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KAHDEN TUTKINNON OPISKELUSTA 

Opiskelun tavoite 

Kahden tutkinnon opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon ja 
ylioppilastutkinnon. Lukiossa valmentaudutaan kolmen lukuvuoden aikana 
ylioppilastutkintoa varten. Opintojensa lopuksi opiskelijat osallistuvat 
ylioppilaskirjoituksiin muiden lukio-opiskelijoiden kanssa. Kahden tutkinnon 
saaminen edellyttää, että sekä yo-tutkinto että ammatilliset opinnot on 
suoritettu hyväksytysti.  

Käytännön toteutus 

Lukio-opetuksesta vastaa Mikkelin etä- ja aikuislukio. Opetus järjestetään 
luokassa 327, Päämajankuja 4. Jokaisen ryhmän oppitunnit ovat yhtenä 
päivänä viikossa koko lukuvuoden ajan. 

Syksyllä 2021 opintonsa aloittaneet opiskelijat opiskelevat uuden 
opintosuunnitelman mukaisesti (LOPS 2021). Mikkelin etä- ja aikuislukiossa 
jokainen moduuli on oma opintojaksonsa. 

Kursseille osallistuminen 

Opetukseen osallistuminen on osa kurssin / opintojakson suorittamista. 
Poissaolojen välttäminen on opiskelijan etu, sillä opiskelu on hyvin tiivistä. 
Vanhan opetussuunnitelman mukaisissa opinnoissa yhden kurssin 
poissaoloraja on seitsemän (7) oppituntia. Jos poissaoloja on yli seitsemän (7) 
oppituntia, kurssin suorittaminen keskeytyy. Päiväopetuksessa kaksi (2) 
myöhästymistä on yksi poissaolotunti. 

Uuden opetussuunnitelman mukaisissa moduuleissa poissaolorajat 
määräytyvät moduulin laajuuden mukaan. Yhden opintopisteen laajuisessa 
moduulissa poissaoloja saa olla enintään 3 oppituntia, kahden opintopisteen 
laajuisessa moduulissa 6 oppituntia ja kolmen opintopisteen laajuisessa 
moduulissa 9 oppituntia. Jos poissaoloja on yli sallitun määrän, moduulin 
suorittaminen keskeytyy. Päiväopetuksessa kaksi (2) myöhästymistä on yksi 
poissaolotunti. 

 

Oppitunnit ja tauot 

1. 8.00  -  8.40  

2. 8.40 – 9.20 

3. 9.30 – 10.10 

4. 10.10 – 10.50 

 R U O K A I L U 

5. 11.30 – 12.10 

6. 12.10 – 12.50 

7. 13.00 – 13.40 

8. 13.40 – 14.20 

9. 14.30 – 15.10 

10. 15.10 – 15.50 



 

Huom. Kolmoistuntien tauot pidetään sopimuksen mukaan.  
Ruokailu on klo 10.50-11.30 Etelä-Savon ammattiopistolla, Otavankatu 4. 

Kokeet  

Kurssikokeet pidetään sovitun aikataulun mukaan. Opiskelija, joka ilman 
hyväksyttävää syytä on ollut poissa kokeesta, on keskeyttänyt kurssin / 
opintojakson, mikäli asiasta ei ole sovittu opettajan kanssa ennalta. 

Opintojen hyväksilukeminen 

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla 
suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeiseltä sisällöltään lukion 
opetussuunnitelman mukaisia. Hakemus muualla suoritettujen opintojen 
hyväksilukemisesta on tehtävä rehtorille.  

Opintosuoritusote 

Opettaja antaa arvosanat kahden viikon kuluessa kurssin / opintojakson 
päättymisestä. Halutessaan opiskelija voi pyytää etä- ja aikuislukion 
toimistosta erillisen opintosuoritusotteen lukio-opinnoistaan. 

Ilta- ja etäopiskelu  

Kahden tutkinnon opiskelijat voivat halutessaan suorittaa koko lukion 
oppimäärän ja täydentää opintojaan aineopinnoilla osallistumalla ilta- tai 
verkko-opintoihin. Keskustele ilta- tai verkko-opinnoista aina ensin opinto-
ohjaaja Sanna Siitosen kanssa.  

