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YHTEYSTIEDOT: 

 

Lukion osoite:  Ylistaron lukio 

 Kaukolanraitti 50 

                                        61400 Ylistaro 

 

Sähköposti:  ylistaron.lukio@seinajoki.fi 

Lukion kotisivut:   http://www.edu.seinajoki.fi/ylistaronlukio 

Ylistaron lukio on myös Facebookissa. 

 

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi 

 

Rehtori Kirsi Sippola puh.  0500 341 520 

 

Apulaisrehtori Maarit Penttilä puh.       044 425 5213 

ylioppilaskirjoitusasiat  

 

Opinto-ohjaaja   

Elina Nyrhinen puh 044 550 2511 

 

Terveydenhoitaja Sanna Perttu puh. 044 425 5008 

 (paikalla ma, to, pe)  

 

Erityisopettaja Marika Sippola puh 044 4181 570 

  

Kuraattori Essi Pukkinen-Hakola puh. 040 560 5233 

 

Opettajainhuone puh. 044 4181 896 

 

Koulusihteeri    

Johanna Tulensalo puh 044 418 1194  
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LUKION OPETTAJAT JA OPETETTAVAT AINEET  

 

                            

Sippola Kirsi  rehtori 

 

Ahvalo Ulla  äidinkieli, ryhmänohjaaja abit  

 

Kalmari Sari kuvataide  

 

Korkeala Raija pitkä matematiikka, kemia   

 

Kurunmäki Petri liikunta, terveystieto  

 

Lehtipää Suvi englanti   

 

Lemminkäinen Heta musiikki   

 

Lyyski Minna  ruotsi, ryhmänohjaaja juniorit    

 

Mäenpää Jaana ranska  

 

Möttönen Taru historia, yhteiskuntaoppi 

  

Nortunen Maaria liikunta, terveystieto   

 

Nyrhinen Elina opinto-ohjaus 

 

Ohtonen Henna-Riikka historia, yhteiskuntaoppi 

 

Penttilä Maarit lyhyt matematiikka, fysiikka, tietotekniikka, apulaisrehtori

  

Rajamäki Henni saksa 

  

Sammalisto Tarja biologia, maantieto, psykologia, ryhmänohjaaja seniorit 

 

Seppälä Timo uskonto, filosofia  

 

Sippola Marika erityisopetus   
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HYVÄ LUKIOLAINEN, 

 

tervetuloa Ylistaron lukioon! Opinto-opas on laadittu sinulle opiskelujen tueksi. Tutustu siihen huo-

lellisesti ja lueta se myös huoltajillasi. 

 

Lukion tehtävänä on vahvistaa opiskelijan laaja-alaista yleissivistystä. Se valmentaa sinua jatko-

opintoihin yliopistoon, ammattikorkeakouluun tai muuhun ammatilliseen koulutukseen. 

 

Lukion aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään ja maailmankuvaansa. Opiskelu-

jen on tarkoitus kehittää monipuolisesti koko persoonallisuuttasi: tietojasi, taitojasi, tunne-elämääsi 

ja toiminnallisuuttasi. Pyrimme säilyttämään ja tukemaan itsenäisyyttäsi ja luovuuttasi. On siis tär-

keää, että viihdyt omassa koulussasi ja koet, että osallistumalla pääset vaikuttamaan. Meistä jokai-

sesta riippuu saavutetaanko nämä tavoitteet. 

 

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai 

pidentää. Oppimäärä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perus-

tellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän 

silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssi-

määrä 75 kurssia täyttyy. 

 

Lukio-opiskelu vaatii opiskelutekniikoiden hallintaa. Vaadittaviin perusasioihin kuuluvat ainakin 

seuraavat seikat: 

 Työrauhan ja viihtyisän ympäristön arvostaminen 

 Määrätietoisuus, sinnikkyys, itsenäisyys ja vastuullisuus 

 Älyllinen uteliaisuus, halu tietää, oppia ja osata 

 

OPISKELUOHJEITA 

Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä on selkeästi enemmän kuin peruskoulussa, 

samoin kokeisiin luettavaa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa koko ajan. Oppikurssit 

ovat tiiviitä ja niissä edetään peruskoulua ripeämmässä tahdissa. Kurssit on jaksotettu kuuteen jak-

soon. 

 

Lukio-opiskelu voi sinusta ajoittain tuntua hyvin raskaalta. Tunnet, että et ehdi tehdä kaikkea kun-

nolla. Arvosanat kokeissa eivät mielestäsi osoita todellisia kykyjäsi: pystyisit parempaan, jos aika 

riittäisi ja jaksaisit enemmän. 

Auta itseäsi ennakoimalla tilanteita. Tässä esimerkkejä:                            

 Vältä myöhästymistä ja aiheettomia poissaoloja. 

 Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, kysy. Oppikirja on 

vain opiskelusi runko, käytä muitakin tietolähteitä. Kysy aina opettajalta apua tarvittaessa, 

mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. 

 Kotitehtävät on syytä tehdä joka päivä, koska opiskelutahti on kiivas. Vältä ulkolukua, pyri 

ymmärtämään lukemasi. Kotitehtävien huolellinen tekeminen päivittäin on parasta kokeisiin 

valmistautumista. 

 Käytä kalenteria. Näin huomaat helpommin opiskelun ruuhka-ajankohdat ja osaat varautua 

niihin. 

 Huolehdi terveydestäsi! Fyysinen kunto luo terveytesi, kehittymiskykysi ja opiskelusi perus-

tan. Karta tupakkaa, alkoholia ja muita päihteitä, sillä ne ovat terveydelle ja hyvinvoinnille 

haitallisia. 

 

Luokattomassa lukiossa voit laatia itsellesi oman opiskeluohjelman eli käyttää opintoihisi aikaa 2-4 

lukuvuotta. Päätät suurimmassa määrin itse opintojesi kestosta, sisällöstä ja määrästä. Saat opiskella 
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joustavasti. Opiskeluryhmät vaihtelevat, mikä harjaannuttaa sinua työskentelemään erilaisten ihmis-

ten kanssa ja totuttaa itsenäisyyteen. Luokattomassa lukiossa saat valmiudet jatko-opintoihin ja kas-

vat itsenäiseksi, suunnittelukykyiseksi ja vastuulliseksi ihmiseksi.  

 

Suunnittele itsellesi järkevä ja riittävän vaativa opinto-ohjelma. Ota aina epäselvyyksien ja vaikeuk-

sien ilmetessä yhteys kyseiseen opettajaan, ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan. Autamme ja 

opastamme sinua mielellämme. Jatko-opintoihin pyrkiessäsi ei kysytä lukio-opiskeluun kuluttamaa-

si aikaa, vaan lukiomenestystäsi ja arvosanojasi. Hyvällä suunnittelulla säästät myös aikaasi ja ehdit 

virkistäytyä, levätä, harrastaa ja seurustella. 

 

Mikään ei kuitenkaan merkitse lukio-opiskelullesi niin paljon kuin koko opiskelijajoukon myöntei-

nen ja aktiivinen henki: meidän koulu, meidän ryhmä. Sopu, toisen auttaminen, työrauha ja toisen 

mielipiteen kunnioittaminen, mutta myös hauskanpitäminen ja yhteisesti toteutetut koulutapahtumat 

luovat kouluun ja ryhmään rakentavan ja viihtyisän hengen. 

 

Kun sinulla on asiaa opettajille 

Opettajat ovat parhaiten tavattavissa ennen ja jälkeen oppituntien. Kiireellisessä asiassa voit kuiten-

kin välitunnilla tavoittaa heidät opettajainhuoneesta.  

 

Wilma on ensisijainen viestintämuotomme. Käytä sitä varsinkin kiireettömimmissä asioissa. Säh-

köpostiakin voi lähettää. 

 

Opettajilla ei ole pääsääntöisesti virkapuhelimia. Henkilökohtaisia puhelinnumeroita emme jaa. 

 

 

OPISKELUVÄLINEET 

Lukio-opiskelija kustantaa kaikki opiskeluvälineet (esim. tietokone, kirjat, vihot ja liikunnan varus-

teet). Huolehdi työvälineidesi kunnosta ja pidä ne opiskelun sujumiseksi mukana oppitunneilla. 

Vastaat itse niistä.  

