TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON
KOULUTUKSEN TAVOITE
Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja
sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen,
työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta
tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä
elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana yhteistyössä kotien
kanssa. (Lukiolaki 629/1998 2§)
LUOKATON LUKIO
Luokattomassa lukiossa on opetusryhmiä, jotka ovat korvanneet luokat. Opiskelijalla on
mahdollisuus edetä omaa tahtiaan laatimansa opinto-ohjelman mukaan. Opinto-ohjelma on
opiskelijan koulutyötä koskeva kokonaissuunnitelma, jota voidaan lukioaikana muuttaa.
Opinto-ohjelman mukaisesti lukio on mahdollista suorittaa 2 – 4 vuodessa. Yleisimmin lukio
suoritetaan kolmessa vuodessa.
LUKUVUOSI
Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jokaisella jaksolla on oma lukujärjestys, joten
opiskelijan työmäärä vaihtelee jaksoittain riippuen ainevalinnoista.
LUKION KURSSIT JA NIIDEN OPISKELU
Lukion oppiaineen kokonaisoppimäärä on jaettu keskimäärin 38 tuntia käsittäviksi
kursseiksi, joiden määrä vaihtelee oppiaineen mukaan. Opiskelija valitsee mitä kursseja hän
opiskelee lukuvuoden aikana. Valinnan hän tekee rehtorin laatimasta kurssitarjottimesta.
Opiskelija voi muuttaa opintosuunnitelmaansa kesken opintojen.
Lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Suositeltavaa on tietenkin valita kursseja
opinto-ohjelmaansa enemmän. Pakolliset kurssit ovat kaikille yhteisiä. Syventävät kurssit
ovat eri oppiaineisiin liittyviä valinnaisia kursseja. Soveltavat kurssit ovat valinnaisia ja
koulukohtaisia, koulujen omia painotusalueita. Jos opiskelija haluaa poiketa kurssien
numerojärjestyksessä suorittamisesta, asiasta on neuvoteltava asianomaisen opettajan
kanssa.
ITSENÄINEN OPISKELU
Kurssin tai osan siitä voi suorittaa opetukseen osallistumatta. Tällöin puhutaan itsenäisestä
opiskelusta. Asiasta on aina erikseen sovittava opettajan kanssa, jolloin sovitaan myös
aikataulu, suoritustapa ja arviointiperusteet. Lähiopetus on kuitenkin ensisijainen
opiskelumuoto.

LUKION OPPIMÄÄRÄ
Pakollisista ja syventävistä opinnoista muodostuu valtakunnallinen lukion oppimäärä, jolle
ylioppilastutkinto pohjautuu. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on
suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät ja
lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla
yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
YLIOPPILASTUTKINTO
Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen suorituskerran aikana. Kirjoitettavan
aineen kaikki pakolliset kurssit on oltava suoritettuna ennen yo-kokeeseen osallistumista.
Tarkempia ohjeita ylioppilaskirjoituksista saa www-osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi.
KOEVIIKKO
Jakso päättyy useimmiten koeviikkoon, joka on jakson lopussa järjestettävä päivittäisiä
kokeita sisältävä ajanjakso. Seuraavan päivän koetta edeltää kertaustunti. Koeviikkojärjestys
ilmestyy lukion ilmoitustaululle sekä nettisivuille hyvissä ajoin ennen koeviikkoa.
Lukuvuoden ensimmäisessä jaksossa ei järjestetä koeviikkoa.
Koeviikon kokeessa on oltava vähintään tunti. Tyhjän paperin palauttaminen kokeessa
tarkoittaa numeroa 4. Mikäli kurssisuoritus on puutteellinen esimerkiksi poissaolojen
vuoksi, aineenopettaja voi määrätä lisätehtäviä kokeen yhteydessä tehtäväksi.
Jos oppilas on poissa kurssikokeesta, poissaolon syystä on annettava luotettava selvitys
aineenopettajalle.
POISSAOLOT
Jos poissaoloja on yli kolme, opettaja voi määrätä korvaavia tehtäviä. Mikäli poissaoloja
kurssilta kertyy kahdeksan, kurssisuoritus keskeytyy.
ARVIOINTI
Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa
opiskelijalle palautetta kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun
etenemisestä. Kurssin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös
opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Yleisten
arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arvosteluperusteet on selvitettävä opiskelijalle
kurssin alussa. Arvioinnin yksityiskohdista sovitaan opiskelijoiden kanssa.
Kurssit on suoritettava hyväksyttävästi, jos aikoo jatkaa oppiaineen opiskelua. Kaksi
peräkkäistä hylättyä kurssiarvosanaa aiheuttaa etenemisesteen. Tällöin opiskelua tässä
oppiaineessa ei voi jatkaa ennen kuin on suorittanut jommankumman kurssin
uusintakuulustelussa hyväksytysti.
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Kurssi arvioidaan numeroilla 4-10 tai suoritusmerkinnällä S. Mikäli kurssi jää arvioimatta,
jaksotodistuksessa käytetään kirjaimia T = tehtäviä tekemättä, K = koe tekemättä tai KT =
koe ja tehtäviä tekemättä. Kurssi voidaan jättää arvostelematta tai alentaa arvosanaa, jos
oppilaalla on aiheettomia poissaoloja.
Mikäli kurssisuoritus jää vajaaksi, se on täydennettävä seuraavan jakson loppuun mennessä.
Muussa tapauksessa kurssi on suoritettava uudelleen.
UUSINTA- JA KOROTUSKUULUSTELU
Mikäli opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan, hän voi yrittää korottaa sitä osallistumalla
uusintakuulusteluun enintään kaksi kertaa vuoden sisällä. Aineenopettajalta voi pyytää
tukiopetusta esimerkiksi ennen uusintakuulustelua. Ellei opiskelija kahdessakaan
uusintakuulustelussa saa hyväksyttyä arvosanaa, on kurssi opiskeltava uudelleen.
Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran osallistumalla
korotuskuulusteluun. Kurssin arvosanaksi tulee näistä kahdesta arvosanasta parempi. Vuotta
vanhempaa kurssiarvosanaa voidaan korottaa vain opiskelemalla kurssi uudelleen.
Korotuskuulusteluja järjestetään kerran lukukaudessa uusintakuulustelun yhteydessä.
Uusinta- ja korotuskuulusteluun ilmoittautuminen on sitova. Jos ilman pätevää syytä jää
kokeeseen saapumatta, yrityskerta menetetään.
Uusintakuulustelujen yhteydessä on myös mahdollisuus suorittaa varsinainen kurssikoe, jos
oppilas on ollut estynyt saapumaan varsinaiseen koetilaisuuteen ja on esittänyt esteestä
hyväksyttävän syyn.

PÄÄTTÖARVIOINTI
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja
opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen valtakunnallisten syventävien kurssien
kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla
hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:
kursseja
1-2
3-5
6-8
9 tai enemmän

hylättyjä kursseja
0
1
2
3

Soveltavat kurssit arvostellaan yleensä suoritusmerkinnällä.
Arvosanaa on mahdollista korottaa opiskelun loppuvaiheessa erillisessä korotustentissä.
Opettaja voi myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen
päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.
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PÄÄTTÖTODISTUS
Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut lukion oppimäärän.
KOKO OPPIMÄÄRÄN ARVOSANAN KOROTTAMINEN
Opiskelijalle on annettava mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua
oppiaineen suulliseen kuulusteluun, johon voi myös kuulua kirjallisia tehtäviä.
Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli
opiskelija osoittaa kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien
arvostelusta määräytyvä arvosana edellyttää, voidaan arvosanaa korottaa.
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