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Tervetuloa opiskelijaksi Sonkajärven lukioon!
Tervetuloa opiskelemaan Sonkajärven lukion lukuvuotta 2019–20! Kädessäsi
olevassa opinto-oppaasta saat tietoa opetuksen järjestämisestä ja muista
opiskeluusi liittyvistä asioista. Lukion kurssien sisältöihin voit perehtyä lukion
kurssioppaasta, joka päivitetään vuosittain vastaamaan kunkin lukuvuoden
kurssitarjontaa.
Lukio-opetus uudistuu lukuvuoden 2021–22 alussa. Tällöin lukio-opetuksen
rakenne uudistuu. Nykyisiä opiskelijoita koskevat muutokset liittyvät
ylioppilaskokeiden uusintakäytäntöihin, jotka on esitelty toisaalta oppaassa.
Lukion opetussuunnitelmatyö käynnistyy syksyn 2019 aikana.
Kurssien lisäksi lukiossa opiskellaan laaja-alaisia opintokokonaisuuksia.
Lukiossa aihekokonaisuudet huomioidaan toimintakulttuurissa ja eri
oppiaineiden opetuksessa. Ne ovat oppiainerajat ylittäviä, laaja-alaisia
teemoja, joiden toteuttamista syvennetään ja havainnollistetaan eri kurssien
sisällöissä.
Lukion aihekokonaisuudet ovat:







aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
hyvinvointi ja turvallisuus
kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
monilukutaito ja mediat
teknologia ja yhteiskunta.

Lukion oppimäärän laajuus on 75 kurssia, ja pakollisten kurssien yhteismäärä
on 47–51. Valtakunnallisten syventävien kurssien opiskeltava yhteismäärä on
vähintään 10.
Kielten opiskelussa toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten syventäviin
kursseihin kuuluu myös suullisen kielitaidon kurssi, johon sisältyy suullisen
kielitaidon koe. Se koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan ääntämistä sekä
keskustelu- ja kerrontataitoja.
Teemaopinnot
Valtakunnallisesti syventävinä kursseina tarjotaan teemaopintoja kolmen
kurssin verran. Ne yhdistävät eri tieteenaloja eli eheyttävät opetusta.
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Kurssien suunnittelussa voi lähtökohtana käyttää aihekokonaisuuksia ja
toteutuksessa hyödyntää sidosryhmiä. Teemakursseja ovat:
1. Monitieteinen ajattelu (sisältö vähintään kahdesta oppiaineesta tai
aihekokonaisuudesta)
2. Tutkiva työskentely teknologialla (ilmiöpohjainen tvt-projekti)
3. Osaaminen arjessa (työelämän, vapaaehtoistyön, liikennekasvatuksen
tai kansainvälisen toiminnan kurssi).

Soveltavat taideopinnot
Soveltavat taideopinnot ovat kolme soveltavaa eli valinnaista taiteidenvälistä
kurssia, joiden lisäämisestä kurssitarjottimeen päättää koulutuksen järjestäjä:
1. Monitaiteellinen musiikkiprojekti
2. Nykytaiteen keinoin (monitaiteellinen teos, esitys tai muu produktio)
3. Taidetta kaikilla aisteilla (teemaa tutkitaan eri taiteenalojen keinoin).
Nimensä mukaisesti nämä taideopinnot yhdistävät eri taiteenaloja ja
eheyttävät musiikin, kuvataiteen ym. taideaineiden opetusta. Ne ovat niin
ikään laaja-alaisia kokonaisuuksia, jotka osaltaan uudistavat
toimintakulttuuria ja lisäävät avoimutta ja yhteistyötä lukion ulkopuolelle.
Soveltavia taideopintoja toteutetaan muutaman vuoden välein.
Valtakunnallinen opetussuunnitelma sisältää myös kahdeksan soveltavaa
lukiodiplomikurssia. Näitä taito- ja taideaineiden "yo-kokeita” eli näyttötöitä
voi suorittaa Sonkajärven lukiossa liikunnasta, tanssista, kuvataiteesta ja
musiikista.
Lisäksi voidaan laatia paikallisia soveltavia ja syventäviä kursseja sekä
opiskelijoille tarpeellisia tukikursseja.

Arviointia ja ohjausta
OPS-perusteissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen suunnitteluun,
toimintaan ja arviointiin. Lukiossa arvosanojen tulee perustua monipuoliseen
näyttöön tavoitteiden saavuttamisesta. Tuotosten lisäksi havainnoidaan itse
oppimisprosessia ja työskentelyä. Arviointia ovat myös opettajan ja
opiskelijan keskustelut sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarvioinnit. Arvioinnin
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painopisteet kallistuvat lopputuotoksesta myös itse oppimistapahtumaan,
osaamisen ja etenemisen itsearviointikyvyn kehittämiseen ja
arviointiperusteiden monipuolistumiseen.
Ohjaussuunnitelmasta puolestaan ilmenevät oppilaanohjaustoiminta ja
tavoitteet, tehtävien jakautuminen henkilöstön kesken, ohjaus nivelvaiheissa
sekä kuvaus yhteistyön järjestämisestä keskeisten yhteistyökumppaneiden –
jatko-opintopaikkojen, työelämän ym. – kanssa. Siihen kirjataan myös
huoltajien kanssa tehtävä ohjaukseen liittyvä yhteistyö.
Nuoren lukiolaisen elämään kuuluu opiskelun lisäksi myös harrastuksia ja
vapaa-ajan viettoa ystävien ja perheen kesken. Lukion oppilaskuntatoiminta
tarjoaa tilaisuuden suunnitella yhdessä toimintaa koulumme opiskelijoille ja
vaikuttaa lukiomme kehittämiseen.
Kaikissa mieleen nousevissa kysymyksistä voit olla yhteydessä rehtoriin,
opinto-ohjaajaan tai muuhun koulun henkilökuntaan.
Onnea ja menestystä opinnoillesi Sonkajärven lukiossa!
Rehtori ja opettajakunta
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HENKILÖKUNTA
OPETTAJAT
Jokela Veikka
Kalmari Riki
Karjalainen Ritva,
sij. Makkonen Virpi
Kellberg Jaana
Keränen Aija
Kirves Juhani,
sij. Makkonen Virpi
Korhonen Teija
Kortelainen Aleksi
Mahlberg Tarja
Mastola Tommi
Niskanen Satu
Pellikka Aija
Sihvonen Riitta

biologia, maantieto, terveystieto
pitkä matematiikka, fysiikka
ruotsi, saksa
kuvataide
liikunta
ruotsi, saksa
äidinkieli, opinto-ohjaus
urheiluakatemia
englanti, oppilaskunnan ohjaaja
lyhyt matematiikka, kemia
historia, uskonto, psykologia,
filosofia ja yhteiskuntaoppi
psykologia
musiikki

MUU HENKILÖKUNTA
Väisänen-Räty Merja
Julkunen Mirja
Tikkanen Mauno
Moilanen Riitta
Heikura Tiina
Pihakumpu Marika
Rissanen Miia
Hynynen Mirja
Partanen Ilona

rehtori, sivistystoimen esimies
ravitsemisesimies
kiinteistönhoitaja
siivoustyön ohjaaja
kouluterveydenhoitaja
koulukuraattori
koulupsykologi
koulusihteeri
koulusihteeri, lukio
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LUKION KÄYTÄNTEITÄ
TYÖ- JA VAPAAPÄIVÄT 2019–2020
Syyslukukausi
Kevätlukukausi