Opintojen ohjaus 

Lukio-opintojen ohjauksesta vastaavat ammattiopiston puolella opinto-ohjaaja 
Sanna Siitonen ja aikuislukiossa ryhmänohjaaja Susanna Leppäaho. Opinto-
ohjaajan ja ryhmänohjaajan puoleen voit kääntyä missä tahansa lukio-
opintoihin liittyvissä asioissa.  

Opettajat antavat omiin aineisiinsa liittyvää ohjausta sekä aineen opiskelussa 
että ylioppilaskirjoituksiin valmentautumisessa.  

Ylioppilastutkinto 

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.  

Ylioppilastutkinnon ennen kevättä 2022 aloittaneet kirjoittavat neljä koetta. 

Ylioppilaskirjoitusten kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe. Kolme muuta 
pakollista koetta opiskelija valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toinen 
kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe. Pakollisten 
kokeiden lisäksi opiskelija voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen 
kokeeseen. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä 
tutkintokertana.  

Opiskelija on itse vastuussa ylioppilastutkintoon liittyvien määräysten ja 
suoritusohjeiden noudattamisesta ja siitä, että tutkintoon vaadittavat kurssit / 



moduulit on suoritettu. Digitaalisia ylioppilaskirjoituksia varten opiskelijan tulee 
perehtyä ylioppilastutkintolautakunnan koekohtaisiin ohjeisiin ja kokeen 
laitevaatimuksiin. Sähköisissä kokeissa tarvittavan tietokoneen, kuulokkeet, 
hiiren ja verkkoadapterin opiskelija hankkii itse.  

Ylioppilastutkinto uudistuu niiden osalta, jotka aloittavat tutkinnon 
suorittamisen keväällä 2022.  

Tutkinnon rakenne muuttuu siten, että kokelaan on suoritettava viisi 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.  

 

Lue lisää uudistuksesta ja ylioppilastutkinnosta yleensä osoitteessa 
www.ylioppilastutkinto.fi sekä digitaalisista kokeista osoitteessa www.abitti.fi 

Kevään 2022 ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään 1.12.2021 
mennessä aikuislukion toimistossa. Syksyn 2022 tutkintoon ilmoittaudutaan 
5.6.2022 mennessä.  

Tupakointi, päihteet ja huumeet 

Tupakointi on koko koulun kiinteistön alueella kielletty. Opiskelija ei saa tuoda 
päihteitä eikä huumeita kouluun eikä esiintyä niiden vaikutuksen alaisena. 

Liikennevälineet 

Pysäköi liikennevälineesi niille varatuille paikoille. Koulun pihan 
lämmityspistokepaikat ovat luvanvaraisia ja tarkoitettu henkilökunnalle. 

Opiskeluun liittyvä tiedotus 

Ryhmänohjaaja tiedottaa ajankohtaisista asioista oppituntien yhteydessä sekä 
Wilman kautta. Tämän lisäksi tietoa löytyy etä- ja aikuislukion ilmoitustaululta 
toimiston vierestä sekä verkkosivuilta 
https://www.oppiminen.mikkeli.fi/lukiot/mikkelin-eta-ja-aikuislukio/ 

https://www.esedu.fi/opiskelijalle/lukio-opinnot/ 

 

ARVIOINTI 

Oppilaitoksen itsearviointi 

Oppilaitoksessa arvioidaan opetuksen ja opiskelun tavoitteiden toteutumista 
vuosittain mm. ylioppilaskirjoitustulosten ja kurssi- ja opintojaksopalautteiden 
avulla.  



Opiskelija-arviointi 

Arvioinnin tarkoituksena on antaa opiskelijalle palautetta opintojen 
edistymisestä ja oppimistuloksista sekä opiskelun aikana että sen päättyessä. 
Opiskelijan itsearviointi kannustaa ja ohjaa häntä asettamaan opiskeluun ja 
työelämään liittyviä tavoitteita.  

Arvioinnissa on pyrittävä luotettavuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja 
tasapuolisuuteen. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida 
monipuolisesti. Opiskelijan tulee saada tietoonsa etukäteen arvioinnin ja sen 
perusteella annettavan arvosanan muodostumisen perusteet. Arvioinnin 
menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. 

