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YKKÖSJAKSON KURSSIARVIOINNIT 
 
Ensimmäisen jakson kurssiarvioinnit näkyvät nyt wilmassa. Ykkösten ryhmänohjaajat 

käyvät opiskelijoiden kanssa läpi alla olevat arviointimerkinnät: 

 

T-merkintä = kurssia on vielä täydennettävä, esim. koe tekemättä, poissaolot selvittämättä 

tai jokin kurssiin sisältyvä työ on palauttamatta  

K-merkintä = kurssi on keskeytynyt ja kurssi on käytävä uudelleen  

4= kurssi on hylätty → ota yhteyttä kurssin opettajaan ja mieti, milloin suoritat kurssin 

uusinnan, pyydä tukiopetusta  

S= kurssi on suoritettu hyväksytysti / kurssista ei anneta numeroarviointia, H= kurssi on 

hylätty 

 

1. jaksosta tullutta T-merkintää voi täydentää tämän 2. jakson ajan, rästityöt kannattaa 

kuitenkin palauttaa mahdollisimman nopeasti. K-merkintä tarkoittaa, että kurssi on 

käytävä uudelleen.   

 

Kakkoset ja kolmoset!  
 
Wilman opintosuoritusotteesta (löytyy kohdasta tulosteet) saat selville parhaiten 

kokonaiskurssikertymäsi ja syventävät kurssit! Tarkistakaa tämän hetkinen 

kokonaiskurssimääränne! Kolmen vuoden opinto-ohjelmassa olevilla kakkosilla 

kokonaiskurssikertymän tulisi tällä hetkellä olla 32 - 36 kurssia ja abeilla 62 - 64 kurssia (kts. 

erillinen liite / kurssikertymät jaksoittain).  

 

Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että eri oppiaineiden pakolliset kurssit tulevat 

suoritetuksi. Valtakunnallisia syventäviä kursseja on lukioaikana suoritettava 

vähintään 10 kurssia! Kilpa-urheilijat ottakaa huomioon tämä vaatimus, kun laskette 

omia kurssikertymiänne.  

 

Oppiaineen oppimäärän arviointi  

 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskeltujen pakollisten ja valtakunnallisten 

syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opis-

kelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja (4) enintään seuraavasti: 

• 1-2 kurssia: 0 

• 3-5 kurssia: 1 

• 6-8 kurssia: 2 

• 9 kurssia tai enemmän: 3 

 



OPISKELUN JA OPPIMISEN TUKI LYSEOLLA 
 
Lukiolaisella on oikeus saada oppimisen tukea riippumatta siitä, mistä syystä oppimisen 

hankaluudet johtuvat. Syitä voivat olla esimerkiksi hankala perhe- tai muu elämäntilanne, 

puutteet opiskelutaidoissa, luki-vaikeudet sekä erilaiset vammat tai sairaudet sekä 

vieraskielisyys. Iloksemme voimme myös nyt todeta, että Lyseolla on tällä hetkellä hyvin 

tarjolla tukiopetusresurssia.  Hyödynnä opiskelun tuen mahdollisuuksia!   

 

Eli jos koet tarvitsevasti lisäopetusta tai kertausta jossakin oppiaineessa tai esim. 

digitaidoissa, ota yhteyttä aineenopettajiin ja sovi aikatauluista. Opiskelijan itsensä tulee olla 

aktiivinen ja motivoitunut tuen ja avun pyytämisessä. Mikäli jossakin oppiaineessa ilmenee 

suurempia oppimisvajeita, esim. oppiaineessa on useita hylättyjä arvosanoja, on oppimisen 

tuen oltava säännöllistä ja pitkäjänteistä ja tämä vaatii opiskelijalta sitoutumista. Tällä tavoin 

saadaan kuitenkin paras lopputulos aikaiseksi.  

 
LYSEON UUSINTAKOEKÄYTÄNTEET 
 
Jokainen opettaja järjestää uusintakokeet omille kursseilleen. Uusintapäivinä ovat 

keskiviikko ja perjantai klo 13.45 alkaen. Opettaja ottaa kurssin jälkeen yhteyttä 

opiskelijoihin, joilla on hylätty arvosana (4) tai kurssi on kesken (T), määrittää uusintapäivän 

ja ilmoittaa sen opiskelijoille. On tärkeää, että opiskelija seuraa wilmaa ja lukee hänelle 

lähetetyt viestit. Jos opettaja tarjoaa uusinta-aikaa wilmassa ja opiskelija ei lue viestiä ja ei 

saavu paikalle, tämä uusintamahdollisuus on käytetty. Uusintaan ilmoittaudutaan suoraan 

opettajalle. Hyväksytyn kurssin korottajat ottavat yhteyttä rehtoriin.  

 

Jos aineryhmässä halutaan yhdistää uusintoja samalle päivälle, on se mahdollista. 

Keskiviikko- ja perjantai-iltapäiviä kannattaa hyödyntää muutenkin erilaisten rästien 

tekemisessä, jotta T-merkinnät tulisivat hoidetuksi ajallaan. Mikäli opiskelijalla on useampi 

koe ”rästissä” esim. sairastelun takia, neuvottelee hän rästikokeiden aikatauluista suoraan 

kurssien opettajien kanssa. 

 

MUUT ASIAT 

 

Omia viime vuoden kuvistöitä voi hakea kuvisluokasta vielä ensi viikon ajan! Hae omasi pois 

ja itsellesi muistoksi! 

 

DIGITIETOISKU (ykköset / kaikki opiskelijat)  

 

Digitaidot ovat jokaisen kansalaisen perustaitoja nykymaailmassa. Ota digi haltuun pala 

palalta ryhmänohjauksessa. Seuraavassa on tämän päivän aineisto, johon tutustutaan 

tämän ryhmänohjauksen aikana. Aineistoon sisältyy testejä tai tehtäviä. Tee tämän 

ryhmänohjauksen aikana Ylen Digitreeneistä Testaa digitaitosi 2. Löydät testin esimerkiksi 

hakusanoilla yle testaa digitaitosi 2. Mikäli saat tuloksen, johon et ole tyytyväinen, tee testi 

uudestaan, koska sitä uusimalla opit asioita. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/11/hyva-salasana-vahemman-roskapostia-testaa-kuinka-parjaat-digimaailmassa