 

Nykypäivän lukio-opiskeluun kuuluu olennaisena osana tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Myös 

ylioppilaskirjoitukset ovat täysin sähköiset. Jotta voisimme järjestää lukiolaisen opiskelun uuden 

opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti ja ajanmukaisesti, pyydämme, että lukion aloittavat 

opiskelijat hankkivat opiskelua varten kannettavan tietokoneen mikäli sellaista ei kotona vielä ole.  

 

Koneen tulee olla lukio-opiskeluun sopiva, joten tutustu tietokoneen teknisiin vaatimuksiin ennen 

kuin hankit koneen. Yksityiskohtaisemmat vaatimukset ylioppilaskirjoituksissa käytettävästä kan-

nettavasta tietokoneesta löydät sivulta ylioppilastutkinto.fi - tarkempi linkki koulun nettisivuilla. 

Opiskelija vastaa itse laitteen ylläpidosta ja vakuutuksista. Koneeseen suositellaan asennettavaksi 

TI-Nspire CX CAS-laskentaohjelmisto, jota käytetään matematiikan, fysiikan ja kemian opiskellus-

sa. Perinteistä laskinta ei siis tarvitse hankkia. Muista ohjelmista saat tietoa opiskelujen aikana. 

 

Oppilaiden lokerikot 

Opiskelija voi lunastaa itselleen lokerikon. Lokerikon avain lunastetaan kansliasta 10 euron pantti-

maksua vastaan. Lokerikko tulee ehdottomasti pitää siistinä ja ehjänä. 

 

KULJETUKSET 

Koulukuljetukset ovat maksullisia lukion opiskelijoille. Maksu käsittää omavastuuosuuden ja mah-

dollisen linja-autokortin hankintamaksun. Ryhmänohjaaja selvittää asian heti ensimmäisenä koulu-

päivänä. 
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Koululaiskuljetukset toteutuvat samoin kuin Ylistaron yläkoululla. Koulu alkaa aamulla 8.25 ja 

9.20 sekä koulu päättyy joko 14.15 tai 15.05. Tästä voi olla poikkeuksia, josta tiedotetaan erikseen.  

Kyydit saapuvat viimeistään viittä minuuttia ennemmin tai lähtevät aikaisintaan viisi minuuttia 

myöhemmin. 

 

Lisätietoja kuljetusasioista saat koulun kansliasta Johanna Tulensalolta. 

 

 

OMAT KULKUNEUVOT 

Säilytä kulkuneuvosi tehokkaasti lukittuna niille osoitetuilla alueilla: 

 mautot, traktorit, mönkijät Taitokoulun takana olevalla sorakentällä 

 henkilöautot yläparkkipaikan tolpattomilla paikoilla (pihan puolei-

nen reuna), Taitokoulun takana olevalla sorakentällä tai Kaukolanrai-

tin varressa olevilla pysäköintipaikoilla. 

 mopot ja moottoripyörät polkupyörätelineiden luona 

 polkupyörät telineissään 

Lämmitystolpalliset paikat ovat kaikki henkilökunnan käytössä, samoin pihan ison parkkipaikan 

tolpattomat paikat. 

 

Koulu ei ole vastuussa kulkuneuvostasi. Tarvittaessa käänny poliisin puoleen. 

Kulkuneuvoilla ajo koulun pihalla on ehdottomasti kiellettyä oppilaiden turvallisuuden vuoksi. 

 

 

KOULUN TYÖAJAT 

 

Koulun työpäivät ja jaksotus löytyvät oppaan takasivuilta ja koulun nettisivuilta. 

 

Myöhästymiset 

Aamunavauksista ja oppitunneilta myöhästymistä ei saa tapahtua. ”Opiskelijan tulee osallistua ope-

tukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.” (Lukiolaki §25) Myöhästymiset vaikuttavat 

työskentelyn arviointiin poissaolojen kaltaisesti.  

 

Poissaolot 

Lukiolaki määrää, että opiskelijan poissaoloon tulee pyytää lupa. Kurssia ei arvostella, jos oppilaal-

la on selvittämättömiä poissaoloja. Poissaolojen korvaamisesta lisätehtävillä pitää keskustella ko. 

aineenopettajan kanssa. 

 

Opiskelijan huoltaja selvittää poissaolon syyn. Jos opiskelija on täyttänyt 18 vuotta, hän voi myös 

itse selvittää poissaolonsa. Poissaolot selvitetään Wilman kautta saman päivän aikana. Pidemmissä 

ja usein tapahtuvissa poissaoloissa vaaditaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistus. 

 

Poissaolonluvan anominen etukäteen 

Pätevän syyn vuoksi opiskelija voi hakea lupaa poissaoloon. Tämä pitää tehdä erillisellä lomakkeel-

la etukäteen. Anomuslomake löytyy koulun nettisivuilta. Lomakkeeseen tulee olla täytettynä pois-

saoloajan korvaavat tehtävät, jotka opiskelija selvittää aineenopettajilta. Emme suosittele lomia ha-

ettavaksi lukion työpäivien aikana. Hae lupaa poissaoloon: 

 yksittäiseksi oppitunniksi ko. opettajalta 

 enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta 

 tätä pidemmät ajanjaksot rehtorilta  
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Runsaiden poissaolojen vuoksi opettajalla on oikeus jättää kurssi arvostelematta, jolloin osallistu-

misoikeutesi ylioppilaskirjoituksiin voi vaarantua. Ennen kirjoituksia on kirjoitettavan aineen kaikki 

pakolliset kurssit oltava suoritettuina arvosteltuina. 

 

Oppilasta koskevat lukioasetuksessa mm. seuraavat määräykset: 

 Oppilas, joka ei lukuvuoden koulutyön alkaessa ole saapunut lukioon eikä ole rehtorille il-

moittanut pätevää syytä poissaoloonsa, katsotaan lukiosta eronneeksi. Samoin menetellään, 

jos oppilas on ilman pätevää syytä poissa koulutyöstä kohtuuttoman pitkän ajan. 

 Oppilasta, joka ei noudata lukion järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpi-

tokeinoilla ojentaa: 

- opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän oppilaan tunnilta 

- rehtori voi antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen 

- oppilas voidaan erottaa lukiosta määräajaksi 

Ennen kirjallista varoitusta tai erottamista oppilasta kuullaan ja yksilöidään rangaistuksen aiheutta-

va teko tai laiminlyönti sekä hankitaan tarpeellinen selitys. 

 

 

 

 

OPISKELUSTA 

 

Opinto-ohjaus 

Lukion opintoihin kuuluu myös opinto-ohjaus. Sen tehtävänä on tukea opiskelijaa hänen opinnois-

saan lukioaikana ja auttaa siinä, että opiskelija saa riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tar-

vitsee pyrkiessään jatko-opintoihin ja työelämään.   

 

Lukiossamme opinto-ohjaus on henkilökunnan yhteinen asia. Aineenopettajat ohjaavat opiskelijaa 

oman aineen näkökulmasta. Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiaikuinen opintojen aikana. Hän ker-

too opiskelijoille opiskeluun liittyvät yleiset, omaa lukiota koskevat käytännön asiat ja seuraa opis-

kelijan opiskelukokonaisuutta. Opinto-ohjaaja huolehtii opiskelijoiden henkilökohtaisesta ohjauk-

sesta ja selvittää opiskelijoille ryhmäohjauksena erityisesti jatko-opiskeluun liittyvät asiat. Rehtorin 

tehtävät opinto-ohjauksessa liittyvät yo-kirjoituksiin.   

 

Erityisopetus 

Erityisopettaja Marika Sippola on tavattavissa koulukeskuksessa joka päivä.  Kaikilla opiskelijoilla 

on oltava tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Niinpä mm. lievätkin luku- ja kir-

joitusvaikeudet pyritään diagnosoimaan, samoin kuin muut mahdolliset opiskelua hankaloittavat 

vaikeudet. Lisätietoja erityisopettajalta. 

 

Vapaatunnit eli ”hyppytunnit” 

Monien erilaisten ainevalintayhdistelmien vuoksi vapaatunteja ei voida kokonaan välttää. Käytä 

vapaatuntisi opiskeluun, siten lyhennät kotona tekemäsi koulutyön aikaa. Voit myös etsiä muiden 

vuositasojen työjärjestyksistä kursseja, joiden opetukseen voisit osallistua ainakin osittain vapaatun-

tiesi aikana ja suorittaa osan itsenäisesti. Jos tarvitset tilaa hiljaista opiskelua varten, voit viettää 

vapaatuntisi opiskelijoiden tilassa Tieto-koulun alimmassa kerroksessa. 