Kurssin ja opintojakson arviointi 

Kurssin / opintojakson arviointi perustuu sen tavoitteisiin, opiskelun 
edistymisen havainnointiin, mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin ja muihin 
näyttöihin. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös opiskelijan itsearviointi. 

Arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin / opintojakson alussa. 
Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä tiedotetaan opiskelijalle 
arvostelun yhteydessä ja tarpeen mukaan muutenkin.  

Kaikki kurssin / opintojakson tehtävät tehdään sen aikana ja palautetaan 
annettuun päivämäärään mennessä. Osatehtävät tulee ehdottomasti tehdä 
itse ja palauttaa opettajalle ennen loppukoetta.  

Kurssi / opintojakso arvioidaan numeroasteikolla 4 - 10. Numero 5 on välttävä, 
6 kohtalainen, 7 tyydyttävä, 8 hyvä sekä 9 kiitettävä ja 10 erinomainen. Hylätty 
suoritus merkitään arvosanalla 4. Keskeytynyt kurssin tai moduulin suoritus 
ilmaistaan merkinnällä K.  

Hylätyn koearvosanan saaneen opiskelijan tulee kurssin / opintojakson 
arvostelun valmistuttua osallistua heti ensimmäiseen arvostelun jälkeiseen 
uusintakokeeseen. Lisäksi opiskelija voi lukio-opintojensa aikana kunakin 
lukuvuonna osallistua yhden kerran hyväksytyn arvosanan 
korottamiskuulusteluun. Opiskelija saa vapaasti valita kurssin / opintojakson, 
jonka arvosanan korottamiskuulusteluun hän kunakin lukuvuonna osallistuu. 
Muutoin hyväksytyn kurssin / opintojakson arvosanaa voi korottaa vain 
käymällä kurssin / opintojakson uudestaan.   

 

 

LUKUVUOSI  2021-2022 

Jaksot / Esedu 

1. jakso 12.8. - 8.10.2021 
2. jakso 11.10. - 17.12.2021 
3. jakso 10.1. - 18.3.2022 
4. jakso 21.3. - 27.5.2022 



Huom. Kurssit / opintojaksot eivät aina vaihdu jaksojen vaihtuessa. 
Tarkemmat tiedot erillisessä lukio-opintojen koeaikataulussa. 
 
 

Uusintakokeet 

Opiskelija, jolla on jostakin kurssista / opintojaksosta hylätty arvosana, on 
oikeutettu osallistumaan yhden kerran uusintakokeeseen. Uusintakokeisiin 
ilmoittaudutaan sekä koetta pitävälle opettajalle että toimistossa kirjallisesti 
viimeistään koetta edeltävän viikon keskiviikkona. Uusintaan tulee osallistua 
heti ensimmäisenä uusintakoepäivänä kurssin / opintojakson arvioinnin 
valmistuttua. Uusintakokeet pidetään klo 16.30-19.00 Päämajankuja 4. 
Uusintakokeen luokkatilan näet ilmoitustaululta. 

1. ke 8.9.2021 
2. ke 10.11.2021 
3. ti 18.1.2022 
4. ti 8.3.2022 
5. ke 20.4.2022 

 

Arvosanan korottamiskuulustelu 

Opiskelija voi lukio-opintojensa aikana kunakin lukuvuonna osallistua yhden 
kerran hyväksytyn kurssi- tai opintojaksoarvosanan korottamiskuulusteluun. 
Opiskelija saa vapaasti valita kurssin / opintojakson, jonka arvosanan 
korottamiskuulusteluun hän kunakin lukuvuonna osallistuu. 
Korottamiskuulusteluun ilmoittaudutaan toimistoon ja opettajalle viimeistään 
13.4.2022. Korottamiskuulustelun kesto on 2½ tuntia.   

ti 20.4.2022 klo 16.30 

 

Lomat     

Syysloma 25. - 31.10.2021 

Joululoma 20.12.2021 - 9.1.2022  

Talviloma 28.2. - 6.3.2022 

Pääsiäisloma 15. - 18.4.2022    

  

 

 