12.08.–20.12.2019
2.1.–30.5.2020

Syysloma
Itsenäisyyspv.
Joululoma
Talviloma
Pääsiäinen
Vappu
Helatorstai

14.10.–20.10.2019
6.12.2019
21.12.2019–1.1.2020
2.3.–9.3.2020
10.4.–13.4.2020
1.5.2020
21.5.2020

1. jakso
2. jakso
3. jakso
4. jakso

12.08.2019–11.10.2019
21.10.2019–20.12.2019
02.01.2020–06.03.2020
09.03.2020–30.05.2020

JAKSOT

TYÖSKENTELYAJAT
Oppitunnit

1. 09.00–10.30
2. 10.40–11.40
RUOKAILU 11.40–12.00
3. 12.00–13.00
4. 13.15–15.00
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LUOKATON JA KURSSIMUOTOINEN LUKIO
Luokattomuus
Luokattomassa lukiossa opiskelija ei kuulu mihinkään pysyvään
luokkaryhmitykseen, vaan opetus tapahtuu opiskelijoiden itsensä valitsemien
kurssien ryhmissä. Ensimmäisen opintovuoden opiskelijat valitsevat lähinnä
eri aineiden pakollisia kursseja, ja myöhemmin syventävien ja soveltavien
kurssien osuus opinnoissa kasvaa.
Kurssimuotoisuus
Aineiden oppimäärät on jaettu kursseihin: pakollisiin, valtakunnallisiin
syventäviin, koulukohtaisiin syventäviin ja soveltaviin. Kukin kurssi on
itsenäinen kokonaisuus, jonka pituus on keskimäärin 38 tuntia. Kaikkien on
suoritettava eri aineiden pakolliset kurssit ja valtakunnallisia syventäviä
vähintään 10 kurssia. Muita kursseja kukin voi valita tarpeensa mukaan.
Kuitenkin lukion aikana on suoritettava vähintään 75 kurssia. Kurssit voivat
sisältää myös itsenäistä opiskelua.
Asiaa opettajalle, opolle tai ryhmänohjaajalle
Opettajat ovat varmimmin tavattavissa ennen oppituntien alkua tai niiden
päätyttyä. Opinto-ohjaajana toimii Teija Korhonen. Ohjauskeskusteluihin on
varattava aika. Ryhmänohjaaja on lähiohjaajasi. Hän perehdyttää opiskelijat
lukion käytänteisiin ja seuraa opintojen edistymistä ja puuttuu tarvittaessa
ongelmiin sekä ohjaa opinto-ohjaajan vastaanotolle. Ryhmätapaamiset
jokaisen jakson alussa ja muina sovittuina aikoina ovat tärkeitä tiedonkulun
vuoksi, ja siksi jokaisen ryhmäläisen on syytä olla niissä läsnä.
WILMA
Wilma on hallinto-ohjelmaan integroitu www-liittymä, jonka kautta voi nähdä
mm. oman työjärjestyksen ja suoritustiedot. Opiskelijat saavat oman
avainkoodin, jolla he luovat tunnukset opintojensa alussa. Jos salasana
unohtuu, pääset vaihtamaan sen kohdasta Unohtuiko salasana.
Wilman huoltajaliittymän avulla huoltajat voivat seurata nuoren
opintosuorituksia, poissaoloja, lähettää viestejä opettajille, lukea koulun
tiedotteita, opettajien, opinto-ohjaajan tai rehtorin lähettämiä viestejä.
Wilman osoite on: https://wilma.sonkajarvi.fi. Sivuille pääsee myös
lukion kotisivujen kautta.
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YHTEISTYÖVERKOSTOT
Virtuaaliopiskelu
Koulussamme on virtuaaliopetustila, jossa voidaan tallentaa ja vastaanottaa
opetusta. Opiskelu tapahtuu samanaikaisopetuksena tai tallenteena.
Virtuaaliopiskelussa teemme yhteistyötä Ylä-Savon muiden lukioiden kanssa.
ISOverstas
Sonkajärven lukio on ISOverstaan jäsen. Verkostossa on mukana ympäri
Suomea sijaitsevia lukioita, joiden kursseja lukiomme opiskelijat voivat
ISOverstaan kautta suorittaa. Kurssin tehtävät tehdään internetin kautta
tietokoneella ja koe suoritetaan normaalisti omassa koulussa. Näin koulumme
kurssitarjonta on laajentunut huomattavasti. Varsinkin syventäviä ja
soveltavia kursseja voi suorittaa ISOverstaan kautta. Tarkemmat tiedot
tämän lukuvuoden kursseista saa opinto-ohjaajalta. (www.isoverstas.fi)
MAHIS
Olemme mukana myös MAHIS-yhteistyöverkostossa. Sen avulla voi suorittaa
lukion päättötodistuksen ja ylioppilaskirjoitusten lisäksi ammatillisen tutkinnon
tai kursseja toisen asteen kouluista. Tarkemmat ohjeet saa opinto-ohjaajalta.
TUTUSTUMISMAHDOLLISUUS KORKEAKOULUOPINTOIHIN
Monet ammattikorkeakoulut ja yliopistot järjestävät kurkistuskursseja
lukiolaisille eri oppiaineissa. Tutustu tarjontaan ja ole yhteydessä tarvittaessa
opinto-ohjaajaan ja rehtoriin.
KANSLIA
Kanslia on varmimmin avoinna klo 8.00–11.00
ja 11.30–15.

