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LUKION PÄÄTTÖTODISTUS
Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorit-
tanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien 
oppiaineiden oppimäärät.

Valmistuessaan opiskelija saa lukion päättötodistuksen--> 
voi saada, vaikka ei suorittaisi ylioppilastutkintoa. 
Hakukelpoisuus AMK-valintakokeisiin.

Sen sijaan ylioppilastodistusta ei voi saada ilman päättöto-
distusta.

Päättötodistuksessa on päättöarvosanat kaikista opiskeli-
jan suorittamista oppiaineista.



Lukion oppimäärä

• Lukion oppimäärä on suoritettava neljän lukuvuoden aikana. 

• Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 lukion tuntijaon mukaista

pakollista, syventävää ja soveltavaa kurssia.

• Yhtään käytyä kurssia ei voida poistaa, vaikka kurssi olisi 

vapaaehtoinen ja vähimmäiskurssimäärä ylittyisi.

• Kolmessa vuodessa lukion suorittaminen edellyttää ensimmäisen vuo-
den jälkeen noin 30 kurssia ja toisen vuoden jälkeen noin 60 kurssia, 
jolloin kolmannelle vuodelle jää suoritettavaksi noin 15 kurssia.



Lukio-
opintojen 
loppuun 
saattaminen

Lukio-opinnot koostuvat 75 kurssista

75 kurssia tulee olla HYVÄKSYTYSTI suoritettu

1/3 kunkin oppiaineen arvosanoista saa olla 
hylättyjä

Jos ko. oppiainetta on suorittanut vain 1-2 kurssia, 
ne EIVÄT SAA OLLA arvioitu arvosanalla 4

Hylätyt arvosanat on korotettava!



Hylätty oppimäärä

• Mikäli oppiaineessa on liikaa hylättyjä kursseja, oppimäärä katsotaan hylätyk-
si, vaikka kurssiarvosanojen keskiarvo pyöristyisikin hyväksyttyyn arvosa-
naan. Se, kuinka monta hylättyä kurssia oppiaineessa voi olla, riippuu suoritet-
tujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrästä seuraa-
vasti:

• 1 – 2 kurssia: 0 hylättyä

• 3 – 5 kurssia: 1 hylätty

• 6 – 8 kurssia: 2 hylättyä

• 9 tai enemmän: 3 hylättyä



VALMISTUMISEN DEADLINET

Keväällä valmistuvien 
kurssit tulee olla 

hyväksytysti suoritettu 
ja opiskelijarekisterissä 

30.4. mennessä.

Syksyllä valmistuvien 
kurssit tulee olla 

hyväksytysti suoritettu 
ja opiskelijarekisterissä 

30.10. mennessä.



ABIN ohjeet tiedote Wilmassa

• Tähän tiedotteeseen on koottu abiturientteja ja 20- ja 19-ryhmien 

opiskelijoita koskevat tärkeät päivämäärät ja muuta tietoa. 



Haasteet 
valmistumisessa

• Kokeet jää tekemättä

• Hylätyt kurssit

• Puutteellinen 

aikataulutus

• Liikaa työvuoroja

• Omat terveysongelmat

• Ei rauhaa valmistua



JATKO-OPINTOIHIN 
HAKEUTUMINEN



HAKUTAVAT 
MUUTTUNEET JA 
MONIPUOLISTUNEET

• Avoimen väylät, 

näyttökurssit, MOOCit, 

valintakurssit, näyttökokeet, 

valintakokeet, 

ennakkotehtävät...

• Nuoret eivät osaa itse hakea 

vaihtoehtoja --> kannattaa 

käyttää opinto-ohjaajien 

apua



Jatko-
opinto-
ohjaus 
Kaitaan 
lukiossa

Marraskuun alussa 
Opintopolkuun 

päivittyvät kevään 
tutkintojen 

valintakriteerit

Marras-joulukuussa 
pienryhmiä eri 

alojen 
valintamenettelyistä

Yksilöohjausta 
ajanvarauksella, 
kannattaa tulla 

ajoissa!

Yhteishaun 
alkaessa yhteishaku 
infoja ja hakupajoja, 
joissa opot apuna



YHTEISHAKU 
KEVÄT 2023

• 4.1.2023 klo 8.00 – 18.1.2023 klo 15.00

• vieraskieliset tutkinto-ohjelmat

• 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00

• suomalaiset ammattikorkeakoulut ja 

yliopistot

• Ulkomaille omat aikataulut

• Syksyllä yhteishaku joillekin aloille

30.8.2023 klo 8.00 – 13.9.2023 klo 15.00.



Lukiolaisbarometri 2022 (6279 vastaajaa)



Muita mahdollisuuksia

• Jälkiohjaus vuoden ajan 

valmistumisesta

• Ohjaamot pääkaupunkiseudulla

• Avoin yliopisto edistää 

tutkintoa

• Välivuosi?



KIITOS!

Kysymyksiä?