 

Kirjasto 

Lukion oppilaskirjasto on hajautettu. Voit kuitenkin pyytää lainaksi kauno- ja tietokirjallisuutta. 

Asioi silloin äidinkielen lehtorin kanssa. 
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Opintomatkat ja -retket 

Koulu järjestää lukuvuoden aikana opintoretkiä, joista sovitaan erikseen oppilaiden kanssa. Retket 

ovat koulun virallista toimintaa ja niillä pitää aina käyttäytyä asiallisesti ja hyvien tapojen mukai-

sesti sekä noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja opettajien ohjeita. Yli yön retkistä vastuuopettajat 

tiedottavat huoltajia erikseen. Huom. Jos oppilaat järjestävät retkiä itsekseen, niitä ei saa järjestää 

koulun nimissä. 

 

Opintotuki 

Lukio-opintoihin voit saada opintotukea. Hae tarkempia lisätietoja ikärajoista, hakutavoista, poik-

keustapauksista yms. Kansaneläkelaitoksen sivuilta (kela.fi). 

 

Koulusta eroaminen 

Jos paikkakunnalta muuton tai muun syyn vuoksi joudut eroamaan Ylistaron lukiosta, sinun tulee 

aina ehdottomasti ennakkoon keskustella asiasta rehtorin kanssa. Eroamisesta tulee lisäksi jättää 

kirjallinen ilmoitus, jonka allekirjoittaa sekä opiskelija itse että huoltaja. 

 

 

 

OPPILASKUNTA 

Lukiolain mukaan lukiossa on oppilaskunta, johon kuuluvat lukion kaikki oppilaat. Oppilaskunnan 

tehtävänä on järjestää oppilaiden yhteistoimintaa, vapaata harrastustoimintaa sekä tehdä ehdotuksia 

koulun järjestyssäännöistä ja muista koulun toimintaa koskevista asioista. 

Oppilaskunta järjestää koulussa juhlia ja mahdollisesti teemapäiviä. Oppilaskunta voi hoitaa käytet-

tyjen oppikirjojen kierrätystä. Oppilaskunnalla on ainakin yksi virallinen kokous, jossa se valitsee 

puheenjohtajansa ja hallituksensa. 

Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa sovittuaan asiasta oppituntien opettajien kanssa. Lukion opetta-

jakunnan edustaja osallistuu oppilaskunnan kokouksiin ja tuo tarvittaessa esille opettajakunnan nä-

kemyksen käsiteltävistä asioista. 
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TURVALLISUUS JA TERVEYS 
 

Tupakointi, päihteet, huumeet 

Koulun alueella tupakointi on kielletty (Tupakkalaki 698/2010, 13§:n 6 momentti). 

Myös nuuska, sähkötupakka ja sähkösavuke sekä kaikki tupakointivälineet ovat kiellettyjä. 

 

Kaikkien päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö on kiellettyä. Tarvittaessa rikkomukset siirre-

tään poliisin hoidettavaksi. 

 

Tapaturmat 

Tapaturman sattuessa koulussa tai koulumatkalla ilmoita siitä opettajalle, kansliaan tai rehtorille. 

Täytä kansliasta saatava vahinkoilmoitus. Huoltaja maksaa ensin kaikki tapaturmasta aiheutuneet 

kulut, joten muista pyytää niistä kaikista kuitit. Käytä terveyskeskuksen palveluja. Mikäli tapa-

turma on kouluvakuutuksen piirissä, korvaa kunta huoltajalle lainmukaisen osuuden. 

 

 

Kouluterveydenhuolto on terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä ja terveyskasvatusta. Ta-

voitteena on hyvä terveys ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Terveydenhoitaja antaa 

sinulle tarvittaessa ensiapua, neuvoja ja lääkitystä sairastuessasi sekä tietoja muista terveyspalve-

luista. Lisäksi hän suorittaa terveystarkastuksia kuten koululääkärikin. 

Avoimet vastaanottoajat ovat maanantaina, torstaina ja perjantaina klo 11-12 (tarkista poikkeukset 

ilmoitustaululta). 11.8.2016 alkaen voit varata ajan opiskeluterveydenhoitajalle sähköisesti, linkki 

löytyy koulun sivuilta. 

 

             

Kuraattorin palvelut toimivat kuten yläkoulussa. 

Tilat ja vastaanotto sijaitsevat kivikoulun alakerrassa. Kiireettömissä asioissa asioi sähköpostilla. 

Kuraattori Essi Pukkinen-Hakola (040 560 5233, s-posti essi.pukkinen-hakola@seinajoki.fi) 

 

Koulupsykologi Päivi Oja-Kaukola (044 4181214) on koulukeskuksessa pääsääntöisesti torstai-

aamuisin. 

 

Nuorten ilmaisia tukipalveluja opiskelijoille tarjoaa Seinäjoella Pilari, jossa työskentelee eri alojen 

ammattilaisia tavoitteena nuorten hyvinvoinnin, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen. Kat-

so tarkemmin osoitteesta www.seinajoki.fi/pilari. 

 

 

http://www.seinajoki.fi/pilari
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ARVIOINTI LUKIOSSA 

 

Koulun toiminnan kehittäminen ja arviointi 

Lukion itsearviointi liittyy koko kaupungin koululaitoksen toiminnan arviointiin. Arvioinnin tarkoi-

tuksena on saada perusteita lukion jatkuvaan kehittämiseen, jonka reunaehtoja sanelevat kaupungin 

tekemät resurssipäätökset. Tavoitteena arvioinnissa on taata lukion toiminta hyvänä oppimis- ja 

työympäristönä näiden reunaehtojen puitteissa. Se on myös osa opetussuunnitelman jatkuvaa kehit-

tämistyötä. Itsearviointi keskitetään vuosittain tiettyihin koulun tavoitteisiin. Pitkällä aikavälillä 

kaikki osa-alueet tulevat arvioiduiksi. Kukin opettaja arvioi jatkuvasti opetusta ja oppimisedellytyk-

siä yhdessä oppilaiden kanssa omassa oppiaineessaan. 

 

Itsearvioinnin avulla lukiomme pyrkii: 

 luomaan myönteisen oppimisympäristön 

 kasvattamaan opiskelijoista itsenäisiä ja uudistushaluisia 

 luomaan opiskelijoille voimakkaan halun jatko-opintoihin 

 solmimaan avoimet yhteistyösuhteet yhteiskuntaan ja sen muihin oppilaitoksiin 

 menestymään ylioppilastutkinnossa 

 

 

Opiskelijan oppimisen arviointi 

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on:  

 Pyrkiä ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edelly-

tyksiä itsearviointiin. 

 Edistää opiskelijan oppimista ja ymmärrystä siitä, mitä heidän on tarkoitus oppia ja 

miten oppimista arvioidaan. 

 Antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä luki-

on aikana että lukio-opiskelun päättyessä.  

 Kannustaa omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelyta-

pojen valintaan. 

 Kannustaa palautteen sekä itse- ja vertaisarvioinnin keinoin opiskelijaa omien tavoit-

teidensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 

 Auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa.  

 Antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja 

muiden vastaavien tahojen tarpeita varten 

 

 

Opintoarvostelut 

 jaksoarvostelu jokaisen jakson päätyttyä 

 kokonaisarvostelu, joka annetaan opiskelijan suoritettua lukion koko oppimääränsä.  

Tämän arvostelun arvosanoja opettaja voi korottaa ylioppilastutkinnon, tenttien ja hyväksyt-

tyjen kurssien uusintakuulustelun perusteella. 

Todistukset 

 lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimääränsä; 

todistus on edellytys ylioppilastutkintotodistuksen saamiselle. 

 todistus lukiossa suoritetuista opinnoista annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen 

lukion koko oppimäärän suorittamista. 
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KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN 
 

Luokattomuus 

Koko lukio on toiminut luokattomana 1.8.1994 lähtien. 

 

TYÖJÄRJESTYKSET 

Työjärjestyksissä oppiaineiden kurssit on ryhmitelty vuositasoittain eli juniorit, seniorit ja abit. 

Pääsääntöisesti kullakin jaksolla olevien oppiaineiden oppitunteja on kuusi kappaletta viikossa. 

Koska jokainen jakso kestää 5-6 tehokasta työviikkoa, tulee yhden kurssin teoreettiseksi pituudeksi 

n. 36-38 oppituntia. Mikäli jonkun oppiaineen tunnit on hajautettu useammalle jaksolle, löytyy tun-

teja kahdelta tai useammalta jaksolta vähintään kuusi kappaletta aina yhtä kurssia kohti. Opettajat 

informoivat kurssien lopetus ja aloituspäivistä ajoissa. 