TERVEYDENHOITO
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Terveydenhoitaja on tavattavissa ilmoitustaululla ilmoitettuina aikoina.
Kouluterveydenhoitaja huolehtii terveystarkastuksista. Hänen puoleensa voit
kääntyä myös, mikäli tarvitset ensiapua tai jos sairastut koulupäivän aikana.
Kouluterveydenhoitajalta saat lisäksi tietoa muista terveyspalveluista.
Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää.
Koulun lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Ajan koululääkärille voit
tilata terveydenhoitajan kautta.
OPISKELIJAHUOLTO
Opiskelijahuollon tavoitteena on opiskelijan hyvinvointi. Lukion opiskelijoiden
käytettävissä on kuraattori, jonka vastaanottoajat löytyvät vastaanottotilan
ovesta. Kuraattorin luokse voi mennä keskustelemaan erilaisista mieltä
askarruttavista asioista, jotka liittyvät esimerkiksi tunne-elämään,
ihmissuhteisiin ja raha-asioihin. Kuraattorin palvelut ovat luottamuksellisia.
Koulupsykologi on tavattavissa kuraattorin työtilassa torstaisin. Psykologin
palvelut ovat luottamuksellisia.
TUKIOPETUS
Tukiopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä
vaikeuksissa. Opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä
lisäohjausta tarvitseville voidaan järjestää tukiopetusta työsuunnitelmassa
varatun resurssin puitteissa. Tukiopetusta tulee pyytää ensisijaisesti ko.
aineen opettajalta, joka tarvittaessa ohjaa jatkoselvityksiin. Esim.
lukivaikeuden ilmetessä kunnan erityisopettaja antaa oppimista tukevia
opiskeluohjeita. Erityisopettaja voi kirjoittaa myös lausunnon lukihäiriöstä
ylioppilastutkintolautakunnalle.
VAKUUTUKSET
Koulun puolesta opiskelijat on vakuutettu kouluaikana. Vakuutusturva ei
kuitenkaan kata esimerkiksi Suomen rajojen ulkopuolelle ulottuvia
opintomatkoja. Niitä varten suositellaan henkilökohtaisen vakuutuksen
ottamista.
TUPAKOINTI JA PÄIHTEET
Tupakkalaki kieltää tupakkatuotteiden (tupakka, sähkötupakka ja nuuska)
käytön koulussa ja koulualueella. Myös koulun ulkopuolella järjestettävien
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oppituntien sekä opintokäyntien aikana tupakointi ja nuuskan käyttö on
kielletty.
Minkään päihteiden käyttöä ei hyväksytä oppilaitoksessa eikä oppilaitoksen
järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumeita ja
päihtymistarkoituksessa käytettyjä lääkkeitä.
OPPILASKUNTA
Lukion oppilaat muodostavat oppilaskunnan, jolle oppilaat valitsevat
keskuudestaan lukuvuosittain hallituksen. Oppilaskunta järjestää erilaisia
tapahtumia, teemapäiviä sekä käyttää opiskelijoiden puhevaltaa koulutuksen
kehittämiseen liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii
Tarja Mahlberg.
POISSAOLOT
Lukion opiskelija on velvollinen olemaan läsnä ja osallistumaan opetukseen,
jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Mikäli opiskelija on pitkään pois
lukiosta syytä ilmoittamatta, hänet katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä,
ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. (Lukiolaki 1998; 25 §).
Laillisesta ja pakottavasta syystä poissa ollut opiskelija on velvollinen
toimittamaan selvityksen poissaolostaan. Poissaolot selvitetään Wilmassa.
Opiskelijalle voidaan antaa hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta.
Luvan myöntää rehtori. Jos lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, on opiskelijan
tai huoltajan mahdollisimman pian ilmoitettava poissaolosta
ryhmänohjaajalle. Luvallisetkaan poissaolot eivät saa ylittää kuutta
tuntia/kurssi. Kouluun palattuaan opiskelijan on selvitettävä poissaolonsa
kirjallisesti kurssin opettajalle ja suoritettava tarvittaessa opettajan
määräämät lisätehtävät. Jos opiskelija poistuu kesken päivää koulusta, hänen
on pyydettävä lupa terveydenhoitajalta, ryhmänohjaajalta tai opettajalta.
Ryhmäohjaaja seuraa opiskelijoiden poissaoloja ja ottaa tarvittaessa yhteyttä
huoltajiin.
Ks. myös kohta: Kurssien suorittaminen.
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USKONNON HARJOITTAMISEEN OSALLISTUMINEN
Lukuvuosi alkaa perinteisesti jumalanpalveluksella, ja adventin aikaan
käydään adventtikirkossa. Seurakunta pitää päivänavauksia. Muista
uskonnon harjoittamiseksi katsottavista tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen.
Jos opiskelija ei halua vakaumuksellisista syistä osallistua kyseisiin
tilaisuuksiin, hänen on ilmoitettava siitä ryhmänohjaajalleen.
OPISKELU LUKIOSSA
YLEISTÄ
Lukio-opinnot suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa,
mutta opiskelijan on mahdollista tiivistää opintonsa 2–
2,5 vuoteen tai laajentaa niitä niin, että lukio-opinnot
päättyvät vasta neljännen opiskeluvuoden jälkeen.
Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä
vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä
myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei
ole suorittanut lukion oppimäärää mainitussa ajassa,
katsotaan eronneeksi (Lukiolaki 1998, §24).
Lukiossamme on käytössä 4-jaksojärjestelmä. Jakson pituus on noin
yhdeksän viikkoa.
Opiskelijaetuudet
Sonkajärven kunta tarjoaa kannettavat tietokoneet lukiossa opiskeluun ja 1.
vuosikurssin aloittaville opiskelijoille mahdollisuuden lainata reaaliaineiden
pakollisten kurssien oppikirjat koululta. Lisäksi kunta kustantaa lukiolaisille
koulukyydit oman kunnan alueella.
Opiskeluohjeita:
- motivaatio ja oikea asenne auttavat menestymään
- hanki heti kurssin alussa työvälineet: oppikirja, vihko ja muuta
tarvittavaa oheismateriaalia
- oppitunnit kannattaa hyödyntää: kuuntele, tee muistiinpanoja ja kysy
heti tarkennusta epäselviin asioihin
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- tee annetut tehtävät (läksyt), vaikka niitä ei aina tarkistettaisi tai
suoritusta arvosteltaisi
- lue oppikirjaa ja kertaa jo opittuja asioita pitkin jaksoa, sillä kokeeseen
pänttääminen ei yleensä riitä
- käytä kalenteria ja suunnittele ajankäyttöäsi pitkällä tähtäimellä ja
rytmitä koeviikon luku-urakat jo aikaisemmille viikoille
- huolehdi terveydestä ja muista kuntoilla
- jos opiskelu tuntuu ylivoimaisen vaikealta, kysy neuvoja ja apua
ryhmänohjaajalta, opolta, opettajilta, rehtorilta, kuraattorilta,
koulupsykologilta tai terveydenhoitajalta.
KURSSIEN SUORITTAMINEN
Opiskelun suunnittelun merkitys korostuu luokattomassa järjestelmässä.
Syyslukukauden alussa jokaisen on syytä tehdä oma opiskeluohjelmansa koko
lukuvuodeksi. Opinto-ohjelmaa voi muuttaa perustellusta syystä jaksojen
vaihteessa. Opiskelijan on neuvoteltava muutoksista opinto-ohjaajan kanssa
hyvissä ajoin ennen jakson vaihtumista. Kurssivalintojen muuttaja ei saa
vaarantaa jo sovitun kurssin toteutumista eikä aiheuttaa valinnallaan
lisäresurssitarvetta. Muutoksesta on saatava päätös jo ennen jakson
vaihtumista. Jakson jo alettua muutoksia ei enää voi tehdä.
Aloitetut kurssit on aina suoritettava loppuun. Lukio-opiskelun aikana sinun
on hyvä seurata kurssikertymääsi, jotta minimi 75 kurssia täyttyy. Kolmen
vuoden ohjelmaa noudattavan lukiolaisen on saatava vähintään
minimikurssimäärä (75 kurssia) kokoon viimeistään toukokuun
ensimmäisellä viikolla lakkiaiskeväänä.
Opiskeluohjelmastasi ja siten myös
työmäärästäsi voit siis tietyissä rajoissa itse
päättää. Luokattomassa lukiossa korostuu
opiskelijan vastuu omasta
opiskelustaan ja etenemisestään.
Joustavuutta opintoihin tuo mahdollisuus
suorittaa kursseja itsenäisesti. Itsenäisen
opiskelun avulla voit nopeuttaa opiskeluasi,
ja sen kautta saat hyvää harjoitusta jatkoopintoihin. Itsenäinen opiskelu edellyttää
sinulta sitoutumista, pitkäjänteisyyttä ja
omaehtoista vastuunkantoa opiskelun etenemisestä.
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Itsenäinen kurssi suoritetaan aineenopettajien antamien ohjeiden mukaan.
Luvan itsenäiseen opiskeluun antavat aineenopettaja ja rehtori. Anomus on
tehtävä kirjallisesti, ja rehtorin hyväksyntä on saatava ennen itsenäisen
suorituksen alkamista. Työmäärältään suoritettava kurssi vastaa ns.
normaalilla tavalla suoritettavaa kurssia. Jos olet saanut oikeuden itsenäiseen
suoritukseen mutta et ole suorittanutkaan kurssia, et voi anoa saman kurssin
itsenäistä suorittamista uudelleen. Tässä tapauksessa voit suorittaa kurssin
vain osallistumalla opetukseen normaalisti.
Lukiossa on pakollisten oppiaineiden ja kurssien lisäksi myös valinnaisia
kursseja. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä
jatkokursseja. Soveltavia kursseja voidaan pitää myös arvosanaan
vaikuttavana lisänäyttönä. Soveltavien kurssien määrä ja sisältö vaihtelevat
vuosittain käytettävissä olevan tuntiresurssin ja kiinnostuksen mukaan.
Valinnaisia kursseja on järkevä valita ainakin niissä oppiaineissa, joissa aiot
osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Esim. jos aiot kirjoittaa englannin kielessä Atason kokeen, on ehdottoman suositeltavaa opiskella englannin kielessä
syventävät kurssit EN 7 ja EN 8. Ruotsin kielessäkin on mahdollista suorittaa
A-tason koe, vaikka olisitkin opiskellut ns. B-oppimäärän, jos suoritat
mahdollisimman monta syventävää ja soveltavaa kurssia (RU 7, RU 8, RU 9).
Lyhyenkin kielen vaativamman kokeen selvität, jos hankit tarvittavat tiedot
esim. vaihto-oppilasvuoden aikana tai osallistut muissa oppilaitoksissa
annettavaan ko. kielen opetukseen.
Matematiikka
Matematiikkaa opiskellaan joko pitkän tai lyhyen oppimäärän mukaan.
Opinnot aloittaa kaikille yhteinen kurssi. Jos haluat vaihtaa pitkästä
oppimäärästä lyhyeen, vaihtaminen on periaatteessa mahdollista missä
opintojen vaiheessa tahansa, mutta suosittelemme vaihtoa viimeistään
MAA5-kurssin jälkeen. Voit korvata lyhyen matematiikan kursseja vastaavilla
pitkän matematiikan suorituksilla oheisen taulukon mukaan.
MAA
MAA 02
MAA 03
MAA 06
MAA 08
MAA 10

