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TSYK - YKSI LUKIO, MONTA MAHDOLLISUUTTA
Tämä opas on tehty sinulle, joka mietit peruskoulun jälkeisiä opintojasi Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa.
Meillä opiskellaan moderneissa oppimisympäristöissä perinteitä kunnioittavassa miljöössä. Lukiomme sijaitsee kauppatorin sekä linja-autoaseman läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Oppiaineiden välinen yhteistyö on kiinteää ja yhteistyötä tehdään paljon myös yritysten, korkeakoulujen ja erilaisten järjestöjen kanssa. Opiskelijamme osallistuvat vuosittain moniin kansallisiin
ja kansainvälisiin kilpailuihin, joissa on menestytty hyvin. Tavoitteenamme on ohjata opiskelijat
työnteon ja elinikäisen oppimisen arvostamiseen sekä vastuullisuuteen.
TSYKissä ovat omina hakukohteina yleislinja, luonnontiede- ja merilinja. Luonnontiedelinjalle on
myönnetty valtakunnallinen erityistehtävä ja merilinja on kaupunkikohtainen erityislinja.
Miksi TSYKin lukioon?
Meillä voit valita juuri sinulle sopivan opintokokonaisuuden. TSYKin lukion opiskelijana koet yhteishengen, tsykkiläisyyden. Pääset osallistumaan lukio-opintojesi aikana mm. vanhojen tansseihin
VPK:n talolla, penkkareihin, opintomatkoihin kotimaassa ja ulkomailla, konsertteihin sekä teatterinäytöksiin ja juhliin.
Opintotarjontamme on monipuolinen ja laaja. Voit opiskella useita vieraita kieliä (englanti, espanja, italia, ranska, saksa) toisen kotimaisen kielen rinnalla. Kielten opiskelu laajentaa mahdollisuuksiasi myöhemmin työelämässä. Äidinkielen opinnoissa kehität mm. vuorovaikutus-, viestintäja kirjoitustaitojasi, joita tarvitset jatko-opinnoissa sekä työelämässä. Äidinkielessä voit osallistua
puheviestinnän päättökokeeseen ja vieraissa kielissä suullisen kielitaidon kokeisiin. TSYKissä on
myös laaja tarjonta taito- ja taideaineissa. Kuvataiteen lukiokohtaisissa opinnoissa pääset tutustumaan kuvallisen ilmaisun eri muotoihin, mm. arkkitehtuuriin,
muotoiluun ja designiin, pukusuunnitteluun ja lavastukseen,
elokuvaan ja videoon sekä voit halutessasi opiskella ympäristötaidetta saaristossa. Kuvataiteen blogi.
Musiikissa ja liikunnassa sinulla on valittavanasi useita lukiokohtaisia opintoja. Meillä voit suorittaa lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa ja käsityössä. Taito- ja
taideaineiden opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet alan
jatko-opintoihin.
Lukio-opinnot antavat sinulla hyvän pohjakoulutuksen jatkoopintoihin. Valtaosa yliopiston sekä ammattikorkeakoulun
aloittavista ovat suorittaneet lukio-opinnot.
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Lukioon hakeminen ja opiskelupaikan vastaanottaminen
TSYKin lukiossa on kevään 2022 yhteishaussa haettavissa 230 opiskelijapaikkaa:

Yleislinja
Luonnontiedelinja
Merilinja

125
75
30

Kevään 2022 valtakunnallinen yhteishaku www.opintopolku.fi
Hakuaika: 22.2. - 22.3.2022
Hakemuksen on oltava tallennettuna Opintopolussa viimeistään 22.3.2022 klo 15.00.
Yhteisvalintalomakkeen lisäksi sinun tulee täyttää Turun kaupungin nettisivuilta löytyvä
Turun lukioiden ainevalintakortti.
Tarkemmat ohjeet hakemiseen saat oman peruskoulusi opinto-ohjaajalta.
Opiskelijat valitaan yleislukiolinjalle perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden
keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat erityislinjat.
Kevään yhteisvalinnan tiedot ovat julkiset torstaina 16.6.2022. Kaikki lukioomme valitut
saavat tiedon valinnastaan Opintopolussa ilmoittamaansa henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseensa sekä myös kotiin kirjeitse. Hyväksymiskirjeen mukana tulevat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta.
Lukiopaikka vastaanotetaan Oma Opintopolku – palvelussa viimeistään 30.6.2022.
Ensimmäisen periodin (jakson) valinnat tehdään sinulle valmiiksi. Seuraavien periodien valinnat
tehdään ensimmäisen periodin aikana opo-tunneilla. Ensimmäisen periodin lukujärjestyksen näet
Wilmasta.
Turkulaisista peruskouluista siirtyneiden Wilma-tunnukset pysyvät samoina kuin peruskoulussa.
Ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille lähetään Wilman tunnukset kotiin.
TSYKin lukion opintoselosteen 2022-2023 löydät alkuvuodesta lukiomme kotisivuilta TSYKin lukion
kotisivut ja sieltä Hakijat-valikon alta.
Uusi lukuvuosi alkaa opiskelijoiden osalta 10.8.2022.
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TSYKin lukion yleislinja