 

Työjärjestyksessä on merkitty kunkin oppitunnin kohdalle oppiainelyhenne esim. KU = kuvataide 

ja kurssin järjestysnumero. Tämän oppaan sivulla on esitelty pakollisten ja syventävien (sy) kurs-

sien nimiä ja lyhenteitä. Valintakortistasi ja koulun nettisivuilta löytyvästä opetussuunnitelmasta 

näet tarkemmin kurssikuvaukset ja jaon pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin. Huomaa, että yliop-

pilaskirjoitusten kysymykset tulevat ensisijaisesti pakollisista ja syventävistä kursseista. 

 

Jos aiot suorittaa lukion kolmessa vuodessa, pitää sinun ottaa opinto-ohjelmaasi kaikki vuositasosi 

pakolliset kurssit. Jos kaksi valitsemaasi kurssia on osittain samanaikaisesti, voit suorittaa niistä 

toisen itsenäisesti tai vuorotella molempien oppiaineiden tunneilla. Tässä tapauksessa muista täyttää 

vaadittavat anomuskaavakkeet ennen jakson alkua. Kaavakkeita saat yläkerran aulasta.  

 

Kunkin oppiaineen kurssin opiskelijaksi ilmoittaudutaan viimeistään ensimmäisellä oppitun-

nilla, joten tällöin kannattaa neuvotella ko. opettajan kanssa mahdollisista päällekkäisyyksistä ym. 

ongelmista. Kurssin lisääminen omiin opintoihin tehdään kurssimuutos-lomakkeella, joka toimite-

taan opinto-ohjaajalle. 

 

Jos jää taukotunteja, voit etsiä myös muilta vuositasoilta vapaatunneille osuvia, itsellesi sopivia 

kursseja. Jos olet vähänkin epävarma työjärjestyksistäsi, kysy asiasta ryhmänohjaajalta, opinto-

ohjaajalta, apulaisrehtorilta tai rehtorilta. Mahdollisista ongelmista, epäselvistä asioista ja opinto-

suunnitelmasi muutoksista kannattaa tulla hyvissä ajoin keskustelemaan.  

 

Soveltavia kursseja voi suorittaa myös muissa oppilaitoksissa (ks. osio: muissa oppilaitoksissa suo-

ritetut opinnot ja etälukiossa opiskelu). Hae kurssin liittämistä todistukseesi erillisellä kaavakkeel-

la. Liitteeksi toimita (esim. Seinäjoen musiikkiopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto) kurssitodistus ja 

kurssin opetussuunnitelma rehtorille.  

 

Kurssisuoritukset muissa oppilaitoksissa yms. ovat myös mahdollisia. Anomuksesta se voidaan 

tietyin edellytyksin liittää kurssikertymään. Esim. ajotaitokurssin suorittamisen todistat ajokortilla, 

josta koululle otetaan jäljennös. Voit suorittaa myös esim. ratsastuskursseja ratsastuskoulu Kipinäs-

sä tai muita kursseja Seinäjoen kansalaisopistossa. 

 

Joidenkin Ylistaron lukion koulukohtaisten soveltavien kurssien tunteja ei ole merkitty lukujärjes-

tyksiin. Niiden osalta tuntien ajankohdista sovitaan opettajan kanssa. 

 

Oppimäärien suorittaminen 

Eri kurssit on suoritettava ensisijaisesti numerojärjestyksessä. Opiskelija voi muuttaa kurssien suo-

ritusjärjestystä aineissa, joissa myöhemmän kurssin ymmärtäminen ei välttämättä edellytä aiemman 

kurssin suorittamista. Asia on kuitenkin aina sovittava opettajan kanssa erikseen. Joitakin kursseja 

tarjotaan vain joka toinen vuosi. Niiden kurssien osalta poiketaan numerojärjestyksestä. 
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KURSSIEN ARVIOINTI 

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien 

arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursse-

ja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Soveltavat kurssit arvioidaan suo-

ritusmerkinnällä S = suoritettu, lukuun ottamatta kurssia TT01, joka arvostellaan numeroarvosanal-

la. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voi-

vat täydentää ja täsmentää arvosanaa.  

Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan joko sen päätyttyä tai siihen liittyvien tehtävien palautta-

misen jälkeen. Kurssi arvioidaan monipuolisesti ja se perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokei-

siin, myös opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen sekä 

tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi 

muun muassa kurssin arviointikeskusteluja. 

Lukiossamme on jokaisen jakson päätteeksi viisipäiväinen arviointiviikko. Arviointiviikon lukujär-

jestys tulee näkyville Wilmaan. Aikataulu on seuraava, ellei toisin ilmoiteta: 

1. Koulussa on oltava viimeistään klo 9.00. 

2. Jos päivä alkaa kokeella, niin koe aloitetaan klo 9.20. Jos opiskelija on myöhässä, hänen on 

luokkaan päästäkseen haettava rehtorilta/apulaisrehtorilta/koulusihteeriltä lupalappu, jonka 

mukaan kokeeseen voi vielä osallistua. 

3. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 10.30. 

4. Koeaika päättyy 11.55, ellei valvova opettaja toisin ilmoita. 

5. Ruokailu on normaalin aikataulun mukaisesti. 

6. 5. ja 6. tunti ovat valmistelutunteja. 

Aiheettomat poissaolot vaikuttavat alentavasti näyttöihin, joiden perusteella kurssiarvosana anne-

taan. Mikäli opiskelija on toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä poissa oppitunneilta, opiskelijan 

kurssisuoritus jätetään kokonaan arvostelematta kurssin opettajan päätöksellä. 

 

Jos opiskelija ei saavu kurssikokeeseen ja hän on viimeistään saman päivän aikana selvittänyt pois-

saolon kokeesta, niin hänellä on oikeus osallistua kurssikokeeseen hylätyn kurssin uusintakoepäivä-

nä ja kurssi arvioidaan vasta sen jälkeen. Varsinaiseen kurssiarviointiin merkitään K ja lisäselvitys 

kurssikoe tekemättä. 

 

Jos opiskelija ei saavu kurssikokeeseen ja hän ei ole selvittänyt poissaoloa viimeistään saman päi-

vän aikana, niin kurssikoe arvostellaan nelosena. 

 

Mikäli opiskelija haluaa kurssin keskeytettävän, eli arvosanaksi K, niin hänen tulee keskustella asi-

asta opettajan kanssa ennen kurssin arviointia. Wilmaan merkitään K ja lisäselvitykseksi että kes-

keytetty opiskelijan pyynnöstä 

 

Jos opiskelijalla on kurssista merkinnän K ja lisäselvityksenä palauttamattomia tehtäviä, niin hänel-

lä on aikaa tehtävien palauttamiseen seuraavan jakson loppuun. (Koskee niitä tehtäviä, jotka ovat 

kurssiarvosanan saamisen edellytyksenä. Muutoin tehtävät voidaan arvostella nelosina.) 

 

Mikäli opiskelija on saanut kurssista merkinnän K ja saanut kokeesta hylätyn arvosanan, niin hän ei 

voi osallistua uusintakokeeseen ennen puuttuvien tehtävien palauttamista. 
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Opinto-ohjaus arvostellaan suoritusmerkinnällä 3. vuoden helmikuun todistukseen, kun koko kurssi 

on suoritettu 1. – 3. vuoden aikana. 

Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen 

Kunkin oppiaineen opettaja arvostelee pitämänsä kurssit. Arviointiperusteista tiedottaminen paran-

taa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi opintoja. Siksi jokaisen kurssin alussa opet-

taja selvittää oppilaille sen kurssin arviointiperusteet sekä myös yleiset arviointiperusteet. Niistä 

myös keskustellaan opiskelijoiden kanssa. 

 

 

UUSINTAKUULUSTELUT 

Opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakuulusteluihin, joita järjestetään koulutyön aikana sekä 

kesällä työsuunnitelmassa mainittuina aikoina. Syyn uusintakuulusteluun osallistumiseen tulee olla 

perusteltu. Uusintakuulustelut arvostellaan samoin perustein kuin varsinainen kurssin suoritus.  

Sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin uusintaan ilmoittaudutaan määräaikaan mennessä yläkerran 

aulasta löytyvällä lomakkeella. 