MAB
MAB 02
MAB 03
MAB 07
MAB 04
MAB 05

MAB6-kurssia ei voi korvata pitkän oppimäärän kursseilla!
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Muut pitkän matematiikan opinnot voivat olla lyhyen matematiikan paikallisia
syventäviä tai paikallisia 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 kyseiset kurssit voidaan lukea hyväksi opiskelijan
varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi tai paikallisiksi soveltaviksi
kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS
Lukion kurssien suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla.
Tunneilta EI SAA olla poissa muutoin kuin pakottavasti syystä. Huom!
Esimerkiksi autokoulun suorittaminen ei ole pakottava syy olla poissa
koulusta. Poissaoloista on annettava kirjallinen selvitys kurssin opettajalle
välittömästi eikä vasta kurssin lopussa.
Jos poissaoloja on enemmän kuin kuusi (6x 45 min), kurssi katsotaan
keskeytetyksi. Enintään kuuden (6) oppitunnin (45 min) poissaolojen
selvitykseksi hyväksytään huoltajan allekirjoittama selvitys tai asiantuntijan
(esim. lääkärin) antama todistus. Jos pakottavien syiden (esim. sairauden)
vuoksi joutuu olemaan pitkään poissa koulusta, on tultava neuvottelemaan
opettajan (ja mahd. myös opinto-ohjaajan ja rehtorin) kanssa kurssien
suoritusmahdollisuuksista ja erityisjärjestelyistä. Vaikka kurssi jäisi
suorittamatta, opiskelija voi jatkaa opiskeluaan, ellei hänelle muodostu
kyseisessä aineessa etenemisestettä. Tällöin suorittamatta jäänyt kurssi
katsotaan hylätyksi.
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KURSSIEN ARVOSTELU
Kurssit arvostellaan yhdellä arvosanalla asteikolla 4–10. Kurssi voidaan
arvostella suoritusmerkinnällä, jolloin S = suoritettu, H = hylätty ja K =
kesken (= puutteellinen suoritus, annettuja töitä palauttamatta tms.)
Oppiaineen eri kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta. Soveltavat kurssit
arvostellaan niin kuin opetussuunnitelmassa määrätään. Opinto-ohjauksesta
annetaan suoritusmerkintä.
Pakollisten kurssien osalta keskeneräiset kurssit pitää suorittaa seuraavan
jakson aikana ja viimeisen jakson osalta seuraavan lukuvuoden 1. jakson
aikana. Kesken olevista suorituksista puuttuvat tehtävät pitää suorittaa
uusintakoepäivinä.
Kurssi arvostellaan vasta, kun siihen mahdollisesti kuuluvat tutkielmat/aineet
on palautettu. Tutkielmat/aineet on palautettava saman lukuvuoden
aikana ja neljännen jakson työt viimeistään seuraavan lukuvuoden
ensimmäisen jakson aikana. Muuten kurssi on hylätty.
HYLÄTYN KURSSIN SUORITTAMINEN
Hylätyn arvosanan (4 tai hylätty) saaneella opiskelijalla on oikeus osallistua
kerran uusintakokeeseen. Tämä oikeus on myös opiskelijalla, joka on
hyväksyttävästä syystä ollut poissa niin, ettei hänen tietojaan ja taitojaan ole
voitu arvostella. Uusintakoe koskee koko kurssin oppimäärää, ja sen
arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin
arvostelussa.
Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava
kirjallisesti koulun kansliaan viimeistään
uusintakoepäivää edeltävänä maanantaina.
Lomakkeita on aulan info-hyllyssä ja kansliassa.
Ilmoittautuminen on sitova. Poisjäänti
katsotaan yritykseksi. Jos sairauden vuoksi ei
kykene osallistumaan uusintakokeeseen, siitä
on ilmoitettava kansliaan tai aineenopettajalle
viimeistään uusintakoepäivän aamuna.
Poissaolo on selvitettävä kuten muutkin
poissaolot.
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Uusintakoepäivät lukuvuonna 2019–2020
1.
2.
3.
4.

03.09.2019
05.11.2019
21.01.2020
07.04.2020

HYVÄKSYTYN KURSSIN UUSIMINEN
Hyväksytysti suoritetun kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa kerran
korotuskokeessa, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Parempi
arvosana jää voimaan. Korotuskokeeseen voi kuulua opettajan kanssa
sovittuja painotuksia tai erikseen toimitettuja osaamistehtäviä. Hyväksyttyä
arvosanaa voi yrittää korottaa myös osallistumalla uudelleen ko. kurssin
opetukseen. Parempi arvosana jää tällöinkin voimaan.
Korotustenttipäivät lukuvuonna 2019–2020
21.11.2019
23.4.2020
ETENEMISESTE
Matematiikan ja kielten opiskelussa syntyy etenemiseste, mikäli kahden
peräkkäisen kurssin arvosana on hylätty. Aineen opiskelu voi jatkua, kun
vähintään toinen hylätyistä kursseista on suoritettu hyväksytysti.