aloituspaikkoja 125

TSYKin lukion kotisivut
Miksi yleislukioon?
TSYKissä korostamme ajattelun, tiedonhalun ja laajan yleissivistyksen merkitystä.
Yleislukiossa voit valita itsellesi juuri sopivan opintokokonaisuuden:
- vieraat kielet: eväät menestyä kansainvälisessä toimintaympäristössä
- hyvä äidinkielen osaaminen: esiintymis- ja kirjoitustaidot jatko-opintoja ja työelämää varten
- taitoaineet: kuvataidetta, musiikkia, liikuntaa ja ilmaisutaitoa
- yhteiskunnallisen näkemyksen kasvattaminen: ymmärrys maailmasta ja ihmisestä, mediakriittisyys ja vaikuttaminen, kulttuurien tuntemus, eettiset näkökulmat, filosofiakahvila
- matemaattis-luonnontieteelliset aineet: matemaattinen ajattelu, talousosaaminen, ympäristötietous
- laaja opintotarjonta kuvataiteissa
Yleislukiolaiset voivat osallistua erityislinjojen opintojaksoihin, mikäli niissä on tilaa.

Yleislukiossa saat kypsytellä unelmiasi ja haaveitasi.
Lukio-opinnot ovat väylä akateemiseen maailmaan: lähes kaikki yliopisto-opiskelijat ja useimmat ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat lukiosta.
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TSYKin lukion luonnontiedelinja

aloituspaikkoja 75

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/luonnontiedelinja/
Erityispiirteet
Luonnontiedelinjalla voit jättää valtakunnallista pakollista opinnoista pois enintään 16 opintopistettä suorittaessasi vähintään 24 syventävää linjan opintopistettä. Näistä vähintään 16 opintopisteen tulee olla koulukohtaisia luonnontieteen opintoja.
Koulukohtaisissa opinnoissa syvennyt luonnontieteisiin ja teet kokeellisia töitä yhteistyössä korkeakoulujen sekä alueen yritysten kanssa.
Luonnontiedelinjan pakolliset opinnot
Opintotarjonta
Lukiokohtainen opintotarjontamme luonnontieteessä on laaja. Voit opiskella esim astrofysiikkaa,
kaupunkimaantiedettä, ympäristökemiaa, meribiologiaa. Energiakurssilla tutustut mm. kierräytykseen.
Laborointiopinnot ovat osa luonnontieteiden opiskelua. Oppiainerajat ylittävissä opinnoissa voit
opiskella energiaa, geofysiikkaa, biokemiaa ja luonnontieteiden matematiikkaa. Muiden linjojen
opiskelija voi osallistua erityislinjojen opintoihin, mikäli niissä on tilaa.
Linjalla saat hyvät valmiudet jatko-opintoihin matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, lääketieteellisessä tiedekunnassa ja teknillisissä korkeakouluissa.
Luonnontiedelukion opintotarjonta
Hakeminen ja valintaperusteet
Linjalle haet yhteishaussa. Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvossa painotetaan matematiikan,
fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen arvosanojasi kahdella.
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TSYKin lukion merilinja

