
  Kuvataidelukion (pitkä kuvataide) opiskelijan 
                              huojennukset valtakunnallisista pakollisista kursseista 
 
 

Nimi _________________________ ___________________         Ohjausryhmä ________
   
Henkilötunnus ____________ - _____ Puhelinnumero ____________________ 
 
Osoite __________________________________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Opiskelija, joka suorittaa vähintään 1 + 12 = 13 kurssia Tammerkosken lukion opetussuunnitelmassa 
määriteltyjä kuvataiteen (erityisen koulutehtävän) mukaisia opintoja, on oikeutettu vähentämään 
valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8 §:ssä säädetystä pakollisten kurssien määrästä enintään 
kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen 
pakollisista kursseista. Kuvataiteen kurssien tulee olla muita kuin opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyjä pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Opiskelijalla on oikeus keventää opinto-ohjelmaansa yllä mainituin ehdoin. Lisäksi on huomioitava 
ylioppilastutkinnon asettamat rajoitukset. Opiskelijan on suoritettava kaikki valtakunnalliset pakolliset 
kurssit niissä oppiaineissa, joissa hän aikoo osallistua ylioppilastutkintoon. Ylioppilastutkinnon tehtävät 
laaditaan jokaisessa ylioppilastutkintoaineessa pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien 
perusteelta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Opiskelija korjaa opinto-ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Opiskelen Tammerkosken lukion kuvataidelinjalla ja suoritan lukioaikana vähintään 13 
kuvataiteen kurssia (kurssit 1–10 ja vähintään kolme vapaavalintaista kurssia). 
 
Haluan keventää opinto-ohjelmaani jättämällä seuraavat pakolliset kurssit pois. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Päiväys _____ / _____ 20 ___  _______________________________________ 
    opiskelijan allekirjoitus 

 
Olemme keskustelleet asiasta kotona ja hyväksyn opiskelijan tekemät opinto-ohjelman muutokset. 
 
Päiväys _____ / _____ 20 ___  _______________________________________ 
    huoltajan allekirjoitus 

 
Olen keskustellut asiasta opiskelijan kanssa. Olemme laatineet uuden opintosuunnitelman lukio-opinnoille. 
 
Päiväys _____ / _____ 20 ___  _______________________________________ 
    opinto-ohjaajan allekirjoitus 

 
Hyväksyn opiskelijan tekemät opinto-ohjelman muutokset. 
 
Päiväys _____ / _____ 20 ___  _______________________________________
    rehtorin allekirjoitus 



TAMMERKOSKEN LUKION TUNTIJAKO (1.8.2005 alkaen) 

 
Oppiaineet valtakunnalliset  koulukohtaiset 

 pakolliset syventävät  syventävät soveltavat 

      

Äidinkieli 6 3  1  

      

Kielet      

A-kieli*    englanti 6 2   2 

              saksa 6 2   1 

B1-kieli*  ruotsi 5 2    

B2-kieli*  ranska      

              saksa      

B3-kieli*  ranska  8  1  

              saksa  8  2  

              espanja  8    

      

Matematiikka      

lyhyt 6 2    

pitkä 10 3  1 4 

      

Ympäristö- ja luonnontieteet      

Biologia 2 3   2 

Maantiede 2 2   1 

Fysiikka 1 7  2  

Kemia 1 4   2 

      

Katsomusaineet      

Uskonto 3 2   1 

Elämänkatsomustieto 3 2   1 

      

Filosofia 1 3  2  

      

Psykologia 1 4   1 

      

Historia 4 2  1 1 

Yhteiskuntaoppi 2 2    

      

Taito- ja taideaineet      

Liikunta 2 3    

Musiikki 1-2 3    

Kuvataide, yleislukio 1-2   10 2 

Kuvataide, pitkä (koulukohtainen OPS) 10   9 7 

- pitkän kuvataiteen opiskelijan on suoritettava      

vähintään 12 kuvataiteen kurssia      

Kuvataide, puolipitkä (koulukoht. OPS) 6   13 5 

      

Terveystieto 1 2    

Opinto-ohjaus 1 1    

      

Tietotekniikka     4 

Teatteri-ilmaisu     3 

Liikennekasvatus     1 

      

* A-kieli on perusasteella A-oppimäärän mukaan opiskeltu kieli. B1-kieli on perusasteen 7. luokalla aloitettu 

englannin kieli tai toinen kotimainen kieli. B2-kieli on perusasteen 8. luokalla aloitettu valinnainen vieras kieli. 

B3-kieli on lukiossa aloitettava kieli.      
 


