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OPISKELU AIKUISLUKIOSSA 
 
Aikuisten lukiokoulutusta kehitetään osana lukiokoulutusta ja aikuisille suunnattua 
koulutusta. Opiskelumahdollisuuksien tarjonnan lähtökohtana on, että aikuinen rakentaa 
osaamistaan elämänkokemukselleen, aikaisemmin omaksumilleen tiedoille ja taidoille 
sekä mahdollisesti rinnakkaisille opinnoille. Opetustarjonnan valinnaisuus ja vaihtoehdot 
mahdollistavat opiskelun ja yksilölliset opintopolut erilaisissa elämäntilanteissa.  
 
Jokaisella opiskelijallamme on omat lähtökohtansa ja tavoitteensa. Tästä syystä 
Savonlinnan aikuislukio tarjoaa mahdollisimman joustavia ja monipuolisia 
opiskeluvaihtoehtoja, joista yksittäinen opiskelija voi valita itselleen sopivimmat.  
 

• Aikuislukiossa voi suorittaa peruskoulu- ja lukiotutkinnon, ylioppilastutkinnon sekä 
yksittäisen aineen oppimäärän tai opintojaksoja.  

 

• Tutkintoon valmentava (TUVA) -koulutuksessa opiskelija voi tarpeensa mukaan 
korottaa perusopetuksen arvosanoja tai kerrata asioita ennen kuin aloittaa lukion 
kurssien suorittamisen.  

 
Koulussa voi suorittaa opintoja lähi- tai etäopiskeluna. Aikuislukion opetussuunnitelmaan 
kuuluvat englannin, espanjan, japanin, ruotsin, saksan sekä venäjän kielet sekä 
maahanmuuttajille tarkoitettu suomi toisena kielenä -opetus. 
 
Opiskelu on tutkintotavoitteiselle opiskelijalle maksutonta. Aineopiskelijoilta peritään 
vaihtelevan suuruinen maksu opinnoista. 
 
 
Aikuinen meininki 
 
Joustavat opetusjärjestelyt helpottavat aikuisten opiskelijoiden valintoja erilaisissa 
elämäntilanteissa. Opettajat ovat aikuisopetuksen ammattilaisia, jotka pyrkivät 
opetuksessaan ottamaan huomioon erilaiset oppimisen hankaluudet. 
 

• Aikuislukion oppitunnit ovat iltaisin, ja kurssien opiskelu on tiivistä sekä nopeasti 
etenevää. 

• Opiskelurytmiin sopeutuminen vaatii opiskelijalta alussa uudenlaista oman ajankäy-
tön ajattelua ja hallintaa. 

• Opiskelija saa halutessaan opinto-ohjaajalta tukea oman lukujärjestyksen suunnitte-
luun ja tavoitteiden asettamiseen. Ohjaukseen tulee hakeutua omaehtoisesti. 

• Opintojen edistyminen onnistuu parhaiten sitoutumalla oppitunneilla läsnäoloon. 
• Viime kädessä oppimisen edellytys on opiskelijan oma halu oppia. 

Alle 18-vuotias voidaan ottaa opiskelijaksi aikuislukioon vain erityisen syyn perusteella. 
Opiskelijaksi ottamisesta päättää rehtori. Huoltajalla on mahdollisuus osallistua 
henkilökohtaisen opiskeluohjelman suunnitteluun ja opintojen toteutumisen seurantaan 
yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja on tarvittaessa yhteydessä nuoren 
opiskelijan huoltajiin. 
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Verkko-opetus järjestetään ohjaavana opetuksena verkon välityksellä. 

• Pääosa opiskelusta tapahtuu ohjattuna itseopiskeluna. 
• Oppimateriaalina ovat oppikirjat, tietoverkkomateriaali, mm. opettajien laatimat 

opintokokonaisuudet sekä opettajien osoittama muu lisämateriaali.   
• Opettajan ohjaus koostuu alkuohjauksesta (ohjaus kurssin opiskeluun) ja 

oppimisprosessin ohjauksesta (ongelmakohtien selvittely, tehtävien arviointi ja 
kokeeseen valmennus) sekä kurssikokeen laatimisesta ja arvioinnista.   