 

Hylätyn kurssin suorittaminen uudelleen 

Opiskelija voi suorittaa minkä tahansa hylätyn kurssin uudelleen osallistumalla vaihtoehtoisesti  

a. uusintakuulusteluun 

b. kurssikokeeseen 

c. opiskelemalla kurssin uudelleen. 

Mikäli hylättyä ( 4 ) arvosanaa ei saa korotettua tavoilla a tai b, saa opiskelija uuden yrityskerran 

tavalla c tai suorittamalla kurssin itseopiskeluna, jonka päätteeksi on koe. Em. suorituksista on so-

vittava hyvissä ajoin opettajan kanssa. Parempi arvosana jää voimaan. 

 

Hylättyjen tai kesken jääneiden kurssien vaikutus opinoissa etenemiseen 

Mikäli edelliseltä lukuvuodelta on jäänyt hylätyksi tai kesken kaksi tai useampia kursseja samas-

sa oppiaineessa, oppiaineen opinnoissa etenemiselle ehtona on se, että suoritat samanaikaisesti 

myös hylätyksi tulleita tai kesken jääneitä aiempia kursseja. Esisijaisesti tulee suorittaa niitä kursse-

ja, joista olet saanut hylätyn arvosana tai jotka ovat kesken tai keskeytettyjä. 

 

Hyväksytyn kurssin uusinta  

Hyväksyttyjä kursseja voidaan uusia lukuvuoden aikana kaksi kertaa: tammikuussa ja elokuussa. 

Korotuskokeessa saa yrittää korottaa vain edellisen hyväksyttyjen uusintakokeen jälkeen hyväksy-

tysti suoritettuja kursseja eli tammikuussa jaksojen 1-3 osalta ja elokuussa jaksojen 4-6 osalta. Pa-

rempi arvosana jää voimaan. 

 

 

KURSSIEN SAMANAIKAINEN SUORITTAMINEN 

Jos opiskelijalla on perusteltu syy, hän voi suorittaa kahden eri oppiaineen kursseja samanaikaisesti 

rehtorin ja kyseessä olevien kurssien opettajien annettua siihen luvan. Jokainen tapaus käsitellään 

erikseen. Tällöin sovitaan mm. mille tunneille opiskelija kursseilla osallistuu, mitä apua hän toivoo 

saavansa ja mitä asioita opettajat edellyttävät kurssin suorittamiseen. Opiskelija laatii kirjallisen 

opiskelusuunnitelman. Opettajat ohjaavat häntä keskittymään olennaiseen ja kurssin ydinainekseen. 

Kurssikokeeseen hän osallistuu muun opintoryhmän kanssa. (Lomake: kahden kurssin suorittami-

nen samanaikaisesti) 

 

ITSENÄINEN OPISKELU 

Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä 

mainittuja arviointiperiaatteita. Kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä 
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arvioidaan riittävän laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Työsuunnitelmassa voidaan määrätä, että kurs-

si tai sen osa opiskellaan itsenäisesti. Lisäksi rehtori voi antaa asianomaisen aineen opettajaa kuul-

tuaan luvan suorittaa kurssi tai sen osa opetukseen osallistumatta. Tällöin opiskelija täyttää itsenäi-

sen opiskelun lomakkeen ja pyytää siihen tarvittavat allekirjoitukset. Opettaja laatii suunnitel-

man ja aikataulun kurssin suorittamisesta. 

Opiskelijalla on oikeus saada itsenäisen opiskelun ohjausta. 

 

Itsenäisen kurssin suorittaminen 

 itsenäinen opiskelu on vaativa oppimisen tapa 

 vaatii oma-aloitteisuutta 
 hae kurssin suorittamista opettajalta. Opettaja tekee päätöksen. Hakemuksia löytyy lukio-

laisten aulasta. 

 tee hakemus ennen edellisen jakson päättymistä, syksyn 1. jakson osalta ensimmäisen 

kouluviikon aikana 

 hylättyä tai kesken jäänyttä kurssia et voi opiskella itsenäisesti 

 voit suorittaa vain yhden itsenäisen kurssin jaksoa kohden 

 jos itsenäinen suoritus keskeytyy, kurssi suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen 

 pääsääntöisesti voit suorittaa vain niitä kursseja, joissa opettajalla on jaksossa lähiopetusta 

 

 

TENTTIMINEN 

Opettajan ja rehtorin kirjallisella luvalla opiskelija voi suorittaa jonkin kurssin täysin opetukseen  

osallistumatta eli tenttimällä, jolloin hän opiskelee oppikirjasta asiat itsenäisesti ja tekee 

muut opettajan antamat tehtävät sekä osallistuu kurssikokeeseen / -kokeisiin. 

Tenttimällä suoritettavasta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 

 

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN  

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät 

hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä 

ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti 

suorittamat kurssit. 

Koska lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, niin ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuote-

na tulisi suorittaa kumpanakin vähintään 28 kurssia ja kolmantena vuotena vähintään 19 kurssia. 

Koko lukion oppimäärän arvostelu suoritetaan välittömästi varsinaisen koulutyön päätyttyä helmi-

kuussa ennen ylioppilaskirjoitusten alkua. 

Viimeiset puuttuvat kurssit on suoritettava huhtikuun loppuun mennessä, mikäli aikoo saada luku-

vuoden päättyessä ylioppilastutkintotodistuksensa. 

 

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen 
Vaihto on suositeltavaa tehdä viimeistään 2. jakson jälkeen. Lyhyt matematiikka alkaa jaksossa 3. 

 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti (vuo-

den 2016 OPS:n mukaan):  

MAA2 → MAB2 

MAA3 → MAB3 

MAA6 → MAB7 

MAA8 → MAB4 

MAA10 → MAB5 
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Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai 

paikallisia soveltavia kursseja, näistä sovitaan tapauskohtaisesti.  

Lyhyen matematiikan kurssit eivät korvaa pitkän matematiikan kursseja. 

Oppimäärän keskeyttäminen 

Kesken jätetyn oppimäärän suoritetut kurssit luetaan mukaan oppilaan kokonaiskurssimäärään. 

 

Kuunteluoppilaana opiskeleminen 

Opiskelija voi opettajan suostuessa osallistua jonkin kurssin opetukseen ennakolta tai kertauksena 

kuunteluoppilaana. Kurssikokeeseen hän ei kuitenkaan osallistu, eikä saa kurssista arvosanaa. Var-

sinkin yli kolme vuotta opiskeleville kuunteluoppilaana opiskeleminen tuottaa paljon hyötyä. 

 

Tukiopetus 

Opiskelijalla voidaan järjestää tukiopetusta perustelluista syistä, esimerkiksi pitkän sairauden ai-

heuttaman poissaolon vuoksi. 

 

Lukiodiplomi 

Taito- ja taideaineissa voi suorittaa lukiodiplomin. Ota yhteyttä kyseisen opettajaan, jos tunnet mie-

lenkiintoa diplomin suorittamiseen. Asiasta lisää myös Opetushallituksen sivuilta. 

 

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot  

Opintojen pituus pitää olla vähintään 18 tuntia, jotta se hyväksytään puoleksi kurssiksi (½) tai vä-

hintään 36–38 tuntia, jotta se hyväksytään yhdeksi kurssiksi ( 1 ) lukiossamme. 

Seinäjoen aikuislukiossa suoritettujen kurssien kurssimaksun maksaa Ylistaron lukio lukiolaisil-

lemme tositetta vastaan, mikäli ko. kurssia ei ole tarjottu nettiopetuksena. 

 

Etälukiossa opiskelu (= verkko-opiskelu) 

Opetus voi tapahtua jotain oppimisalustaa käyttäen (esim. moodle, adobe connect pro).  

 

Seinäjoen lukioiden etäopetuksen lisäksi lukiomme on mukana Etelä-Pohjanmaan 2. asteen oppilai-

tosten yhteisessä verkko-opetusyhteistyössä, jossa ovat kaikki alueen ammatilliset oppilaitokset, 

lukiot ja aikuiskoulutus ja jonka opintotarjottimelta löydät kaikkien näiden verkko-opetustarjonnan. 

Tiedot löytyvät osoitteesta www.opinlakeus.fi. Verkkokurssien arvosanat hyväksytään lukiomme 

kurssiarvosanoiksi. 

 

OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI  

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

opiskelemista 1) pakollisista, 2) syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä 3) sovelta-

vista kursseista.  

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunni-

telman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeet-

tisena keskiarvosanana. 

Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:  

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja 

OPS:n perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä 

kursseja: 

 

Näistä voi olla hylättyjä kurs-

siarvosanoja enintään: 

1–2 kurssia 0 

3–5 kurssia 1 

6–8 kurssia 2 

http://www.opinlakeus.fi/
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9 kurssia tai enemmän 3 

 

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitel-

man perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen 

poistaa.  

Arvosanan korottaminen on mahdollista seuraavilla tavoilla: 

1. Erillinen kuulustelu: mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä 

ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyt-

tää, tulee arvosanaa korottaa.  

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien 

pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäk-

si.  

2. Lisänäyttö: koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien syventävien ja so-

veltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä. 

3. Arvioinnista päättävien harkinta: opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, 

mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perus-

teella määräytyvää arvosanaa paremmat. 

 

 

PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN ARVIOITAVAT OPPIAINEET  

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen 

mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista annetaan suoritusmer-

kintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellai-

sista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valin-

naisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. 

 

VILPPI JA SEN SEURAUKSET 

Vilppiä on kokeissa ja vastaavissa lunttaamisen lisäksi jonkun toisen kirjoittaman tekstin tarjoami-

nen omana tuotoksenaan, esimerkiksi kirjasta tai elektronisesta tallennusvälineestä, toisen oppilaan 

tekstistä tai internetistä kopioitu teksti. Tavanomainen lainaaminen asianmukaiset lähdeviitteet mai-

niten ei ole vilppiä, kunhan lainausten määrä ei ole koko suoritus huomioon ottaen liian suuri. 

Vilpin seurauksena jätetään kyseinen kurssi arvostelematta ja oppilas menettää oikeuden kurssin 

suorittamiseen uusintakokeessa. Vakavammissa tapauksissa, esim. toistuvassa vilpissä, sovelletaan 

Lukiolain 26 § määräyksiä; rehtorin kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen koulusta. 

 

 

ARVIOINNIN UUSIMINEN JA OIKAISU 

"Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden 

kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan 

opettajat yhdessä." (Lukioasetus 810/1998, 13 § 1 mom)  

"Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen vir-

heellinen, lääninhallitus voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvi-

oinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, mikä 

arvosana opiskelijalle on annettava." (Lukioasetus 810/1998, 13 § 2 mom)  
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YLIOPPILASTUTKINNOSTA  
 

Jokaisen ylioppilaskokelaan tulee suorittaa äidinkielen koe. Lisäksi on valittava kolme pakollista 

koetta seuraavista: vieras kieli, ruotsin kieli, reaaliaineen koe ja matematiikka. Tutkintoon tulee 

kuulua vähintään yksi A-tason eli vaativamman tason koe. 

Neljän pakollisen kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa ylimääräisiä kokeita.  

 

Ylioppilaskoe perustuu kussakin aineessa lukion vahvistetuille pakollisten ja syventävien kurssien 

oppimäärille. Kokeet arvostelee valtakunnallinen ylioppilastutkintolautakunta. 

 

Opiskelija voi valintansa mukaan osallistua ensikertalaisena joko kevään tai syksyn ylioppilastut-

kintoon. Tutkinnon voi suorittaa joko kerralla tai hajautetusti. Pakolliset aineet saa hajauttaa kol-

melle peräkkäiselle tutkintokerralle. 

 

Kuhunkin ylioppilastutkinnon kokeeseen osallistumisoikeuden edellytyksenä on, että opiskelija on 

suorittanut ko. aineen pakolliset kurssit. Lyhyen kielen kokeeseen saa osallistua opiskeltuaan kolme 

lukiokurssia kyseistä kieltä. 

 

Keväällä ylioppilastutkintoon osallistuvalla opiskelijalla tulisi viimeistään helmikuun 1. päivänä 

kulumassa olevalla jaksolla olla suoritettavanaan lukion minimimäärästä (75) puuttuvat kurssit, 

syksyllä koko ylioppilastutkinnon suorittavalla tutkintoon ilmoittautumispäivään, kesäkuun 5. päi-

vään mennessä. 

 

Hyväksytyn ylioppilaskokeen saa yrittää korottaa rajattoman määrän kertoja ja ilman aikarajoitusta. 

 

Hylätyn kokeen (I) saa uusia kolmesti koetta seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. 

 

Ylimääräisissä kokeissa saatuja hylättyjä arvosanoja ei merkitä kokelaan ylioppilastutkinto-

todistukseen. Valmista ylioppilastutkintoa saa täydentää eli lisätä siihen suorituksia eri oppiaineissa 

aikarajoituksetta. 

 

Tarkempia tietoja löydät Ylioppilaslautakunnan nettisivuilta (ylioppilastutkinto.fi). Tutustu niihin ja 

osallistu kaikkiin koulun järjestämiin infotilaisuuksiin. Ylioppilastutkintoa koskevat määräykset 

ovat muutoksessa ja siksi on tärkeää selvittää mitkä määräykset koskevat juuri sinua. 

 

 

 

LUKION OPINNOT ANTAVAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN 

 

Lukiossa suoritetut opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Pääosin lukion jälkeen 

jatketaan opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Näihin haetaan sekä syksyisin että keväi-

sin yhteisessä haussa osoitteessa www.opintopolku.fi.  

Ammattikorkeakouluissa valintaan voivat vaikuttaa todistusarvosanat, valintakoe, työkokemus ja 

muut ammattikorkeakoulun päättämät asiat (opintopolku.fi). 

Yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Yliopisto päättää valintape-

rusteista, ja ne saattavat vaihdella paljonkin yliopistoittain ja koulutuksittain (opintopolku.fi). Jois-

sakin koulutusohjelmissa voi olla myös ennakkotehtäviä. Jatko-opintopaikkoja on myös ulkomail-

la, kansanopintoissa ja ammatillisessa koulutuksessa.  
 

Huomaathan, että jokainen tekemäsi kurssi voi vaikuttaa jatko-opintoihin pääsemiseen. Tee näin 

ollen opiskellessasi aina parhaasi.  

 

http://www.opintopolku.fi/
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PAKOLLISET, SYVENTÄVÄT JA KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT  

Ylistaron lukion OPS2016 

 

Tarkat selostukset (sisällöt ja tavoitteet) jokaisesta kurssista löydät koulun verkkosivuilta seuraavas-

ti: www.edu.seinajoki.fi/ylistaronlukio  Opetus  opetussuunnitelma. Huomaa, että kaikkia 

soveltavia ei pystytä aina tarjoamaan ja osa tarjotuista jää vuosittain toteutumatta. Epäselvässä 

tilanteessa kysy aina tarkennuksia kyseisen aineen opettajalta, opinto-ohjaajalta tai rehtorilta. 

 

OPPIAINE 

kurssin numero, nimi ja tunnus    OPISKELUVUOSIsuositus 

 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Pakolliset kurssit 

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)   I 

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI02)  I 

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI03)  I 

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI04)   II 

5. Teksti ja konteksti (ÄI05)   II 

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI06)  II 

Syventävät kurssit 

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI07) I 

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI08)  III 

9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI09)  III 

Soveltavat kurssit 

10. Ilmaisutaito (ÄI10)    II  ei toteudu lv2019-20 

11. Mediakurssi (ÄI11)   I   ei toteudu lv2019-20 

12. Elokuvakurssi I (ÄI12)   I 

13. Elokuvakurssi II (ÄI13)   II 

14. Kielitietouskurssi (ÄI14)   II 

 

RUOTSI A2 

Pakolliset kurssit 

1. Ruotsinkielinen maailmani (RUA01)  I  ei toteudu lv2019-20 

2. Ihminen verkostoissa (RUA02)   I  ei toteudu lv2019-20 

3. Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (RUA03)  I  ei toteudu lv2019-20 

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUA04)  II 

5. Tiede ja tulevaisuus (RUA05)   II 

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA06)  II 

Syventävät kurssit 

7. Kestävä elämäntapa (RUA07)   III  ei toteudu lv2019-20 

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RUA08)  III  ei toteudu lv2019-20 

Soveltavat kurssit 

9. Kertauskurssi (RUA09)   III  ei toteudu lv2019-20 

10. Kielitaito, kulttuuri ja maantuntemus  III  ei toteudu lv2019-20 

 

RUOTSI B1  

Pakolliset kurssit  

1. Minun ruotsini (RUB101)    I 

2. Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB102)   I 

3. Kulttuuri ja mediat (RUB103)    II 

4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB104)   II 

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB105)  II 

http://www.edu.seinajoki.fi/ylistaronlukio
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Syventävät kurssit  