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN
Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voit liittää lukio-opintoihin, mikäli
opinnot ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion
opetussuunnitelmien mukaisia. Tarvittaessa sinulta voidaan edellyttää myös
lisäsuorituksia. Aktiivinen toiminta kansalaisjärjestöissä, yhdistyksissä, vapaaaikaan tai harrastuksiin liittyvissä toiminnoissa sekä uskonnollisissa
yhteisöissä voi mahdollistaa hyväksilukemisen. Anomus korvaavien opintojen
hyväksilukemisesta on tehtävä kirjallisesti.
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OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut
hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien aineiden oppimäärät.
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten
syventävien kurssien perusteella. Opettaja voi lopullisessa arvioinnissa ottaa
muutkin kurssit korottavana huomioon. Soveltavien kurssien ja
koulukohtaisten syventävien kurssien nelosia ei lasketa kurssimäärään.
Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista
oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista
hyväksytysti. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja valtakunnallinen
syventävä kurssi on mukana arvostelussa. Numeroarvosanaa ei voi
jälkikäteen muuttaa suoritusmerkinnäksi, eikä mitään kurssia voi jälkikäteen
myöskään poistaa. Ylioppilastutkintosuoritus ei vaikuta lukion
päättöarvosanaan.
Lukion opetussuunnitelman mukaan tietyt opintokokonaisuudet arvostellaan
päättötodistukseen joko numerolla tai suoritusmerkinnällä. Liikunnassa
valintamahdollisuus on kurssimäärästä riippumatta. Vieraissa kielissä
valintamahdollisuus on, jos on opiskellut ko. kieltä enintään 2 kurssia. FY,
KE, TE, KU, MU, PS numeron tai suoritusmerkinnän voi valita, jos on
opiskellut vain yhden kurssin ko. ainetta.
Kaikista numeroin arvioiduista kursseista tallennetaan jaksotodistukseen
numero, valinta (numero/suoritusmerkintä) päättötodistusta varten tehdään
abivuoden keväällä.
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OPINTOJEN OHJAUS ja OPISKELIJAHUOLTO
RYHMÄNOHJAAJA
Opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on ryhmänohjaajansa,
joka perehdyttää opiskelijat lukion käytänteisiin ja seuraa opiskelijoiden
menestymistä ja poissaoloja. Hän toimii tarvittaessa yhdyssiteenä ryhmänsä
opiskelijoiden ja muiden opettajien sekä kotien välillä.
OPINTO-OHJAAJA
Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että
ryhmäohjausta kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä
asioissa. Henkilökohtaista ohjausta on mahdollista
saada kurssivalintoihin ja niiden muutoksiin,
opiskeluvaikeuksiin, ylioppilaskirjoitusten
suunnitteluun sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen.
Opinto-ohjaaja hoitaa myös tiedottamisen koulun
ja jatko-oppilaitosten sekä elinkeinoelämän välillä.
KURAATTORI
Lukiolaiset voivat käyttää koulukeskuksen kuraattorin palveluja. Kuraattorin
kanssa voi keskustella esimerkiksi ihmissuhdevaikeuksista tai taloudellisista ja
sosiaalisista ongelmista. Parhaiten kuraattorin tavoittaa varaamalla ajan
etukäteen.
KOULUPSYKOLOGI
Koulupsykologipalvelut ovat myös lukiolaisia varten. Psykologille voi varata
ajan opettajien, koulukuraattorin tai terveydenhoitajan kautta tai suoraan.
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YLIOPPILASTUTKINTO
Ylioppilastutkinto on sähköistynyt, joten kokelaan tulee hallita riittävän
hyvin tarvittavien ohjelmistojen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta,
laskinsovellukset jne) käyttö. Näitä taitoja harjoitellaan opettajien
ohjauksessa.
Tähän tiedotteeseen on koottu keskeisimmät asiat, jotka koskevat
ylioppilastutkintoon osallistumista. On tärkeää, että tutustut niihin
huolellisesti. Saat lisää tietoa lautakunnan yleisistä määräyksistä ja ohjeista.
Lakia ylioppilastutkinnon järjestämisestä on muutettu. Hyväksyttyjen ja
hylättyjen kokeiden uusimista, oikaisuvaatimusta ja erityisjärjestelyjä
koskevat muutokset tulevat voimaan syksyn 2019 ylioppilastutkinnosta
alkaen.
Tutustu myös näihin:
Digitaalisen ylioppilaskokeen ohje
Koejärjestelmässä olevat ohjeet ja materiaalit (https://cheat.abitti.fi)
Kokeen vastauskentässä käytössä oleva kaavaeditori (https://mathdemo.abitti.fi).
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille/kokelaan-ohje
Ylioppilastutkinnon suorittaminen
Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen
tutkintokerran aikana (ks. kuitenkin kohta ’Hylätyn kokeen uusiminen’).
Tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Sinun on suoritettava kaikki kokeet
samalla kielellä. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut
ensimmäisen kerran pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintosi on
valmis, kun olet suorittanut pakollisten kokeiden lisäksi lukion oppimäärän tai
muut tutkintoon oikeuttavat opinnot esimerkiksi ammatillisessa
oppilaitoksessa.
Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta.
Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Voit valita kolme muuta pakollista
koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi
vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineen koe. Pakollisiin
kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi
sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Voit valita
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myös sellaisia ylioppilastutkinnon ainevalikoimaan kuuluvia aineita, joita ei
opeteta omassa lukiossasi.
Kokeen suorittaminen
Kaikki kokeet suoritetaan digitaalisesti. Tutustu hyvissä ajoin digitaalisten
ylioppilaskokeiden suorittamiseen.
Sinulla tulee olla kokeessa mukana tietokone, tietokoneen virtajohto ja
kuulokkeet. Noudata lukiosi antamia ohjeita.
Sinun tulee osata käynnistää oma tietokoneesi USB-muistitikulta.
Huolehdi siitä, että valitset koejärjestelmässä sen kokeen, johon olet
ilmoittautunut. Valitse myös oikea kieliversio kokeesta.
Jos teet väärän kokeen, koesuorituksesi hylätään.
Sinun tulee noudattaa lautakunnan määräyksiä. Matkapuhelimen ja muiden
elektronisten laitteiden (kuten älykellojen) tuominen koetiloihin on kielletty.
Langattomien laitteiden (esimerkiksi Bluetooth-kuulokkeet, langattomat hiiret
jne.) käyttö on myös kielletty. Vilpistä tai tutkintojärjestyksen rikkomisesta
seuraa, että kaikki kokeesi hylätään kyseisellä tutkintokerralla etkä mahdollisesti saa ilmoittautua seuraavalle tutkintokerralle.
Tutkintoon ilmoittautuminen
Ilmoittautuessasi ylioppilastutkintoon noudata lukiosi antamia määräaikoja.
Syksyn tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 5.6. ja kevään
tutkintoon viimeistään 23.11. Jos olet osallistunut syksyn tutkintoon, voit
kuitenkin ilmoittautua kevään tutkintoon vielä rehtorin ilmoittamaan
määräaikaan mennessä, viimeistään 1.12. Ilmoittautumishakemus jätetään
lukion rehtorille kirjallisena lukion hyväksymää lomaketta käyttäen. Sinun tai
valtuuttamasi henkilön on allekirjoitettava hakemus. Tarkista, että tietosi ovat
lomakkeessa oikein.
Ilmoittautuminen on sitova.
Et voi jälkikäteen muuttaa valintojasi, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen
pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa. Voit erityisen painavasta
syystä hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi, jos ilmoittautumisessa on
todistettavasti tapahtunut virhe. Määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen lautakunta voi hyväksyä vain erityisen painavasta syystä. Voit
kirjallisesti peruuttaa rehtorin hyväksymän ilmoittautumisesi syksyn
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tutkintoon viimeistään 5.6. ja kevään tutkintoon viimeistään 23.11. (1.12., jos
olet osallistunut syksyn tutkintoon).
Tutkintomaksut
Ilmoittautuessasi tutkintoon olet velvollinen maksamaan tutkintomaksut,
jotka koostuvat perusmaksusta ja koekohtaisista maksuista. Maksut
maksetaan lukion antamien ohjeiden mukaisesti. Ota yhteyttä lukioosi, jos
sinulla on maksun maksamiseen liittyviä kysymyksiä.
Voit pyytää koekohtaisten maksujen palauttamista, jos sinulla ei ole
osallistumisoikeutta tai lautakunta on hakemuksestasi mitätöinyt
ilmoittautumisesi. Äidinkielen koekohtainen maksu voidaan palauttaa vain, jos
et ole osallistunut sekä lukutaidon että kirjoitustaidon kokeeseen samalla
tutkintokerralla. Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle
viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä
tutkinnosta on kyse. Et voi saada ylioppilastutkintotodistusta, jos et ole
suorittanut tutkintomaksuja.