• Koska verkko-opiskelu on luonteeltaan vapaampaa kuin opiskelu lähiopetuksessa, 
opiskelijan on suunniteltava kurssin opiskelu huolellisesti ja sitouduttava kurssin 
tehtävien suorittamiseen määrätyssä ajassa. 

• Loppukokeeseen on oikeus osallistua vain, jos verkkotehtävät on suoritettu. 

Itä-Suomen aikuislukioverkko ja Isoverstas tuovat lisämahdollisuuksia opintovalintojen 
monipuolistamiseen. Käytössä on verkkojen yhteinen opintotarjonta. Joitakin opintoja voi 
suorittaa myös kesäaikana.   
 

Lähiopetusta on neljänä päivänä viikossa. 

• Oppitunnit ovat maanantaista torstaihin. Perjantaisin voi olla kokeita. 

Opintotarjotin 

Opintotarjotin on lukuvuosikohtainen. Opiskelija suunnittelee opiskeluohjelmansa sen 
pohjalta.  

• Opintojen suunnittelussa opiskelija saa apua opinto-ohjaajalta, rehtorilta tai aineen-
opettajilta. 

• Päättötodistuksen suorittamiseen tähtäävän opiskelijan olisi suotavaa tehdä opinto-
ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. 

• Opintojaksolle ennakkoon ilmoittautuminen on ehdottoman tärkeää. Opintojaksot 
toteutetaan ilmoittautumisten perusteella. 

Opiskelijan ilmoitusvelvollisuus 

Ilmoittautumislomake 

• Opiskelija täyttää lomakkeen ilmoittautuessaan opiskelijaksi aikuislukioon. 
Ilmoittautua voi sähköisesti tai täyttämällä ilmoittautumislomake koululla. 

• Kaikki opiskelijat tekevät kurssivalintansa vuodeksi kerrallaan. 
• Kurssille osallistumisen peruminen on ilmoitettava kansliaan ennen kurssin 

alkamista. 

Ilmoitus henkilö- ja yhteystietojen muutoksista 

• Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa kansliaan viipymättä mahdollisista henkilö- ja 
yhteystietojen muutoksista. 
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Ilmoitus opintojen keskeyttämisestä 

 

• Opintojen keskeytyessä asiasta on ilmoitettava rehtorille, joka kirjoittaa eroavalle 

opiskelijalle erotodistuksen. Keskeyttämisestä kannattaa ilmoittaa välittömästi, sillä 

jo myöhemmin jatkat opintojasi, et menetä näin maksutonta opinto-oikeuttasi. 

Jos alle 25-vuotias tutkinto-opiskelija keskeyttää opinnot, keskeytyksen syy ei ole 
tiedossa eikä opiskelijaa tavoiteta, koulu ilmoittaa opiskelijan yhteystiedot etsivän 
nuorisotyön toimijoille. Tähän koulua velvoittaa nuorisolaki. Etsivän nuorisotyön 
palvelut ovat mahdollisuus nuorelle, joka haluaa apua tilanteensa kartoittamiseksi 
ja oikeiden palveluiden ja koulutusten löytämiseksi. 

 
OHJEITA OPISKELUUN 

Oppimateriaali 

Hanki oppimateriaali hyvissä ajoin, koska niitä tarvitaan jo heti ensimmäisillä oppitunneilla. 
Varmista oppimateriaalin nimi ja oikea painos koulun kotisivuilta löytyvästä 
oppimateriaaliluettelosta tai tarkista se kurssin opettajalta. Joissakin aineissa 
oppimateriaali on sähköisessä muodossa. 