6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB106)   III 

7. Kestävä elämäntapa (RUB107)    III 

Soveltavat kurssit 

8. Lukioon valmentava kertauskurssi (RUB08)  I      ei toteudu lv2019-20 

9. Kertauskurssi (RUB109)    III 

10. Kielitaito, kulttuuri ja maantuntemus  III  ei toteudu lv2019-20 

 

ENGLANTI A1  

 Pakolliset kurssit   

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA01)   I 

2. Ihminen verkostoissa (ENA02)    I 

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03)   I 

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04)   II 

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA05)    II 

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA06)  II 

 Syventävät kurssit   

7. Kestävä elämäntapa (ENA07)    III 

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08)   III 

Soveltavat kurssit 

9. Lukioon valmentava kertauskurssi (ENA09)  I    

10. Kertauskurssi (ENA10)   III 

 

RANSKA B2 / SAKSA B2 

Syventävät kurssit 

1. Elämän tärkeitä asioita (RAB201 / SAB201)  I  ei toteudu lv2019-20 

2. Monenlaista elämää (RAB202 / SAB202)  I  ei toteudu lv2019-20 

3. Hyvinvointi ja huolenpito (RAB203 / SAB203) I  ei toteudu lv2019-20 

4. Kulttuuri ja mediat (RAB204 / SAB204)  II  saksa ei toteudu lv2019-20 

5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (RAB204 / SAB205) II saksa ei toteudu lv2019-20 

6. Yhteinen maapallomme (RAB206 / SAB206)  II saksa ei toteudu lv2019-20 

7. Kansainvälinen toiminta (RAB207 / SAB207)  III ranska ei toteudu lv2019-20 

8. Viesti puhuen ja kirjoittaen (RAB208)  III ei toteudu lv2019-20 

Soveltava kurssi 

9. Kielitaito, kulttuuri ja maantuntemus (RAB209 / SAB209) III ei toteudu lv2019-20 

 

RANSKA B3 / SAKSA B3 

Syventävät kurssit 

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (RAB301 / SAB301) I 

2. Matkalla maailmassa (RAB302 / SAB302)   I 

3. Elämän tärkeitä asioita (RAB303 / SAB303)   I 

4. Monenlaista elämää (RAB304 / SAB304)  II saksa ei toteudu lv2019-20 

5. Hyvinvointi ja huolenpito (RAB305 / SAB305) II saksa ei toteudu lv2019-20 

6. Kulttuuri ja mediat (RAB306 / SAB306)  II saksa ei toteudu lv2019-20 

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (RAB307 / SAB307) III ei toteudu lv2019-20 

8. Yhteinen maapallomme (RAB308 / SAB308)  III ei toteudu lv2019-20 

Soveltava kurssi 

9. Kielitaito, kulttuuri ja maantuntemus (RAB0309 /SAB0309) III ei toteudu lv2019-20 
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MATEMATIIKKA YHTEINEN  

Pakollinen kurssi  

1. Luvut ja lukujonot (MAY01)    I 

  

MATEMATIIKKA PITKÄ OPPIMÄÄRÄ  

Pakolliset kurssit  

2. Polynomifunktiot ja yhtälöt (MAA02)  I 

3. Geometria (MAA03)    I 

4. Vektorit (MAA04)     I 

5. Analyyttinen geometria (MAA05)  II 

6. Derivaatta (MAA06)    II 

7. Trigonometriset funktiot (MAA07)   II 

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA08)  II 

9. Integraalilaskenta (MAA09)   II 

10. Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)  III 

Syventävät kurssit   

11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA 11)  I 

12. Algoritmit matematiikassa (MAA 12)  III 

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) III 

Soveltava kurssi 

14. Kertaus (MAA14)    III 

  

MATEMATIIKKA LYHYT OPPIMÄÄRÄ  

Pakolliset kurssit  

2. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB02)   I 

3. Geometria (MAB03)   I 

4. Matemaattisia malleja (MAB04)   II 

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB05)  II 

6. Talousmatematiikka (MAB06)   II 

Syventävät kurssit  

7. Matemaattinen analyysi (MAB07)  III 

8. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB08)  III 

Soveltava kurssi 

9. Kertaus (MAB09)    III 

 

BIOLOGIA  

Pakolliset kurssit  

1. Elämä ja evoluutio (BI01)    I 

2. Ekologia ja ympäristö (BI02)    II 

Syventävä kurssi 

3. Solu ja perinnöllisyys (BI03)   II 

4. Ihmisen biologia (BI04)   III 

5. Biologian sovellukset (BI05)   III 

6. Biologian työkurssi (BI06)   III ei toteudu lv2019-20 

7. Kertauskurssi (BI07)   III 

   

MAANTIEDE  

Pakollinen kurssi  

1. Maailma muutoksessa (GE01)   I 

Syventävät kurssit  

2. Sininen planeetta (GE02)   II 

3. Yhteinen maailma (GE03)   II 
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4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE04)  III ei toteudu lv2019-20 

5. Kertauskurssi (GE05)   III ei toteudu lv2019-20 

 

FYSIIKKA  

Pakollinen kurssi   

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY01)   I 

Syventävät kurssit  

2. Lämpö (FY02)    I 

3. Sähkö (FY03)    II 

4. Voima ja liike (FY04)   II 

5. Jaksollinen liike ja aallot (FY05)   II 

6. Sähkömagnetismi (FY06)   III 

7. Aine ja säteily (FY07)   III 

Soveltavat kurssit 

8. Kertaus (FY08)    III 

9. Tähtitiede (FY09)    III ei toteudu lv2019-20 

12. Fysiikan opintoretki (FY12)   III ei toteudu lv2019-20 

 

KEMIA  

Pakollinen kurssi  

1. Kemiaa kaikkialla (KE01)    I 

Syventävät kurssit  

2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE02)   II 

3. Reaktiot ja energia (KE03)   II 

4. Materiaalit ja teknologia (KE04)    III 

5. Reaktiot ja tasapaino (KE05)   III 

Soveltava kurssi 

6. Kemian laborointi (KE06)   III ei toteudu lv2019-20 

7. Kemian kertaus (KE07)   III 

 

FILOSOFIA  

Pakolliset kurssit  

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI01)   I 

2. Etiikka (FI02)    II 

Syventävät kurssit 

3. Yhteiskuntafilosofia (FI03)   II 

4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI04)   III ei toteudu lv2019-20 

Soveltava kurssi 

5. Kertauskurssi (FI05)   III ei toteudu lv2019-20 

 

PSYKOLOGIA  

Pakollinen kurssi  

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)  I 

Syventävät kurssit  

2. Kehittyvä ihminen (PS02)   II 

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS03)  II 

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS04) III 

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS05)  III 

Soveltavat kurssit 

6. Sosiaalipsykologia (PS06)   III ei toteudu lv2019-20 

7. Kertauskurssi (PS07)   III 
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HISTORIA  

Pakolliset kurssit  

1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI01) I 

2. Kansainväliset suhteet (HI02)   I 

3. Itsenäisen Suomen historia (HI03)  II 

Syventävät kurssit 

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI04) II 

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI05)  II 

6. Maailman kulttuurit kohtaavat (HI06)  III 

Soveltava kurssi 

7. Kertauskurssi (HI07)   III 

 

YHTEISKUNTAOPPI  

Pakolliset kurssit  

1. Suomalainen yhteiskunta (YH01)  I 

2. Taloustieto (YH02)    II 

3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH03) II 

Syventävä kurssi 

4. Kansalaisen lakitieto (YH04)   III 

Soveltavat kurssit 

5. Kertauskurssi (YH05)   III 

6. Yrittäjyys (YH06)    II  ei toteudu lv2019-20 

   

USKONTO  

Pakolliset kurssit    

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE01) I 

2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE02)   II 

Syventävät kurssit 

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE03) II ei toteudu lv2019-20 

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE04) III ei toteudu lv2019-20 

5. Uskonnot tieteessä taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE05) III ei toteudu lv2019-20 

6. Uskonnot ja media (UE06)   III ei toteudu lv2019-20 

Soveltava kurssi 

1. Kertauskurssi (UE07)   III ei toteudu lv2019-20 

 

Elämänkatsomustiedon kurssit löytyvät Ylistaron lukion OPS 2016. 