Hylätyn kokeen uusiminen
Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa
välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut
henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä
koskee sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita.
Kun uusit hylätyn pakollisen kokeen, voit halutessasi vaihtaa vaativamman
tason kokeen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen
edellyttää, että tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän
oppimäärän koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy
kolmannellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto
uudelleen.
Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta uusittaessa. Voit
kuitenkin täydentää tutkintoa suorittamalla eri tason kokeen sen jälkeen, kun
olet suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti. Hylätystä ylimääräisestä
kokeesta ei tule merkintää todistukseen.
Jos olet ilmoittautunut neljään pakolliseen kokeeseen ja tullut hylätyksi
jossakin niistä, voit osallistua tutkintoon vain hylätyn tai hyväksytyn kokeen
uusijana, kunnes olet suorittanut tutkinnon. Voit täydentää tutkintoa uusilla
aineilla vasta kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon.
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Hyväksytyn kokeen uusiminen
Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen
uusimisajankohdan voit valita itse. Jos uusit jonkin kokeen ennen
ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta
saatu parempi arvosana. Jos uusit kokeen tutkintotodistuksen saamisen
jälkeen, saat uusitusta hyväksytystä kokeesta erillisen todistuksen. Saat
halutessasi uusia myös kokeen, josta lautakunta on antanut arvosanan
laudatur.
Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen voit uusia hyväksytyn kokeen, vaikka olisit jo
uusinut sen aikaisemmin. Tämä muutos koskee kaikkia kokelaita riippumatta
hyväksytyn kokeen suorittamisajankohdasta tai aiemmista uusimiskerroista.
Täydentäminen
Tutkinnon täydentäminen uusilla kokeilla on mahdollista sen jälkeen, kun olet
suorittanut tutkinnon. Täydentämisen ajankohdan voit valita itse. Voit myös
täydentää tutkintoa jo suorittamasi oppiaineen eritasoisella kokeella. Saat
erillisen todistuksen näistä uusista hyväksytyistä kokeista. Voit uusia kokeen
niin monta kertaa kuin haluat.
Kompensaatio
Kompensaatio tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla mahdollisuus valmistua
ylioppilaaksi, vaikka et saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin pakollisesta
kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon ylioppilastutkintotodistukseesi
tulevien pakollisten ja ylimääräisten kokeiden arvosanat. Et voi kompensoida
hylättyä pakollista koettasi tutkintoa täydentämällä (ks. ’Täydentäminen’). Jos
et saa jossakin pakollisessa kokeessa hyväksyttyä arvosanaa mutta tulet
ylioppilaaksi kompensaation kautta, voit uusia hylätyn kokeen myöhemmin
niin monta kertaa kuin haluat. Uusimisen ajankohdan voit valita itse.
Äidinkielen kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että sinulla on
suoritus sekä lukutaidon että kirjoitustaidon kokeesta. Jos jompikumpi
suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi, jolloin koko
suorituksesi on hylätty. Keskeytyneen kokeen tapauksessa kompensaatio ei
ole mahdollinen.
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Tutkinnon uudelleen aloittaminen
Jos haluat erityisen painavasta syystä aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta
tutkinnon ollessa vielä kesken, tähän on pyydettävä kirjallinen lupa
lautakunnalta.
Ilmoittautumisen mitätöiminen
Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet ilmoittautunut tutkintoon ja sinulla
on osallistumisoikeus, kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi
yrityskerraksi. Lautakunta voi hakemuksesi perusteella mitätöidä
ilmoittautumisen, jos kokeesta pois jäämiseen on erityisen painava,
lautakunnan hyväksymä syy. Hakemukseen on liitettävä esimerkiksi
lääkärintodistus sairaudesta, todistus ulkomailla opiskelusta tai työskentelystä
kokeiden aikana tai todistus varusmiespalveluksen aiheuttamasta esteestä.
Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä
perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin. Ilmoittautumisen mitätöinti ei
pidennä ylioppilastutkinnon suorittamisaikaa. Ilmoittautuminen äidinkielen
kokeeseen voidaan mitätöidä, jos olet pätevästä syystä estynyt osallistumasta
joko lukutaidon tai kirjoitustaidon kokeeseen tai molempiin saman
tutkintokerran aikana.
Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen
Lautakunta on uudistanut määräykset sairauden, vamman, lukemisen ja
kirjoittamisen erityisvaikeuden, erityisen vaikean elämäntilanteen tai
vieraskielisyyden huomioon ottamisesta tutkinnossa. Ensisijainen tapa ottaa
koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastutkinnossa on myöntää
erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Pistekorotus kohdistuu jatkossa ainoastaan
niihin kokeisiin, joiden arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty.
Pistekorotuksen hylättyyn kokeeseen voi saada riippumatta siitä, onko
erityisjärjestelyitä haettu tai käytetty. Kysy lisätietoja lukiostasi tai lue lisää
erityisjärjestelyistä lautakunnan verkkosivuilta. Lausunnot ja hakemukset
toimitetaan lautakunnalle määräyksissä olevien aikataulujen mukaisesti.
Tarkistuspyynnöt
Kun tulokset ovat valmistuneet, saat ne omasta lukiostasi. Saat myös
suorituksesi nähtäväksi arvosteltuna. Jos epäilet, että tulokset ovat
virheellisiä, ota yhteyttä opettajaasi tai rehtoriin asian selvittämiseksi.
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Oikaisuvaatimus
Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta
asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla
on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan
huoltaja. Voit myös antaa esimerkiksi lukiosi rehtorille valtakirjan, jotta hän
voi tehdä oikaisuvaatimuksen puolestasi. Oikaisuvaatimus tehdään
lautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Oikaisuvaatimus on maksullinen.
Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen
lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä
muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.
Nimitietojen julkaiseminen
Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet
julkaistaviksi mm. tiedostusvälineille sen jälkeen, kun tietojen oikeellisuus on
varmistettu. Jos et halua nimeäsi julkaistavaksi, pyydä hyvissä ajoin
kirjallisesti sekä lukiotasi että lautakuntaa poistamaan nimesi listasta. Jos
sinulta puuttuu kurssisuorituksia, et ole ylioppilas eikä nimeäsi mainita
listassa.
Ylioppilastutkintotodistus
Ylioppilastutkintotodistus lähetetään oppilaitokseesi, kun olet suorittanut
hyväksytysti kaikki neljä pakollista koetta ja lisäksi saanut lukion
päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen perustutkinnon
suorittamisesta.
Jos olet ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen käynyt uusimassa jonkin kokeen
tai täydentämässä tutkintoasi, saat näistä kokeista erillisen todistuksen, joka
lähetetään oppilaitokseesi.
Todistusjäljennökset ja käännökset todistuksista
Jos alkuperäinen ylioppilastutkintotodistuksesi tai todistuksesi hyväksyttyjen
kokeiden suorittamisesta on kadonnut, voit tilata todistusjäljennöksen
lautakunnan verkkosivuilta
https://www.ylioppilastutkinto.fi/asioiverkossa/todistusten-ja-koesuoritustentilaukset Voit tilata todistuksista myös ruotsin- tai englanninkielisen
käännöksen. Jäljennökset ja käännökset ovat maksullisia, ja niiden
toimitusaika on yleensä kaksi viikkoa.
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Koesuorituksen näyttäminen lopullisen arvostelun jälkeen
Saat syksyn 2019 koesuoritukset nähtäväksesi ilman erillistä pyyntöä (ks.
Tarkistuspyynnöt ja Oikaisuvaatimus). Voit tilata kopion koesuorituksestasi
lautakunnan verkkosivuilta. Syksyn tutkinnon suorituksesta voit tilata kopion
aikaisintaan 20.12., kevään tutkinnon suorituksesta aikaisintaan 20.6. Kopio
on maksullinen.
Paperisen koesuorituksen voit saada nähtäväksi 1,5 vuoden kuluessa siitä,
kun tutkintokerta on saatu päätökseen.
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YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN SAAMISEN EHDOT
Ylioppilastutkintolautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen kokelaille, jotka on
hyväksytty pakollisissa kokeissa ja jotka saavat lukion päättötodistuksen. Todistus
annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu.

