapiolassa päiväopetuksen uusintakokeet klo 9–12 ja
iltaopetuksen uusintakokeet klo 17–20. Verkko-opintojakson uusintakokeesta sovit
opintojakson opettajan kanssa.
Uusintakokeiden ajat näet sivustolta opintotarjottimista periodin kohdalta

omnia.fi/espoonaikuislukio/materiaalit
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A r v ioint i
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.

O pint ojaksoje n ar v ioint i
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 huoltajat voivat aktivoida Suomi.fi palvelussa huoltaja-

tunnukset ja päästä seuraamaan huollettavansa opintojen etenemistä. Tarvittaessa
järjestetään tapaamisia huoltajien kanssa.

A r vosanan kor o t t amine 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.

V ilppi
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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Todis t ukse t ja niihin
me rk i t t ä vä t t ie do t

Luk io - opint oje n
kes key t t ämine n

Ammattilukiolainen saa suorittamistaan
opintojaksoista
opintosuoritusotteen
opintojen päättyessä. Jos opiskelija saa valmiiksi myös lukion oppimäärän, saa hän
lukion päättötodistuksen.

Jos keskeytät lukio-opinnot tilapäisesti,
niin ole yhteydessä omaan ammatilliseen opinto-ohjaajaan ennen keskeyttämistä ja palatessasi opiskelemaan.
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AMMAT TILUKION OPE TUSAINE E T
Tarvitset kaikilla lukion opintojaksoilla oman kannettavan tietokoneen, langallisen hiiren ja
langalliset kuulokkeet. Lisäksi muistiinpanovälineet: ruutuvihko, kyniä (värikyniä tai yliviivaustusseja), pyyhekumi ym.
Pidennetyn oppivelvollisuuden opiskelijat saavat maksutta tietokoneen, laturin, suojapussin sekä digitaaliset lukion oppikirjalisenssit. Muut opiskelijat hankkivat oppikirjat itse.
Kaikki opiskelijat hankkivat itse langalliset kuulokkeet.
Näet oppiaineiden opintojaksot lukion Wilmassa välilehdellä Opetussuunnitelma.

Ä idink ie li ja k irjallisuus (ÄI)
VINKKEJÄ OPISKELUUN

 Tarvittavat välineet pitää olla mukana jokaisen opintojakson ensimmäisestä
tunnista lähtien. Digiaikanakin tarvitset mukaasi muistiinpanovälineet.

 Tulet tunneille opiskelemaan. Läksyt pitää tehdä ja arvioitavat tehtävät



palauttaa aikataulun mukaan. Oppikirjaa pitää lukea.
Äidinkielen opintojen aikana luetaan vähintään kuusi kirjaa - pääasiassa
kaunokirjallisuutta. Kannattaa siis tulla opiskelemaan sillä mielellä, että
lukeminen on kivaa!
Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun saat tukea yleissivistyksestä. Siksi
kannattaa lukea kaikenlaisia tekstejä mahdollisimman paljon. Lukemalla
kauno- ja tietokirjallisuutta myös omaehtoisesti kartutat sanavarastoasi ja
kehität kielitajuasi.
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S2 - opint ojakso t
VINKKEJÄ OPISKELUUN

 Tunneilla pitää osallistua. Tule ajoissa tunneille.
 Teet jokaisella opintojaksolla sekä koulussa että kotona pakollisia töitä, jotka



vaaditaan opintojakson suorittamiseen. Jakson lopussa on aina opintojaksokoe.
Luet kaikilla opintojaksoilla kaunokirjallisuutta – opintojaksoilla 2, 4 ja 5 luet
jonkin kaunokirjallisen kokonaisteoksen, jonka lukeminen kuuluu opintojakson vaatimuksiin.
Suomen kielen taitoa kannattaa kehittää myös opintojaksojen ulkopuolella
lukemalla monipuolisesti suomenkielisiä tekstejä, erityisesti kauno- ja tietokirjallisuutta.
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E nglant i, pi t kä op pimä är ä (E NA)
VINKKEJÄ OPISKELUUN

 Sanaston karttuminen ja kielellisen ilmaisun kehittyminen edellyttää aktiivi



sen tuntityöskentelyn lisäksi kotitehtävien säännöllistä tekemistä.
Lisäksi kaikki vapaa-ajalla tapahtuva englannin kielen harrastaminen on
hyödyksi!
Erityisesti kannattaa lukea paljon erilaisia tekstejä eri aiheista, myös omien
kiinnostusten ulkopuolelta: kehität kirjoittamistaitojasi ja laajennat sanavarastoa.
Ensimmäisellä oppitunnilla saat lisää opiskeluvinkkejä. Tavoitteellisen
opiskelun ei tarvitse olla ikävää!

