
MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTO 
 

Haluan vaihtaa pitkän matematiikan oppimäärän lyhyen matematiikan oppimäärään. 

Nimi :____________________________________________  Ryhmä:_______ 

Minulla on suoritettuna seuraavat pitkän matematiikan kurssit: 

Kurssin 
koodi 

Arvosana Arvosana 
siirtyy 
kurssiin 

Haluan 
korottaa 
arvosanaa 

En halua 
korottaa 
arvosanaa 

Korotuksen ajankohta 
(opettaja täyttää) 

MAA02  MAB02 □ □  
MAA03  MAB03 □ □  
MAA04   □ □  
MAA05   □ □  
MAA06  MAB07 □ □  
MAA07   □ □  
MAA08  MAB04 □ □  
MAA09   □ □  
MAA10  MAB05 □ □  

 

Päiväys: __________________ 

Opiskelijan allekirjoitus: ______________________________________________ 

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan allekirjoitus: __________________________________________ 

Opiskelija on keskustellut oppimäärän vaihtamisesta matematiikan opettajan kanssa ja mahdollisista 

kurssiarvosanojen korotuksista on sovittu. 

Päiväys: __________________ 

Matematiikan opettajan allekirjoitus: __________________________________________ 

□ Opiskelijan on tarvetta keskustella asiasta myös opinto-ohjaajan kanssa. 

Lisätietoja: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Päiväys: __________________ 

Opinto-ohjaajan allekirjoitus: __________________________________________ 



Lisätietoja matematiikan oppimäärän vaihdosta pitkästä lyhyeen. 

Jos suunnittelet matematiikan oppimäärään vaihtoa, niin täytä oheinen kaavake omalta osaltasi (eli 

allekirjoitukseesi asti). Jos olet alle 18-vuotias, niin keskustele asiasta myös huoltajiesi kanssa ja pyydä 

heiltä allekirjoitus lomakkeeseen. Tämän jälkeen keskustele matematiikan opettajan kanssa ja sovi 

mahdollisista arvosanojen korotuksista. Matematiikan opettaja ohjaa sinut tarvittaessa keskustelemaan 

vaihdosta myös opinto-ohjaajan kanssa. Kun lomake on täytetty, palauta se kansliaan. Oppimäärän 

vaihdos pitää olla tehtynä ennen kuin lyhyen matematiikan kursseista voidaan antaa arvosana. 

 

Kurssien vastaavuus 

Pitkä matematiikka           Lyhyt matematiikka 

MAA2           MAB2 

MAA3           MAB3 

MAA6           MAB7 

MAA8           MAB4 

MAA10           MAB5 
 

  
Huomaa, että lyhyen matematiikan kurssia MAB06 ei korvaa mikään pitkän matematiikan kurssi.  

Kursseilla, joilla on vastaavuus lyhyessä matematiikassa, hyväksytyt suoritukset (arvosanat 5-10) sekä 
arvosana 4 siirtyvät sellaisenaan lyhyen matematiikan kurssiarvosanoiksi. 

Niiden kurssien osalta, joissa tätä vastaavuutta ei ole, hyväksytty pitkän matematiikan kurssisuoritus 
siirretään lyhyeen matematiikkaan suoritusmerkintänä S (kursseille MAB11-MAB14). Näistä kursseista 
arvosana 4 ei välity lyhyeen matematiikkaan edes suoritusmerkintänä.  

Huomaa, että lyhyessä matematiikassa saa olla korkeintaan kaksi hylättyä arvosanaa.  

 

Arvosanan korottaminen 

Opiskelijan on mahdollista korottaa pitkästä matematiikasta siirtyvää arvosanaa pelkällä kokeella. 
Korotus pitää tehdä vaihtoa seuraavien kolmen jakson aikana esimerkiksi osallistumalla 
uusintakokeeseen. Opiskelija sopii matematiikan opettajan kanssa lomaketta täytettäessä, milloin koe 
pidetään.  

Huomaa, että vaikka arvosana tietystä pitkän matematiikan kurssista siirtyy lyhyen matematiikan 
kurssiin, voivat kurssien sisällöt olla erilaiset.  

Jos korottamisen haluaa tehdä myöhemmin (eli yli kolmen jakson kuluttua) pitää kurssi suorittaa 
kokonaan uudelleen. 

 