Sonkajärven lukion kurssit:
OPS 2016, 1.-4. ov.

Äidinkieli ja kirjallisuus

pakollinen

syventävä
valtakunnallinen

1, 2, 3, 4, 5, 6

7, 8, 9

A1-kieli: englanti
1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8
B1-kieli: ruotsi
1, 2, 3, 4, 5
6, 7
B2-kieli
1,2,3,4,5,6,7,8
B3-kieli
1,2,3,4,5,6,7,8
Matematiikka, lyhyt
1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8
Matematiikka, pitkä
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
11, 12, 13
Biologia
1, 2
3, 4, 5
Maantieto
1
2, 3, 4
Fysiikka
1
2, 3, 4, 5, 6, 7
Kemia
1
2, 3, 4, 5
Uskonto, ev.lut.
1, 2
3, 4, 5, 6
Uskonto, ortod.
1, 2
3, 4, 5, 6
Elämänkatsomustieto
1, 2
3, 4, 5, 6
Filosofia
1, 2
3, 4
Psykologia
1
2, 3, 4, 5
Historia
1, 2, 3
4, 5, 6
Yhteiskuntaoppi
1, 2, 3
4
Terveystieto
1
2, 3
Musiikki
1, 2
3, 4
Kuvataide
1, 2
3, 4
Liikunta
1, 2
3, 4, 5
Opinto-ohjaus
1, 2
Teemaopinnot
1, 2, 3
Taiteiden väliset kurssit
Eräkurssi
Kotitalous
Monikulttuurisuus
Nuisku

syventävä
paikallinen

soveltava
paikall. / valtak.

10,11,12,13,14,15
8, 9
9
9, 10, 11
9
14

9,10,11,12
10

15
15
6

5
8
6
7

6
7
5
4

6, 7, 8, 9

5, 6, 7, 8, 9
5, 6, 7, 8, 9
10, 11
3
4, 5
1, 2, 3
1
1
1
1
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OPISKELIJAT OHJAUSRYHMITTÄIN
1. ov.

Teija Korhonen
Hakola Heta
Huoman Jere-Pekka
Kauppinen Sami
Koski Saara
Kähäri Sonja
Lappalainen Max
Mustonen Onni
Nissinen Topi
Partanen Sanni
Pursiainen Janette
Sirviö Aleksi
Sirviö Miro
Tuovinen Saara
Väisänen Inka
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2. ov.

Tarja Mahlberg
Eskelinen Tuomas
Huttunen Pinja
Huuskonen Sani
Juntunen Joona
Karppinen Simo
Karvinen Toni
Kettunen Helmi
Komulainen Saara
Kontro Sampo
Koski Janita
Kvist Jonna
Luukkonen Atro
Luukkonen Essi
Luukkonen Venla
Metsälä Ida
Mähönen Minttu
Ruotsalainen Sirkku
Rönkkö Nea
Suomisalo Matias
Tapio Siiri
Tuovinen Veera
Valtonen Lotta
Väisänen Johannes
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3. ov.

Satu Niskanen
Haapalainen Antti
Hotti Aatu
Kemiläinen Matti
Komulainen Toni
Koponen Meri
Koski Elisa
Kärkkäinen Saara
Lappalainen Nico
Nenola Julle
Reinikainen Touko
Repo Taru
Repo Ville
Ruotsalainen Markus
Ryhänen Osvald
Räsänen Laura
Rönkkö Saimi
Sevon Leena
Sihvonen Jere
Virkkunen Emmi

4. ov.

Satu Niskanen
Karvinen Joni
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SONKAJÄRVEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Sonkajärven lukiossa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.
• järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä
• järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun tilaisuuksissa sekä
koulun ulkopuolisessa toiminnassa.
• koulun alue on koulurakennus ja siihen kuuluvat piha-alueet.
Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan opetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja
tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja
koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
Opettajat tekevät parhaansa hyvän oppimisilmapiirin ja asianmukaisen
opiskeluympäristön luomisessa.
Opiskelijan velvollisuudet
Opiskelijalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä
asiallisesti.
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty
lupaa poissaoloon.
Hyvä käytös
Sonkajärven lukiossa käyttäydytään asiallisesti muita ihmisiä kohtaan.
Opiskelijatöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän
lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
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Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan koulun
omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehtimisesta sekä
kunnioittamaan toisten omaisuutta.
• roskaaminen on kiellettyä ja edellyttää jälkien siivoamiseen.
• opiskelijalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai
epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai
järjestämiseen
Turvallisuus
Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan
viasta tai puutteesta koulun omaisuudessa, oppimateriaaleissa tai muussa
kouluympäristössä.
• polkupyörät, mopot ja liikuntavälineet säilytetään niille osoitetuissa
paikoissa
• koulun alueella on tallentava kameravalvonta
Päihteet ja vaaralliset esineet
Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen
tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.
Kurinpito
Kurinpito ja mahdolliset rangaistukset on kuvattu opetussuunnitelman
liitteenä olevassa kurinpitosuunnitelmassa.
• Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai
opettaja voivat ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa
haltuunsa.
• Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta rikkeistä
niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai/ja
muille viranomaisille.
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OHJAUSSUUNNITELMA
Sonkajärven lukiossa opiskelija ohjataan laatimaan itselleen henkilökohtainen
suunnitelman,
joka
pitää
sisällään
opiskelusuunnitelman,
ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.
Ryhmäohjaaja keskustelee ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskelijan kanssa
suunnitelman pohjalta ja opinto-ohjaaja / opinto-ohjauksesta vastaava
opettaja kolmantena vuonna.
Huoltajien kanssa yhteistyötä tehdään esim. järjestämällä vanhempainiltoja.
Ohjaussuunnitelman vuosikello
I vuosi

II vuosi

III vuosi

1. jakso:

- OPO1-kurssi
- henkilökohtaisen suunnitelman aloittaminen

2.–3. jakso:

- ryhmänohjaajan keskustelut

2. jakso:

- henkilökohtaisen suunnitelman
päivittäminen
- ryhmänohjaajan keskustelut
- ylioppilaskirjoitusten aikataulun suunnittelu
- yo-koeinfo

3.–4. jakso:

- ryhmänohjaajan keskustelut
- yo-koeinfo

1.-2. jakso:

-

2-3. jakso:

OPO2-kurssi
henkilökohtaisen suunnitelman päivitys
(yo-koeinfo)
ohjaus- ja jatko-opintokeskustelut

Oppilaitoksiin tutustuminen ja vierailut tapahtuvat koko lukio-opiskeluajan, ja
ne liittyvät OPO1- ja 2 -kursseihin.
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LUKUVUODEN KALENTERI 2019–2020

1. jakso (12.8. - 20.10.2019 )
Viikko 33
Ma

12.8.

