
VIERAAN KIELEN OPPIMÄÄRÄN VAIHTO 

JA/TAI OPISKELUN LOPETTAMINEN 

Haluan vaihtaa opiskelemani vieraan kielen oppimäärää ja/tai lopettaa vieraan kielen opiskelun.  

Nimi: _______________________________________________________   Ryhmä:_______  

Opiskeltu vieras kieli:  Nykyinen oppimäärä:   Uusi oppimäärä/arvosanat siirretään oppimäärään: 

 ☐ Saksa ☐ A- oppimäärä  ☐ A- oppimäärä  

 ☐ Ranska ☐ B2- oppimäärä ☐ B2 -oppimäärä 

  ☐ Italia ☐ B3- oppimäärä ☐ B3 -oppimäärä 

  ☐ Espanja  
 

  ☐ Lopetan kielen opiskelun  

Minulla on suoritettuna kyseisestä oppimäärästä seuraavat kurssit: 

OPISKELIJA TÄYTTÄÄ OPETTAJA TÄYTTÄÄ 

Kurssin 

koodi  

Arvo-

sana  

Haluan 
korottaa 
arvosanaa  

En halua 
korottaa 
arvosanaa  

Arvosana  

siirtyy 
(kurssin koodi) 

Korotuksen ajankohta  

 

   ☐ ☐     

  ☐ ☐    

   ☐ ☐     

   ☐ ☐     

  ☐ ☐    

   ☐ ☐     

   ☐ ☐     

Päiväys: __________________  

Opiskelijan allekirjoitus: ______________________________________________  

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan allekirjoitus: __________________________________________  

Opiskelija on keskustellut oppimäärän vaihtamisesta kyseisen kielen opettajan kanssa ja mahdollisista 
kurssiarvosanojen korotuksista on sovittu.  

Päiväys: __________________  Opettajan allekirjoitus: ________________________________________ 

☐  Opiskelijan on tarvetta keskustella asiasta myös opinto-ohjaajan kanssa 

Lisätietoja:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Päiväys: __________________    Opinto-ohjaajan allekirjoitus: __________________________________  



 

 

 

Lisätietoja vieraan kielen oppimäärän vaihdosta toiseen oppimäärään.  

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. 

Oppimäärää vaihdettaessa vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään kursseja luetaan 

hyväksi seuraavasti: 

B3-kieli  
(lukiossa alkava kieli) 

B2-kieli (yläkoulussa aloitettu 
valinnaiskieli) 

A1/A2-kieli  
(alakoulussa aloitettu kieli) 

B31 - - 

B32 - - 

B33 B21 - 

B34 B22 A1 

B35 B23 A2 

B36 B24 A3 

B37 B25 A6 

B38 B26 A4 

B39 B27 A5 

B310 B28 A8 

- - A7 

B311 B29 A9 

Muut pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot oivat olla lyhyemmän oppimäärän syventäviä tai 

soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee 

järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. 

Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä 

yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän 

kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseessä olevat kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen 

oppimäärän syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. 

Kielen opiskelun lopettamisessa huomioitava: 

Lopettaessasi vieraan kielen opiskelun, sinun tulee huolehtia, että voit saada aineesta päättöarvosanan. 

Jos sinulla on etenemiseste, tulee tämän poistua, ennen kuin voit lopettaa kyseisen oppimäärän 

opiskelun.  

 