aloituspaikkoja 30

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/merilukio/
Erityispiirteet
TSYKin merilinjalla on käytössä oma koululaiva. Merellä liikkumisen taitoja voit harjoitella koululaivapurjehduksella. Valtakunnallisten pakollisten opintojen lisäksi valitset linjan opintotarjonnasta
vähintään 24 opintopistettä, joista neljä on pakollista.
Opintotarjonta
Merilinjan opintotarjonnassa opiskelet matemaattis-luonnontieteellisiä aineita sekä meriympäristöä
ja -tutkimusta, Itämerta, merenkulkua ja yrittäjyyttä. Valittavanasi on myös merilinjalle suunnattuja kielten opintoja.
Muiden linjojen opiskelija voi osallistua erityislinjojen kursseille, mikäli niissä on tilaa.
Merilinja on hyvä valinta kaikille merestä ja merialasta kiinnostuneille. Merilinjalla saat hyvät valmiudet jatko-opintoihin merialan ja -tutkimuksen parissa.
Merilukion opintotarjonta
Hakeminen ja valintaperusteet
Linjalle haet yhteishaussa. Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvossasi painotetaan äidinkielen,
A1-kielen ja matematiikan arvosanojasi kahdella.
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Opiskelu TSYKin lukiossa
Lukio-opinnot muodostuvat opintojaksoista. Opiskelija valitsee itse, mitä opintojaksoja hän lukuvuoden aikana opiskelee. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskellaan etupäässä pakollisia opintojaksoja. Osassa oppiaineita on (esim. kielet, matematiikka) pakolliset opintojaksot suoritetaan järjestyksessä.
Useimmat opintojaksot opiskellaan yhden periodin aikana. Osassa oppiaineita opintojakso voi jakautua myös useammalle periodille.
Lukio-opintojen vähimmäismäärä on 150 opintopistettä. Opintoja saa tehdä enemmänkin. Lukioopiskelu koostuu valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista sekä lukiokohtaisista valinnoista. Kaikille yhteisiä, pakollisia opintoja pitää lukion aikana opiskella 94-102 opintopistettä.
Valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista muodostuu valtakunnallinen lukion oppimäärä, johon ylioppilastutkinto perustuu.
Lukio-opintojen tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.
Näistä opinnoista saadut arvosanat vaikuttavat pakollisten opintojen ohella päättöarviointiin.
Lukio-opinnoissa pakollisia opintoja on (Opintopolku.fi: Lukiokoulutukseen sisältyvät opinnot ja
opintopisteet)
• äidinkielessä ja kirjallisuudessa
• peruskoulun alaluokilla aloitetussa A-kielessä ja yläluokilla aloitetussa B1-kielessä
• matematiikassa
• reaaliaineissa: biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, filosofia,
historia, yhteiskuntaoppi, psykologia ja terveystieto
• taideaineissa, liikunnassa ja opinto-ohjauksessa
• pakollisia kursseja 94 tai 102 (matematiikan tason mukaan)
• valtakunnallisia valinnaisia kursseja väh. 20 opintopistettä
• lukiokohtaisia opintoja valintasi mukaan
Lukuvuoden aluksi järjestetään TSYKin opiskelijoille DigIT, tietoteknisten valmiuksien perusopinnot, jossa harjoitellaan koneen ja sähköisten materiaalien käyttöä ja kokeiden tekemistä.
Opinto-ohjelma ja opiskeluaikataulu
Lukiossa voit itse vaikuttaa opinto-ohjelmaasi ja opiskeluaikatauluusi. Useimmilla lukiolaisilla opiskelu kestää kuitenkin edelleen kolme vuotta. Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää,
että jo ensimmäisenä opiskeluvuotena opinto-ohjelma on laadittava riittävän tiiviiksi. Päivälukion
voit suorittaa enintään neljässä vuodessa.
Turun lukioissa lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin, joista jokainen kestää noin seitsemän viikkoa.
Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Periodi päättyy arviointiviikkoon ja sen jälkeen alkaa välittömästi uusi periodi.
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Pääsääntöisesti lukio-opinnot suoritetaan osallistumalla opetukseen ja sen erilaisiin arviointeihin,
esim. kokeisiin. Opintoja voit myös tarvittaessa suorittaa osittain tai kokonaan itsenäisesti sopimalla siitä ko. aineen opettajan kanssa.
Jos tavoitteenasi on suorittaa lukio kolmessa vuodessa, opiskelet sekä ensimmäisenä että toisena
vuonna molempina vähintään 60 opintopistettä ja kolmantena vähintään 30 opintopistettä. Tämä
tarkoittaa sitä, että jokaisessa periodissa tulee olla suorittaa keskimäärin 12 opintopistettä. Näin
sinulle kertyy minimimäärä 150 opintopistettä. Jos haluat nopeuttaa opiskelutahtiasi, sinun on
suoritettava osa opinnoista itsenäisesti ja esimerkiksi kesälukioiden opintoja hyödyntäen.
Opiskelu lukiossa on taitolaji. Opintojaksot ovat tiiviitä ja asiakokonaisuudet laajempia kuin yläkoulussa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvavat.
Käytä oppitunnit hyödyllisesti: ole aktiivinen, kuuntele, tee muistiinpanoja, osallistu ja kysy apua
tarvitessasi. Kotitehtävien tekeminen ajallaan on viisautta. Samalla helpotat arviointiviikkoasi.
Muista myös huolehtia omasta jaksamisestasi. Jätä aikaa perheelle, ystävillesi ja harrastuksillesi.
Ja näille löydät parhaiten aikaa, kun käytät oppitunnit tehokkaasti ja teet annetut tehtävät aikataulua noudattaen.