Tietokone 

Aikuislukiossa tarvitset oman henkilökohtaisen tietokoneen, sillä: 

- tietokonetta käytetään yhä enemmän opetuksessa ja kokeiden tekemisessä 
- myös lähiopiskelijat voivat hyödyntää Moodle -verkkokursseja 
- sähköisen ylioppilaskokeen voi tehdä vain kannettavalla tietokoneella. 
 
Useimmissa tietokoneissa on riittävät ominaisuudet ja ohjelmistot. Ylioppilaskokeisiin voi 
kysyä lainaksi koulun tietokonetta, mutta koneita on tarjolla vain rajalliselle määrälle 
opiskelijoita. Lähtökohtana on oman tietokoneen käyttö. 
 
Suositellaan osallistumista OR1-opintojaksoon, joka järjestetään useimmiten syksyisin 
ensimmäisessä jaksossa.  
 

Opintosuunnitelma 

Tee itsellesi opintosuunnitelma, jotta saat suoritettua kaikki tarvittavat kurssit. Opintojen 
suunnittelu on erityisen tärkeää ylioppilaskirjoituksiin osallistuttaessa. Syventävien 
kurssien opiskelu on suositeltavaa ylioppilaskirjoituksia ajatellen. Pakolliset opintojaksot on 
oltava suoritettuina ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä, mikäli aiot valmistua 
ylioppilaaksi joko syksyn tai kevään lakkiaisissa. Seuraa siis opintojesi edistymistä ja 
tarpeen vaatiessa kysy koulun kansliasta. 

Ainekohtaista opiskelua voit suunnitella yhdessä opettajien kanssa, koska eri oppiaineiden 
opiskelu poikkeaa toisistaan. Esimerkiksi kielten opintokokonaisuudet kannattaa suorittaa 
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järjestyksessä, sen sijaan reaaliaineissa järjestyksellä ei ole välttämättä niin suurta 
merkitystä.  

Pääsääntöisesti kunkin oppiaineen opintojaksot suoritetaan yleensä numerojärjestykses-
sä. Mikäli opiskelija joutuu poikkeamaan suositellusta kurssien suoritusjärjestyksestä, tulee 
hänen neuvotella asiasta opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa. 

Älä ahnehdi itsellesi liikaa opintoja, ainakaan silloin, jos työskentelet opiskeluaikana. 

Poissaolot 

Aikuislukiossa ei seurata poissaoloja samalla tavalla kuin päivälukiossa. Mikäli tiedät 
olevasi pois joltakin oppitunnilta, ilmoita siitä etukäteen opettajalle. Samalla saat selville 
oppituntien aiheen ja kotitehtävät. Kielten opiskelussa oppitunneilla läsnäolo on erityisen 
tärkeää. 

• Lähiopetukseen ilmoittautuneen opiskelijan on osallistuttava opetusjakson ensim-
mäiselle oppitunnille tai ilmoitettava poissaolostaan ennen kurssin alkamista. 
Muussa tapauksessa hänet voidaan poistaa kurssilta. 

• Kurssin suorittaminen edellyttää riittävää läsnäoloa. Kurssisuoritus voidaan arvioida 
vasta sitten, kun sen edellytykset täyttyvät (katso s. 6 kurssien arviointi). 

• Jos työesteet tai sairaus aiheuttavat poissaoloja, asiasta tulee aina neuvotella opet-
tajan kanssa. 

• Mikäli poissaoloista ei ole neuvoteltu opettajan kanssa, opettajalla on oikeus katsoa 
kurssi keskeytyneeksi. 

 

Opintojakson suunnitelma 

Tutustu opettajan laatimaan opintojakson suunnitelmaan. Niistä pitäisi selvitä oppituntien 
teemat, tehtävien palauttamisen ajankohdat sekä koepäivät. Pidä huolta opintojakson 
aikana suoritettavista tehtävistä ja palauta ne määräaikoina. Pakolliset tehtävät on 
suoritettava opintojakson aikana. 