Ruo t si, kes k ipi t kä (RU B)
VINKKEJÄ OPISKELUUN

 Tee aktiivisesti kirjallisia ja suullisia harjoituksia opintojakson aikana sekä



oppitunneilla että kotona. Läksyjä tulee ja niiden tekeminen heti alusta lähtien on äärimmäisen tärkeää oman oppimisen kannalta. Muista palauttaa tehtävät ajoissa.
Seuraa ruotsinkielisiä medioita, se auttaa sanavaraston laajentamisessa.
www.hbl.fi, www.dn.se, opiskelija.otava.fi, www.svd.se,
svenskanu.fi/laromaterial/.
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Ly hy t ma t e ma t iik ka (MAB)
Pi t kä ma t e ma t iik ka (MA A)
Lähiopetuksen opintojaksoja on tarjolla vain Leppävaarassa ja Tapiolassa.
Pitkän matematiikan opintojaksot MAY01-MAA04 tarjotaan myös
verkossa.

VINKKEJÄ OPISKELUUN,
LY H Y T J A P I T K Ä M AT E M AT I I K K A

 Kannettava tietokone ja laturi sekä muistiinpanovälineet on oltava mukana




jokaisella oppitunnilla.
Matematiikasta tulee jokaisen tunnin päätteeksi kotitehtäviä (pakollisia),
joten varaudu siihen, että lukio-opintoja suorittaessasi joudut tekemään
töitä sekä koulussa että kotona. Tunneilla edetään vauhdilla, joten ole aina
läsnä ja laske annetut tehtävät jokaisen kerran päätyttyä. Kotitehtäviin on
hyvä varata myös runsaasti aikaa, sillä viidessä minuutissa et selviä läksyistä.
Muista myös, että saat aina kysyä neuvoa opettajilta: me olemme täällä teitä varten. Sinun on myös itsesi oltava valmis tekemään töitä oman oppimisesi eteen.
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Te r veys t ie t o
VINKKEJÄ OPISKELUUN









Tule ajoissa paikalle ja ole läsnä kaikilla oppitunneilla.
Hanki kirja ja lue sitä kotona. Läksynä on aina kaikki, mitä tunneilla on käsitelty.
Keskity, kuuntele, keskustele, tee muistiinpanoja, älä räplää puhelinta.
Seuraa uutisia ja ajankohtaisohjelmia; terveystiedossa käsitellään paljon
yhteiskunnallisia ja ajankohtaisia ilmiöitä.
Kaikkea aiheeseen liittyvää ei ehditä käydä tunneilla, mutta siitä voidaan kysyä
yo-kokeissa.
Kannattaa opiskella kaikki aineen opintojaksot, jos kirjoitat psykologian/
terveystiedon yo-kokeessa.
Kannattaa opiskella myös muita terveystietoa sivuavia aineita, mm.
psykologiaa, yhteiskuntaoppia ja biologiaa, koska ne antavat lisää syvyyttä
terveystiedossa käsiteltäviin aiheisiin.

Y ht eis kunt aoppi
VINKKEJÄ OPISKELUUN

 Seuraa ajankohtaisia asioita! Omnian verkossa olevilta päätteiltä sekä langattoman verkon kautta pääset lukemaan verkkolehtiä sekä käyttämään verkkoaineistoja ilman kirjautumista, kuten Helsingin Sanomia.

omnia.fi/kirjasto
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RAKENNA
T U L E VA I S U U T TAS I
ESPOON
AIKUISLUKIOSSA

Ota yhteyttä,
olemme täällä sinua varten!
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