Laajennettu oppivelvollisuus
Laajennettu oppivelvollisuus koskee niitä nuoria, jotka ovat päättäneet peruskoulun vuonna 2021
tai sen jälkeen. Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen.
Lukiokoulutus on maksutonta oppivelvollisilla opiskelijoilla sen kalenterivuoden loppuun saakka,
jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai kun hän suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.
Oppivelvollisilla opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan lukiokoulutukseen. Opiskelija saa käyttöönsä
lukio-opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit ja – välineet, mukaan opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävän tietokoneen. Lukiokohtaisista opintojaksoista sekä erityislinjojen opintojaksoista
osa voi olla omakustanteisia. Oppimateriaalit hankitaan pääsääntöisesti sähköisinä.
Oppivelvollisen nuoren huoltajan on huolehdittava, että opiskelija suorittaa oppivelvollisuuden.
Tämä tarkoittaa, että huoltajan on seurattava opiskelijan poissaoloja ja opintojen etenemistä.
Jos opiskelija suorittaa koulutusta oppivelvollisuuslain 16 §:n perusteella maksuttoman, hän ei voi
saada oppimateriaalilisää.
OKM Oppivelvollisuuden-laajentaminen
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Opinnot muissa lukioissa
Turun päivälukiot noudattavat samaa tuntikaaviota eli aikataulutusta. Tämän vuoksi opintoja voi
valita myös muiden lukioiden tarjonnasta. Muiden lukioiden opintoihin ilmoittaudutaan aina opintoohjaajan kautta, joka varmistaa mahtuuko ryhmään.
Joidenkin oppiaineiden, kuten elämänkatsomustiedon, muiden uskontojen ja harvinaisempien kielten opetus järjestetään keskitetysti vain tietyissä lukioissa. Muissa päivälukioissa, iltalukiossa tai
kesälukioissa tehdyt suoritukset hyväksytään opintoihisi.

Lukiosanastoa
Lukiokoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat otettiin käyttöön syksystä 2021. Opiskeltavat oppiaineet ovat samat kuin tähän asti, mutta opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opintojaksoissa. Nuorille tarkoitettu oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä. Lukiossa suoritat pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Lisäksi voit liittää opintoihisi lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja lukion tarjonnan mukaisesti.
RYHMÄ: opiskelu tapahtuu vaihtelevissa oppiaineryhmissä.
RYHMÄNOHJAAJA: huolehtii oman ohjausryhmänsä opiskelijoista koko opiskelun ajan. Ryhmänohjaaja tapaa oman opiskelijaryhmänsä ryhmänohjaustuokioissa, joita pidetään säännöllisesti. Ryhmänohjaaja on yhteydessä huoltajiin ja tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti.
PERIODI: lukuvuosi on jaettu useampaan periodiin. Lukuvuodessa suoritetaan noin 60 opintopistettä ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin noin 10 -14 opintopistettä yhdessä periodissa.
OPINTOPISTE: suurin osa opintojaksoista on laajuudeltaan 2 opintopistettä, osa 1, 3 ja 4 opintopisteen laajuisia.
OPINTOJAKSO: oppiaineiden oppimäärät koostuvat opintojaksoista. Yksi opintojakso voi muodostua yhdetä tai useammasta moduulista.
OPINTOTARJOTIN: kaikki lukuvuoden aikana opetettavat opintojaksot näkyvät opintotarjottimelta.
Opintotarjottimelta valitaan ne opintojaksot. Valintojen perusteella muodostuu lukujärjestyksesi,
joka vaihtuu kunkin periodin jälkeen.
PAKOLLISET OPINNOT: pakollisia opintoja on 94 /102 opintopistettä. Pakollisten opintojen määrä
riippuu opiskelijan valitsemasta matematiikan ja toisen kotimaisen kielen laajuudesta / (matematiikka: pitkä / lyhyt, toinen kotimainen kieli pitkä / keskipitkä oppimäärä).
VALINNAISET OPINNOT: valinnaiset opinnot ovat joko valtakunnallisia tai koulukohtaisia. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja on suoritettava lukion oppimäärässä vähintään 20 opinto-pistettä.
Ylioppilastutkinto perustuu oppiaineen pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin.
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ITSENÄINEN OPISKELU: suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. Tehtävistä, loppusuorituksesta
ja mahdollisista näytöistä sovitaan opettajan kanssa. Oikeutta itsenäiseen suorittamiseen haetaan
lukion opinto-oppaan ohjeistuksen mukaisesti.
PÄÄTTÖVIIKKO / KOEVIIKKO / ARVIOINTIVIIKKO: kokeet pidetään kunkin periodin lopussa ja/tai
hajautetun periodin aikana. Koeviikon tai päättöviikon lukujärjestys on muusta jaksosta poikkeava.
LUKIODIPLOMI: erityisen näytön osaamisesta ja harrastuneisuudesta taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Oppimisen ja opiskelun tuki – tukenasi tarvittaessa
Lukiossa jokainen opiskelija opiskelee saman opetussuunnitelman mukaisesti, mutta opiskelija voi
saada erityistä oppimisen tukea lukioaikana. Lukion erityisopetuksen tavoitteena on opiskelijan oppimisen tukeminen ja tarvittaessa lausunto- ja erityisjärjestelyohjaus lukio-opiskelua ja ylioppilastutkintoa varten (Ylioppilastutkintolautakunta)
Opiskeluhuoltoa tekevät kaikki lukion työntekijät. Arjen pedagogista tukea lukiossa voivat antaa
aineenopettajat, ryhmänohjaajat, erityisopettaja, opinto-ohjaajat sekä rehtorit. Opiskelijahuollollista tukea voivat antaa terveydenhoitaja, kuraattori ja opintopsykologi. Kuraattori on sosiaalityön
ammattilainen ja opintopsykologi psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin asiantuntija.
Ohjaus ja tuki TSYKin lukiossa