Opintojakson keskeytyminen 

Jos jokin pakollinen tehtävä on opintojakson lopussa suorittamatta, saat merkinnäksi T:n – 
täydennettävä. Jos et suorita opintojaksoa ollenkaan, saat merkinnäksi K:n – keskeytynyt. 
Keskeneräisten opintojaksojen loppuunsaattamisesta pitää sopia opettajan kanssa. 

Wilma-opintorekisteri 

Wilma on opiskelijoille tarkoitettu opintosuoritusrekisteri. Wilmaa voi käyttää myös 
viestikanavana opettajalle. Opettajat merkitsevät arvosanat Wilmaan, joten voit itse 
seurata opintojesi edistymistä. Wilma-tunnukset saat aikuislukion apulaisrehtorilta, jos 
sinulla ei niitä aiemmin ole.  

Opiskelu verkko-opintojaksoilla 

Verkko-opintojaksoilla opiskellaan itsenäisesti ohjeiden ja oppimateriaalin avulla. Verkko-
opinnot eivät ole sidoksissa lukuvuoden muuhun työaikaan. Voit suorittaa verkko-opintoja 
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joustavasti lukuvuoden aikana. Voit ilmoittautua opintojaksoille joko opettajalle suoraan tai 
koulun kansliaan. Jos sinulla ei ole verkko-opiskeluun käyttäjätunnuksia, sinulle luodaan 
ne. Opettaja ohjaa sinua opintojakson aikana ja sovitte opintojakson loppukokeesta tai 
muusta suorituksesta erikseen. Huomaa, että tällainen opiskelu edellyttää kurinalaisuutta 
ja itseohjautuvuutta – itsekseen opintojakso ei tule valmiiksi. 

 

LUKUVUODEN 2022 - 2023 TYÖPÄIVÄT 
 
Uusien opiskelijoiden informaatio on tiistaina 23.8. klo 18.00. 
     
Syyslukukauden opetus alkaa keskiviikkona 24.8. lukujärjestyksen mukaan.   
Työviikko on maanantaista torstaihin.  
 
 

Lukuvuoden työ ja loma-ajat 

• Lukuvuosi alkaa 24.8.2022 
• Syysloma 24. - 30.10.2022 
• Syksyn yo-juhla 5.12.2016 
• Joululoma 20.12.2022 - 8.1.2023 
• Talviloma 27.2. - 5.3.2023 
• Pääsiäisvapaa 6. - 10.4.2023 
• Kevätjuhla la 3.6. 
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ABITURIENTIT 
 
Lukio-opintojen lopulla opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoituksissa 
suoritetaan vähintään 5 koetta, joihin sisältyy kaikille pakollinen äidinkieli sekä 4 muuta 
ainetta. Kolme muuta ainetta valitaan seuraavista: matematiikka, ruotsi, vieras kieli ja 
reaaliaine. Viides aine voi olla joko reaaliaineen tai vieraan kielen koe. 
 
Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan syksyn ylioppilaskokeen tulosten saapumisen 
jälkeen, käytännössä marraskuussa. 
 
Syksyn ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen kevään ylioppilaskokeiden tulosten 
saapumisen jälkeen, toukokuun loppupuolella. 
 
Tarkat ilmoittautumispäivämäärät ilmoitetaan koulun kotisivuilla. 
 
Preliminäärit, joissa valmentaudutaan yo-kirjoituksiin sovitaan aineen opettajan kanssa. 
 
 

Lue ylioppilastutkinnon rakenteesta Ylioppilastutkintolautakunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/
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OPETUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT OPINNOT JA NIIDEN ARVIOINTI 
 

 
Aikuisille tarkoitetut tuntijaot poikkeavat nuorille tarkoitetuista tuntijaoista oppimäärän ja 
pakollisesti suoritettavien oppiaineiden ja niiden laajuuden suhteen. 

• Tuntijako määrää opiskelijan pakollisena suoritettavat oppiaineet ja oppiaineeseen 
kuuluvat pakolliset opinnot. 

• Opiskelijan lukion oppimäärä muodostuu oppiaineiden pakollisten ja syventävien 
opintojaksojen yhteismäärästä.  