Ti

13.8.

Ke

14.8.

To

15.8.

Pe

16.8.

Lukuvuosi alkoi

Viikko 34
Ma

19.8.

Ti

20.8.

Ke

21.8.

To

22.8.

Pe

23.8.

Viikko 35
Ma

26.8.

Ti

27.8.

Ke

28.8.

To

29.8.

Pe

30.8.

Koulukuvaus

Viikko 36
Ma

2.9.

Ti

3.9.

Ke

4.9.

To

5.9.

Pe

6.9.

4. jakson uusintakoe kello 9–12

Viikko 37
Ma

9.9.

Ti

10.9.

Ke

11.9.

To

12.9.

Pe

13.9

Viikko 38
Ma

16.9.

Ti

17.9.

Ke

18.9.

To

19.9.

Pe

20.9.

Yo- koe – vieraskieli SA
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Viikko 39
Ma

23.9.

Ti

24.9.

Ke

25.9.

To

26.9.

Yo-koe – reaali I: uskonto, et, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto

Pe

27.9.

Yo-koe – toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

Ma

30.9.

Yo- kirjallinen koe – matematiikka

Ti

1.10.

Ke

2.10.

To

3.10.

Pe

4.10.

Viikko 40

Yo-kirjallinen koe – reaali II: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Viikko 41
Ma

7.10.

Ti

8.10.

Ke

9.10.

To

10.10.

Pe

11.10.

Viikko 42
Ma

14.10.

Syysloma

Ti

15.10.

Ke

16.10.

Syysloma
Syysloma

To

17.10.

Syysloma

Pe

18.10.

Syysloma

.

Muistiinpanoja:
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2. jakso (21.10. - 20.12.2019)
Viikko 43
Ma

21.10.

Ti

22.10.

Ke

23.10.

To

24.10.

Pe

25.10.

Kajaanin kaupunginteatterin esitys lukiolaisille klo 13

Viikko 44
Ma

28.10.

Ti

29.10.

Ke

30.10.

To

31.10.

Pe

1.11.

Viikko 45
Ma

4.11.

Ti

5.11.

Ke

6.11.

To

7.11.

Pe

8.11.

1. jakson uusintakoe kello 9–12
abipäivät Oulussa (kakkoset ja kolmoset reissussa)

Viikko 46
Ma

11.11.

Ti

12.11.

Ke

13.11.

To

14.11.

Pe

15.11.

Lukion 2. ja 3. vuosikurssin vanhempainilta kello 18.00 (yo-koe- ja jatkoopintoinfot)

Viikko 47
Ma

18.11.

Ti

19.11.

Ke

20.11.

To

21.11.

Korotustentti klo 9–12

Pe

22.11.

Kevään 2020 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen päättyy

Viikko 48
Ma

25.11.

Ti

26.11.

Ke

27.11.

To

28.11.

Pe

29.11.

Viikko 49
Ma

2.12.

38

Ti

3.12.

Ke

4.12.

To

5.12.

Pe

6.12.

Itsenäisyyspäivä

Viikko 50
Ma

9.12.

Ti

10.12.

Ke

11.12.

To

12.12.

Pe

13.12.

Lucia-aamunavaus

Viikko 51
Ma

16.12.

Ti

17.12.

Ke

18.12.

To

19.12.

Pe

20.12.

Muistiinpanoja:

Joulukirkko, syyslukukausi päättyy
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3. jakso (2.1. – 28.2.2020)

Viikko 1
Ma
Ti
Ke

1.1.

Uudenvuodenpäivä, vapaa

To

2.1.

Kevätlukukausi alkaa

Pe

3.1.

Viikko 2
Ma

6.1.

Ti

7.1.

Ke

8.1.

To

9.1.

Pe

10.1.

Viikko 3

Loppiainen

HERO-projektin vieraat Sonkajärvellä

Ma

13.1.

Ti

14.1.

Ke

15.1.

To

16.1.

Pe

17.1.

Viikko 4
Ma

20.1.

Ti

21.1.

Ke

22.1.

To

23.1.

Pe

24.1.

2. jakson uusintakoe kello 9–12

Viikko 5
Ma

27.1.

Ti

28.1.

Ke

29.1.

To

30.1.

Pe

31.1.

Viikko 6
Ma

3.2.

Ti

4.2.

Ke

5.2.

To

6.2.

Penkkarit ja vanhojen tanssit
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Pe

7.2.

”Vanhojen päivä”

Viikko 7
Ma

10.2.

Ti

11.2.

Ke

12.2.

To

13.2.

Pe

14.2.

Ystävänpäivä

Viikko 8
Ma

17.2.

Ti

18.2.

Ke

19.2.

To

20.2.

Pe

21.2.

Viikko 9
Ma

24.2.

Ti

25.2.

Ke

26.2.

To

27.2.

Pe

28.2.

Viikko 10
Ma

2.3

Talviloma

Ti

3.3

Talviloma

Ke

4.3

Talviloma

To

5.3

Talviloma

Pe

6.3.

Talviloma

Muistiinpanoja:
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4. jakso (9.3. – 30.5.2020)
Viikko 11
Ma

9.3.

Ti

10.3.

Ke

11.3.

To

12.3.

YO –koe: äidinkieli, kirjoitustaiton koe

Pe

13.3.

YO - koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Ma

16.3.

YO –koe: toinen kotimainen kieli, keskipitkä ja pitkä oppimäärä: ruotsi

Ti

17.3.

Ke

18.3.

To

19.3.

Pe

20.3.

YO - koe: äidinkieli: lukutaidon koe

Viikko 12

YO –koe: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
YO –koe: vieras kieli, pitkä oppimäärä

Viikko 13
Ma

23.3.

Ti

24.3.

Ke

25.3.

To

26.3.

Pe

27.3.

YO –koe: reaali UE, ET, YH, KE, GE, TE
YO –koe: reaali PS, FI, HI, FY, BI

Viikko 14
Ma

30.3.

Ti

31.3.

Ke

1.4.

To

2.4.

Pe

3.4.

Viikko 15
Ma

6.4.

Ti

7.4.

Ke

8.4.

To

9.4.

Pe

10.4.

Pääsiäisloma

Ma

13.4.

Pääsiäisloma

Ti

14.4.

Ke

15.4.

To

16.4.

Pe

17.4.

3. jakson uusintakoe kello 9–12

Viikko 16

Viikko 17
Ma

20.4.
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Ti

21.4.

Ke

22.4.

To

23.4.

Pe

24.4.

Viikko 18

Korotustentti klo 9–12
Vierailu Belgiaan, HERO-projekti

Ma

27.4.

Ti

28.4.

Ke

29.4.

To

30.4.

Pe

1.5.

Vappu – vapaapäivä

Viikko 19
Ma

4.5.

Ti

5.5.

Ke

6.5.

To

7.5.

Pe

8.5.

Viikko 20
Ma

11.5.

Ti

12.5.

Ke

13.5.

To

14.5.

Pe

15.5.

Kevään 2020 yo-tulokset

Viikko 21
Ma

18.5.

Ti

19.5.

Ke

20.5.

To

21.5.

Pe

22.5.

Helatorstai, vapaa

Viikko 22
Ma

25.5.

Ti

26.5.

Ke

27.5.

To

28.5.

Pe

29.5.

La

30.5.

Muistiinpanoja:

Ilmoittautuminen syksyn 2020 yo-kirjoituksiin

Kevätjuhlat ja yo-lakkiaiset, lukuvuosi päättyy