Koulumatkatuki
Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, koulumatkojen pituus ja niiden määrä.
Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.
Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen
suuntaan.
Koulumatkatuki muuttui 1.8.2021 alkaen niin, että koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla
ei ole päivittäistä koulumatkaa.
Jos opiskelija kulkee koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa, hän voi saada koulumatkatukea. Täysimääräiseen tukeen opiskelijalla on oikeus, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos koulumatkatukeen oikeuttavia matkapäiviä on 10
– 14 päivää kuukaudessa, tuen määrä on pienempi.
Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi.
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Jos opiskelija ei ole oikeutettu koulumatkatukeen, hän vastaa koulumatkasta aiheutuvista kustannuksista kaikissa tapauksissa itse.
Lisätietoja koulumatkatuesta voit lukea Kelan sivuilta.
Ulkoinen linkkiKela: Koulumatkatuki

Oppivelvollisen suorittamisen ohjaus ja valvonta
Oppivelvollisuuden suorittamista ohjaavat ja valvovat omalta osaltaan oppivelvollisen huoltajat,
oppilaitos jossa oppivelvollinen on kirjoilla ja lopulta myös asuinkunta.
Huoltajan vastuu
Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden. Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tämän
velvollisuuden, hänet voidaan tuomita oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä sakkorangaistukseen.
Mahdollisissa oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyöntitapauksissa opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai asuinkunta voi tehdä ilmoituksen poliisille. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voi
myös tehdä asiasta lastensuojeluilmoituksen, jonka perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista toimenpiteistä.
Oppilaitoksen vastuu
Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyy koulutuksen järjestäjälle.
Jos opiskelija haluaa vaihtaa oppilaitoksesta tai alalta toiselle, koulutuksen järjestäjät ohjaavat ja
tukevat opiskelijaa siihen saakka, kunnes hän on aloittanut uudet opinnot.
Tarvittaessa opiskelija ohjataan lisäksi sellaisten palvelujen piiriin, jotka antavat tukea ja mahdollistavat opintojen jatkamisen. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut tai
nuorisotoimen palvelut.
Asuinkunnan vastuu
Asuinkunnan tehtävänä on koulutuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella ohjata myös
niitä oppivelvollisia, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa.
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VaYYYlio
Lukio-opinnot 150 opintopistettä muodostuvat seuraavista

opinnoista:

Pakolliset opinnot 94 tai 102 op

Valtakunnalliset valinnaiset
opinnot 20 opt

Muut valinnaiset opinnot
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Ylioppilaskokeet
Ylioppilastutkintoon sisältyy viisi pakollista koetta keväästä 2022 alkaen:
Kaikille pakollinen koe
Äidinkieli tai suomi toisena kielenä

Lisäksi valitaan 3 seuraavista aineista.
Näistä vähintään yksi kokeista pitää suorittaa pitkän oppimäärän* mukaisena.
Matematiikka*

Toinen kotimainen kieli*

Vieras kieli*

Reaaliaine

Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa,
esim. toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.
esim.
reaaliaineita
vieraat kielet
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