 
Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot  
 
Oppiaineryhmä ja oppiaine  
Pakolliset opinnot opintopisteinä 
  
Opiskelijoille tarjottavien valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä opintopisteinä  
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot  
- Äidinkieli ja kirjallisuus 10 2  
- A-kieli 12 4  
- B1-kieli 10 4 
- B2- ja B3-kielet 12 
 
 Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot  
- Matematiikan yhteiset opinnot 2 
- Matematiikan lyhyt tai pitkä oppimäärä  
- Lyhyt 10 4  
- Pitkä 18 6 
 
Biologia, maantiede, fysiikka ja kemia yhteensä 10 10 
- Biologia 2 tai 4 
- Maantiede 2 tai 4  
- Fysiikka 2 tai 4  
- Kemia 2 tai 4  
 
Humanistis-yhteiskunnalliset opinnot  
Uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja filosofia yhteensä 12 10  
 
- Uskonto tai elämänkatsomustieto 2 
- Historia 4 
- Yhteiskuntaoppi 4  
- Filosofia 2  
- Psykologia 4  
 
Temaattiset opinnot 2  
 
Pakolliset opinnot yhteensä 66 tai 74  
 
Opinnot yhteensä vähintään 88 opintopistettä 
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Lukio-opinnot koostuvat moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan joko 1, 2 tai 3 opintopistettä. 
Suurin osa moduuleista on 2 opintopisteen laajuisia (vastaa yhtä kurssia eli 28 tuntia). 
Lähiopetuksena tarjotaan pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisia opintojaksoja. 
  
Verkko-opintoina tarjotaan sekä suppeampia että laajempia opintojaksoja. Opiskelijan on 
suoritettava vähintään 88 opintopistettä lukion aikana. 
 
 • pakolliset moduulit 
 
 • valtakunnalliset valinnaiset moduulit 
 
 • koulukohtaiset valinnaiset moduulit  
 
Lukio-opintojen alussa on pääasiassa pakollisia moduuleja. Toisen ja kolmannen vuoden 
aikana valitaan enemmän valinnaisia moduuleja. Valinnoissa otetaan huomioon oma 
ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja jatko-opintotavoitteet. Savonlinnan aikuislukio on luokaton, 
eli opiskelijat voivat edetä opinnoissaan omaa tahtiaan ja tehdä valintoja omien 
mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Luokattomassa lukiossa ei ole kiinteitä opetusryhmiä 
vaan ne vaihtuvat jaksoittain opiskelijan valintojen mukaan. 
 
 
Suoritusten arviointi 
 
Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot arvioidaan numeroin (4-10).  Muut  
arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) tai hylätty (H). Kokeesta pois jääminen ilman pätevää 
syytä tulkitaan hylätyksi suoritukseksi. 
 

O-merkintä 

• Jos opiskelija ei ole osallistunut kurssin kokeeseen, kurssi arvioidaan O-merkinnäl-
lä. 

• Jos kurssin suoritukset jäävät joiltain osin vajaaksi tai jokin osasuoritus puuttuu, 
kurssi arvioidaan ensin O-merkinnällä.  

• Kun opiskelija on täydentänyt suoritustaan, opettaja arvioi kurssin uudestaan, ja 
muuttaa O-merkinnän arvosanaksi.  

K-merkintä 

• Jos opiskelija ei ole ollut läsnä eikä ole ottanut mitään yhteyttä opettajaan kurssin 5. 
opetuskertaan mennessä, kurssi katsotaan keskeytyneeksi (K-merkintä).  

Valitusoikeus ks. Lukioasetus 810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 561/2003,13 § 1 mom. ja Lukioasetus 810/1998, 

muutettu valtioneuvoston asetuksella 561/2003, 13 § 2 mom. 

Opintojakson uusiminen 
 
Sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin saa uusia kerran seuraamatta opetusta.  Kurssin 
arvioinniksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.   
 
Hyväksi lukeminen 
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Opiskelija voi lukea hyväkseen muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot, mikäli ne 
tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään ovat lukion opetussuunnitelman mukaisia.  