  

TERVEYSTIETO  

 Pakollinen kurssi   

1. Terveyden perusteet (TE01)    I 

Syventävät kurssit   

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE02)   II 

3. Terveyttä tutkimassa (TE03)   II 

Soveltava kurssi   

4. Terveystiedon kertauskurssi (TE04)   III 

 

LIIKUNTA  

Pakolliset kurssit  

1. Energiaa liikunnasta (LI01)   I 

2. Aktiivinen elämäntapa (LI02)   II 

 Syventävät kurssit   

3. Terveyttä liikkuen (LI03)    I 
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4. Yhdessä liikkuen (LI04)   II 

5. Hyvinvointia liikkuen (LI05)   III 

 Syventävät kurssit   

6. Vaelluskurssi (LI06)   III 

   

MUSIIKKI  

Pakolliset kurssit 

1. Musiikki ja minä (MU01)   I 

2. Moniääninen Suomi (MU02)   II 

Syventävät kurssit  

3. Ovet auki musiikille (MU03)   I 

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU04)  II 

Soveltavat kurssit 

5. Musiikkiprojekti (MU05)   III 

6. Perustetaan bändi (MU06)   III 

7.  Ideasta ääneksi (MU07)   III 

  

KUVATAIDE  

Pakolliset kurssit 

1. Kuvat ja kulttuurit (KU01)   I 

2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU02)  II 

Syventävät kurssit 

3. Osallisena mediassa (KU03)   I 

4. Taiteen monet maailmat (KU04)   II 

 

OPINTO-OHJAUS  

 Pakolliset kurssit   

1. Minä opiskelijana (OP01)       I 

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP02)  II 

Soveltavat kurssit 

4. Työelämään tutustuminen (OP04)  II-III 

5. Opiskelijakunta (OP05)   I-III 

  

TEEMAOPINNOT 

Syventävät kurssit 

1. Monitieteinen ajattelu (TO01) ei toteudu lv2019-20 

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO02) ei toteudu lv2019-20 

3. Osaaminen arjessa (TO03) I-III 

 

LUKIODIPLOMIT (lisätietoa lukiodiplomeista OPS2016 sekä musiikin ja kuvataiteen opettajilta) 

 Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2) 

 Musiikin lukiodiplomi (MULD6)  

 

TAITEIDEN VÄLISET KURSSIT (lisätietoa OPS2016 sekä musiikin ja kuvataiteen opettajilta) 

1. Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA01) 

2. Nykytaiteen keinoin (TA02) 

3. Taidetta kaikilla aisteilla (TA03) 

 

TIETOTEKNIIKKA  

Soveltava kurssi 

1. Tietotekniikka opiskelussa (TT01)  I 

2. Ohjelmointi (TT02)   II-III 



 

 
24 

UUSINTAKOKEET - Lukuvuosi 2019-20 

***MERKITSE TÄMÄN SIVUN PÄIVÄT KALENTERIIN*** 

 

Ilmoittautuminen hylätyn ja hyväksytyn kurssin kokeeseen:  

 

 Ilmoittautumislomake on toimitettava kansliaan viimeistään ilmoittautumispäivänä. 

 Jokaisesta kurssista pitää täyttää oma anomuslomakkeensa. 

 Ilmoittautuminen on sitova. Jos et saavu kokeeseen, menetät sen osalta koe- tai korotusoi-

keutesi. 

 Vain todistetussa sairaustapauksessa voi kokeen suorittaa myöhemmin. 

 Kokeessa on oltava paikalla klo 9.00. 

 Koeaika klo 9.20 – 11.55. Paikkana luokka 101, ellei toisin ilmoiteta. 

 

 

Hylättyjen kurssien uusinta 

 

Kurssin päätyttyä olevaan uusintakokeeseen saa osallistua: 

 kyseisestä kurssista hylätyn arvosanan saanut oppilas 

 itsenäisesti kurssin opiskellut oppilas 

 oppilas, jolla on hyväksytty poissaolo varsinaisesta kokeesta ja siitä on ilmoitettu ennen ko-

etta. Tässä tapauksessa oppilas saa suorittaa kokeensa myös muuna opettajan kanssa sovit-

tuna ajankohtana. 

 

Hyväksyttyjen kurssien uusinta 

 Hyväksyttyjen kurssien korotusmahdollisuus on vain kaksi kertaa lukuvuonna 2019-20.  

 

Kurssien uusintakoeaikataulu: 

 

Jaksotodistukset Wilmassa (viim.) Viimeinen  

ilmoittautumispäivä hylätyn 

kurssin uusintakokeeseen 

Koepäivä 

J1 – to 26.9.2019 

 

ma 30.9.2019 pe 4.10.2019 

J2 – to 14.11.2019 

 

ma 18.11.2019 pe 22.11.2019 

J3 – to 9.1.2020 

 

ma 13.1.2020 pe 17.1.2020 

J4 – to 20.2.2020 ma 2.3.2020 pe 6.3.2020 

 

J5 – to 16.4.2020 

 

ma 20.4.2020 pe 24.4.2020 

J6 – ma 1.6.2020 

 

ti 2.6.2020 pe 5.6.2020 

Hyväksyttyjen kurssien uusinta: 

 

Ilmoittautuminen viimeistään Koepäivä 

Jaksot 4-6, lv 2018-19 

 

ma 12.8.2019 pe 16.8.2019 

Jaksot 1-3, lv 2019-20 

 

ma 20.1.2020 pe 24.1.2020 

Jakso 4, lv 2019-20 vain abit ma 2.3.2020 pe 6.3.2020 
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SEINÄJOEN LUKIOIDEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

Järjestyssääntöjen soveltamisalue 

Järjestyssääntöjä sovelletaan Seinäjoen kaupungin lukioissa (Nurmo, Seinäjoki ja Etelä-Seinäjoen 

toimipiste sekä Ylistaro). Oppilaitoksiin kuuluvina pidetään opetuksen käytössä olevia kiinteistöjä, 

kalustoa, välineitä, omaisuutta ja piha-alueita sekä käytössä olevia verkkoympäristöjä. Opiskeluksi 

katsotaan myös muualla järjestettävät tilaisuudet sekä opintomatkat. 

Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia säännök-

siä ja määräyksiä. 

 

1. Käyttäytyminen 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen 

ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen, syrjintä ja häirintä on kielletty. Jokainen 

kouluyhteisön jäsen edistää käyttäytymisellään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä 

hyviä tapoja koulutuksen järjestäjän kaikissa tiloissa, ulkoalueet mukaan lukien. Toiset huomioon 

ottava käyttäytyminen on kaikkien yhteinen asia. Oppilaitoksen henkilökunnan antamia ohjeita ja 

määräyksiä tulee viipymättä noudattaa. Mobiililaitteita käytetään ohjeiden mukaan. Turvallisuutta 

vaarantavien esineiden, aineiden ja laitteiden tuonti kouluun on kielletty. 

 

2. Opetukseen osallistuminen 

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti. Hänen tulee suorittaa annetut tehtävät rehelli-

sesti, tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa 

tarvittavat kirjat, materiaalin ja muun tarvittavan varustuksen. Vilppi ja plagiointi on kielletty. Ope-

tus alkaa ja päättyy täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtina, ellei muuten ole sovittu. 

 

3. Tupakointituotteet, alkoholi, huumeet ja muut päihteet 

Tupakointi, nuuskan ja sähkötupakan käyttö on kielletty kaikissa kaupungin oppilaitoksissa, sen 

hallinnoimissa tiloissa sekä piha-alueilla tupakkalain mukaisesti. Päihteiden, huumeiden ja vastaa-

vien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on niin ikään 

kielletty oppilaitosten alueilla ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa. 

 

4. Omaisuus 

Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä ja hoidettava huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta ja 

katoamisesta on viipymättä ilmoitettava oppilaitoksen henkilökunnalle. Huolimattomuudesta ja 

tahallisuudesta aiheutunut omaisuuden tärveleminen tai katoaminen on korvattava. Oppilaitos ei 

vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai rahoista. 

Polkupyörät säilytetään lukittuna niille varatuissa paikoissa. Moottoriajoneuvot paikoitetaan niille 

varatuille parkkialueille. Koulualueella ja -matkalla noudatetaan liikennesääntöjä. 

 

5. Sääntörikkomusten seuraukset 

Vilpissä ja plagioinnissa noudatetaan ylioppilastutkinnon määräyksiä. 

Opiskelijaa, joka ei noudata lukion järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan ojentaa: 

a) opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän opiskelijan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. 

b) rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. 

c) opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä kolmen työpäivän ajaksi turvallisuuden tai 

häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 

d) varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta voi erottaa opiskelijan määräajaksi. 