ESEDU1 MODUULIT LUKUVUONNA 2021-2022 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen 

ÄI2  Kieli- ja tekstitietoisuus 

 ÄI3 Vuorovaikutus 

Englanti  

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen 

ENA2 Englanti globaalina kielenä 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä 

Ruotsi 

RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen 

RUB12 Ruotsin kieli arjessani 

Matematiikka, lyhyt oppimäärä 

MAY1 Luvut ja yhtälöt 

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt 

 

ESEDU2 KURSSIT LUKUVUONNA 2021-2022 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 

ÄI4  Tekstit ja vaikuttaminen  

Englanti  

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

ENA5 Tiede ja tulevaisuus 

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Ruotsi 

RUB13 Kulttuuri ja mediat 

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme 



Matematiikka, lyhyt oppimäärä 

MAB3 Geometria   

MAB4  Matemaattisia malleja 

 

ESEDU3 KURSSIT LUKUVUONNA 2021-2022 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

ÄI5 Teksti ja konteksti 

ÄI9  Lukutaitojen syventäminen 

Ruotsi 

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 

Matematiikka, lyhyt oppimäärä 

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys   

MAB6 Talousmatematiikkaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPPIKIRJAT 2021-2022      

aine Tekijät Oppikirja moduulit kurssit kustantaja 

ÄI 
 

Haapala, Hellström 
ym.   

  

Särmä (LOPS21) digikirja — 
Suomen kieli ja kirjallisuus, 
tietokirja 
Särmä 1-3 (LOPS21) digitehtävät 
 
Särmä (LOPS2016) – Suomen kieli 
ja kirjallisuus, tietokirja 
Särmä (LOPS2016) Tehtäviä 3-5, 
kurssivihkot 
 
Särmä (LOPS2016) Kielenhuollon 

vihko 

1-3 
 
 
1-3 

 
 
 
 

 
3-5, 9 
 
3-5, 9 

 

10 
 

Otava 
 
 
Otava 
 
Otava 
 
Otava 
 
 
Otava 

RUB  Blom, Kaunisto ym.  

 
Fokus 1-2 
Fokus 3-5 

1-2  
3-5 

Otava 
Otava 

ENA Karapalo, Keltto ym. 
Karapalo, Keltto ym. 

Blom, Keltto ym.  

New Insights 1-3 
Insights 4-6 
Abilities – englantia abiturienteille 

(digikirja) 

1-3   
4-6 
10 

Otava 
Otava 
Otava 

MAB Harsunkorpi,Hassinen 

  

Unioni MAY1 -digikirja 
Moodi Lyhyt MAB2 -digikirja 
TEKIJÄ. Lyhyt matematiikka  
 

1 
2  

 
 
3-6 

SanomaPro 
 
SanomaPro 

YH Aromaa ym.  

  

Kanta 1 Suomalainen yhteiskunta 
digikirja  

1   Edita 
 

 

HENKILÖKUNTA 

 
Ukkonen Marja, etä- ja aikuislukion rehtori  

puh. 044-794 2774  marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi 

Virastotalo, Maaherrankatu 9, huone 345  
 

Heiskanen Katri, etä- ja aikuislukion vararehtori 
puh: 040 1295092 katri.heiskanen@sivistys.mikkeli.fi 

 
Väisänen Ulla, koulusihteeri  

puh. 050-311 7180 ulla.vaisanen@mikkeli.fi 

 Päämajankuja 4, 3. krs.  
Toimiston aukioloajat ma-to klo 9-17 ja pe klo 8-14.45 
 
 
 
 



Opettajat  

Opettajien sähköposti, ellei toisin mainita: etunimi.sukunimi@sivistys.mikkeli.fi  (ö = o, ä=a) 
Jaatinen Päivi-Maria englanti 

Lappalainen Sasu matematiikka (MAY, MAB) sasu.p.lappalainen@sivistys.mikkeli.fi 

Leppäaho Susanna ruotsi, ryhmänohjaus         

Torniainen Marja äidinkieli ja kirjallisuus 

Etelä-Savon ammattiopisto 

Siitonen Sanna, opinto-ohjaaja puh. 050-389 1207 sanna.siitonen@esedu.fi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