 

PÄÄTTÖTODISTUKSEN ARVOSANOJEN KOROTTAMINEN 

Tarkastellaan tapauskohtaisesti. Aineenopettajan neuvotellaan suoritettavista opinnoista. 
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AIKUISLUKIO PALVELEE 

 

Kanslia 

• Koulun kanslia palvelee pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 14-18 ja 
perjantaisin klo 9-12.  

• Koeviikoilla, juhlapyhien aattoina sekä kesällä poikkeavat aukioloajat. 
 
 

Tiedottaminen 

• Aikuislukion tiedotuskanavia ovat  
o Aikuislukion kotisivut 
o Opiskelijoiden ilmoitustaulu aikuislukion toimiston vieressä 
o Jos jokin asia on epäselvä, kannattaa aina kysyä rehtorilta, opinto-ohjaajalta, 

koulusihteeriltä tai opettajalta. 

 

Opinto-ohjaus 

• Aikuislukion opinto-ohjauksesta vastaa pääasiassa apulaisrehtori Jani Repo, joka 
on tavattavissa kansliassa lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina.  

• Aineenopettajat ja henkilökunta osallistuvat kaikkien aikuislukion opiskelijoiden neu-
vontaan ja ohjaukseen. 

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

• Opinto-ohjaaja tekee alle 18-vuotiaan opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa 
kanssa opintojen alkuvaiheen suunnitelman. 

• Opinto-ohjaaja seuraa opintojen etenemistä, tukee opiskelua ja on tarvittaessa yh-
teydessä nuoren opiskelijan huoltajaan. 

• Ohjaajan ja huoltajien kesken voidaan järjestää yhteistapaamisia, ns. vanhempainil-
toja. Lähtökohtana on, että nuori oppii itsenäiseen, aikuislukiolle ominaiseen vas-
tuulliseen opiskeluun. 

Opinto-ohjaukseen varataan aika suoraan opinto-ohjaajan kanssa. 

Opiskelijan erityinen tukeminen 

Jos oppimisvaikeuksia ilmenee, opiskelija keskustelee asiasta rehtorin, opinto-ohjaajan tai 
aineenopettajan kanssa.  

• Vaihtoehtoisia suoritustapoja voivat olla korvaavat kirjalliset suoritukset, itsenäinen 
opiskelu tai mahdollisuus suorittaa kurssin koe myöhemmin. 

• Jos opiskelija tarvitsee lisäaikaa kokeen tekemiseen, siitä on sovittava aineen 
opettajan kanssa erikseen. 
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Kokeen tekemiseen voidaan järjestää erillinen tila esimerkiksi sairauden perusteella. 

• Erillistä tilaa voi tarvita, jos opiskelijalla on keskittymisvaikeus, paniikkihäiriö tms. 
vaiva, joka häiritsee kokeen tekemistä samassa tilassa kuin muut opiskelijat. 

• Erillisen tilan järjestämisestä neuvotellaan aina rehtorin kanssa. 
• Rehtori tekee tarvittaessa päätöksen erityisjärjestelyistä. 

Opiskelija voi olla erityisen tuen tarpeessa opintojensa aikana, jos esimerkiksi oppimisvai-
keuksien syynä on luku- ja kirjoittamishäiriö. Erityisen tuen tarve voi olla myös ongelmissa, 
jotka liittyvät mielenterveyteen tai vaikeaan elämäntilanteeseen. 

• Opettaja ja/tai opinto-ohjaaja antavat ohjeita ja erilaisia vaihtoehtoja tuntityöskente-
lyyn, muistiinpanojen tekemiseen, harjoitusten tekemiseen ja kokeisiin valmistautu-
miseen. 

Terveydenhoito 

• Savonlinnan aikuislukio » Opiskeluterveydenhuolto (onedu.fi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://savonlinnanaikuislukio.onedu.fi/web/yhteystiedot/terveydenhoito/

