
MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTO  LOPS2021 
Haluan vaihtaa pitkän matematiikan oppimäärän lyhyen matematiikan oppimäärään. 

Nimi :____________________________________________  Ryhmä:_______ 

Minulla on suoritettuna seuraavat pitkän matematiikan moduulit: 

Moduuli Opinto-
pisteet 

Arvosana 
Wilmasta 

Haluan 
korottaa 

arvosanaa 

Arvosana 
siirtyy 

moduuliin 

Arvosana 
(opettaja 
täyttää) 

Lisätietoja, esim. korotuksen 
ajankohta (opettaja täyttää) 

MAA01 2   MAB01   
MAA02 2  kyllä/ei MAB02   

1  kyllä/ei MABV1   
MAA03 2  kyllä/ei MAB03   
MAA04 3  kyllä/ei MABV2   
MAA05 2  kyllä/ei MABV3   
MAA06 2  kyllä/ei MAB08   

1  kyllä/ei MABV4   
MAA07 2  kyllä/ei MABV5   
MAA08 2  kyllä/ei MAB05   
MAA09 1  kyllä/ei MAB07   
MAA10 2  kyllä/ei MABV6   
MAA11 2  kyllä/ei MABV7   
MAA12 2  kyllä/ei MABV8   
MAA16 1  kyllä/ei MAB06   

 

Päiväys: __________________ 

Opiskelijan allekirjoitus: ______________________________________________ 

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan allekirjoitus: __________________________________________ 

Opiskelija on keskustellut oppimäärän vaihtamisesta matematiikan opettajan kanssa ja mahdollisista 

arvosanojen korotuksista on sovittu. 

Päiväys: __________________ 

Matematiikan opettajan allekirjoitus ja nimenselvennös: __________________________________________ 

 

 

HUOM! Oppimateriaalilisenssi voidaan siirtää lyhyeen oppimäärään vasta lomakkeen täyttämisen jälkeen.   



 

Lisätietoja matematiikan oppimäärän vaihdosta pitkästä lyhyeen 

Jos suunnittelet matematiikan oppimäärän vaihtoa, niin täytä oheinen lomake omalta osaltasi (eli 

allekirjoitukseesi asti, taulukosta harmaat sarakkeet). Jos olet alle 18-vuotias, niin keskustele asiasta myös 

huoltajasi kanssa ja pyydä häneltä allekirjoitus lomakkeeseen. Tämän jälkeen keskustele viimeksi käydyn 

opintojakson opettaneen matematiikan opettajan kanssa ja sovi mahdollisista arvosanojen korotuksista. 

Opettaja merkitsee lomakkeeseen lyhyeen matematiikkaan siirtyvät arvosanat ja toimittaa lomakkeen 

kansliaan. Matematiikan opettaja ohjaa sinut tarvittaessa keskustelemaan vaihdosta myös opinto-ohjaajan 

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

arvosana. 

Oppimäärän vaihtaminen on mahdollista myös kesken useammasta moduulista koostuvaa opintojaksoa. 

Tällöin opintojakson opettaja arvioi tapauskohtaisesti, mistä moduuleista arvosana voidaan antaa. Opettaja 

merkitsee arvosanat lomakkeeseen.  

Moduulien vastaavuudet  

Niiden moduulien osalta, joilla on vastaavuus lyhyessä matematiikassa, hyväksytyt suoritukset (arvosanat 5 – 
10) sekä arvosana 4 siirtyvät sellaisenaan lyhyen matematiikan arvosanoiksi. 

Niiden moduulien osalta, joilla tätä vastaavuutta ei ole, hyväksytty pitkän matematiikan suoritus siirretään 

lyhyen matematiikan koulukohtaiseen valinnaiseen opintojaksoon (MABV1 – MABV8) lomakkeen taulukon 

mukaisesti. Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot arvioidaan merkinnällä S (=suoritettu) tai H (=hylätty). 

Arvosana 4 siirtyy lyhyeen matematiikkaan merkintänä H. Koulukohtaisen valinnaisen opintojakson hylättyä 

arvosanaa ei lasketa opintopistekertymään. 

Moduuleissa MAA02 ja MAA06 opintopistemäärä on suurempi kuin vastaavassa lyhyen oppimäärän 

moduulissa. Tällöin ylimääräinen opintopiste merkitään koulukohtaiseen valinnaiseen opintojaksoon 

lomakkeen taulukon mukaisesti. Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot arvioidaan merkinnällä S/H. 

Arvosanan korottaminen 

Sinun on mahdollista korottaa pitkästä matematiikasta siirtyvää arvosanaasi pelkällä loppukokeella. 
Korottaminen pelkällä loppukokeella ei ole mahdollista yhteisen opintojakson MAA01 osalta. Korotus pitää 
tehdä vaihtoa seuraavien kolmen periodin aikana esimerkiksi osallistumalla uusintakuulusteluun. Sovi 
matematiikan opettajan kanssa lomaketta täytettäessä, milloin koe pidetään. Muista, että 
uusintakuulusteluun pitää erikseen ilmoittautua. 

Huomaa, että vaikka arvosana tietystä pitkän matematiikan moduulista siirtyy lyhyen matematiikan 
moduuliin, voivat sisällöt olla erilaiset. Korotusta tehtäessä on hyvä valmistautua kokeeseen lyhyen 
oppimäärän materiaalin avulla. Saat käyttöösi lisenssin lyhyen matematiikan oppimateriaaliin, kun tämä 
lomake on täytetty. 

Jos haluat tehdä arvosanan korottamisen myöhemmin (eli yli kolmen periodin kuluttua), pitää ko. opinnot 
suorittaa kokonaan uudelleen. 

Huomioitavaa 

Lyhyen matematiikan moduulia MAB04 ei korvaa mikään pitkän matematiikan moduuli.   

Lyhyessä oppimäärässä korkeintaan 1/3 opintopisteistä voi tulla hylätysti suoritetuista opintojaksoista. 


