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2 LUKIO-OPETUKSEN JA YLIOPPILASTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN OPISKELIJOILLE
2.1 LUKION TAVOITE JA ARVOT
Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä koulu, joka toteuttaa lukiolain tavoitteet:




antaa valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtava opiskelu
tukee opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja
aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi
opettaa tietoja ja taitoja työelämän ja harrastusten kehittämiseksi.

Ylivieskan lukio pyrkii olemaan opiskelijan lukio. Koetamme rakentaa toiminnan sellaiseksi,
että sinun on hyvä tulla kouluun ja opiskella lukion oppimäärä ja suorittaa ylioppilastutkinto.
Aina tämä ei onnistu hyvin, mutta toimivan palautejärjestelmän ansiosta saamme asiat
toimimaan jälleen paremmin. Tämä on lukion laadun kohottamista. Laatu ei ole pärjäämistä
lukiovertailuissa, vaan ennen muuta se on yksittäisen opiskelijan menestymistä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Lukion arvojen ja strategian toteutumista sekä vuosittaisesta tavoitteiden päivittämisestä
huolehtivat opettajien työryhmät ja opiskelijakunnan hallitus. Tämä kirjataan syksyisin
lukion työsuunnitelmaan.

Lukiolaki 1§-2§
PROSESSI:
Tavoite ja arvot
luodaan aina,
kun uusi
opetussuunnitel
ma hyväksytään
PALAUTE:
lukuvuosipalaute

Lukiolaki 6§

2.2 TOIMINNAN PAINOPISTEET
Ylivieskan lukio on laatulukio. Lukion toimintaa ja opetusta kehitetään laatujärjestelmän ja
erillisten hankkeiden avulla. Laatulukiossa lukion toiminnan kuvaukset löytyvät opiskelijoille
opinto-oppaasta ja opettajille perehdyttämisasiakirjasta. Palautesuunnitelman avulla
toteutetaan toiminnan säännöllinen arviointi.
Ylivieskan lukio on tiimilukio. Lukion muu toiminta kuin opetus toimii opiskelijoiden tiimien
voimin opiskelijakunnan hallituksen johdolla. Alkavilla ja jatkavilla on noin 15 tiimiä, joissa on
yksi tai kaksi ohjaavaa opettajaa. Päättävillä on omat abitiimit. Tarkemmin tiimitoiminta
esitellään opiskelijakunnan toiminnan selostuksessa.

PROSESSI:
Lukion
kehittämishankk
eet..
PALAUTE:
lukuvuosipalaute

Ylivieskan lukio on Innolukio. Lukion innovaatiotoiminta käynnistyi 2010 -luvun alussa
järjestetyistä innovaatiokilpailuista, joista se on laajentunut valtakunnalliseksi toiminnaksi.
Innolukio näkyy lukion toiminnassa jatkuvana kehittämisenä ja innovaatioiden
hyödyntämisenä.
Lukioakatemia yhdistää lukion ja opiskelijoiden harrastukset. Urheilu, kulttuuri ja työelämä
sekä koulutus yhdistyvät osaksi lukion opintoja akatemiassa.

2.3 YHTEISTYÖ OPPILAITOSTEN KANSSA
Yhteistyö on Ylivieskan lukiolle tärkeä asia. Emme rakenna muureja koulun ympärille.
Avaamme ovia ja puhallamme yhteen hiileen toisten toimijoiden kanssa Ylivieskassa ja
alueella. Näin lukioaikana opitaan toimimaan yhdessä. Se on tärkeää elämää ja työtä varten.
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Lukiolaki 8§
PROSESSI:
Yhteistyö on
rehtorin
johtamaa,
vierailuista
vastaa opintoohjaaja
PALAUTE:
lukuvuosipalaute
, vuosittainen
yhdistelmätutkin
tojen palaute

Korkeakouluyhteistyö toteutuu yhteisillä kursseilla ja vierailuilla. Centria-ammattikorkeakoulun kanssa on
yhteinen peliakatemia ja robotiikka-akatemia. Lukiolaiset vierailevat vuosittain Centriaammattikorkeakoulussa sekä Oulun yliopistossa. Lisäksi vuosittain tehdään matka Studia-messuille
Helsinkiin. Tämän matkan aikana vieraillaan eri yliopistoissa. Matkan suunnittelusta vastaa abimatkatiimi
yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.
Yhdistelmätutkinto tarkoittaa ammatillisen toisen asteen tutkintoon liitettyjä lukion opintoja, joilla
tähdätään ylioppilastutkintoon tai myös koko lukion oppimäärän suorittamiseen. Yhteistyösopimus
yhdistelmätutkinnosta on tehty Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n kanssa. Sopimuksen perusteella
ammatillinen oppilaitos maksaa lukion antamasta opetuksesta lukiolle korvauksen.
Lukio on mukana alueellisessa lukioiden yhteistyöelimessä Eleven+:ssa. Eleven+ järjestää kilpailuja ja
yhteisiä tapahtumia lukioille. Eleven+ on tukemassa alueellisia opettajien aineryhmiä.
Lukio toimii Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston aktiivisena jäsenenä. Tässä eLukiossa
opiskelija voi suorittaa opintoja. Monet lukion opettajat ovat eLukiossa opettajina.

3 OPETUS
3.1 OPISKELUYMPÄRISTÖ
Lukio toimii 1960-luvun alussa rakennetussa alun perin Ylivieskan yhteiskoulun
koulurakennuksessa, johon on tehty laajennuksia ja peruskorjauksia vuosina 1982, 1995,
1997,2005 ja 2015. Kuvataiteen opetus ja ruokailu järjestetään viereisen Rahkolan koulun
tiloissa. Remonttien yhteydessä on saatu kemian ja biologian opetukseen oma laboratorio
sekä uusi kielistudio vuonna 2015. Kartta sisätiloista ja piha-alueesta julkaistaan
vuosittaisessa opinto-oppaan kalenteriosassa. Sisäilmatyöryhmä toimii rakennuksen
terveellistenolojen vastuu toimielimenä. Lukiolle tehdään terveydellisten olojen tarkistus
(2020 kevät) ja palotarkastus (2020 syksy) säännönmukaisesti.
Kannettava tietokone on välttämätön lukio-opiskelijalle. Opiskelijoiden kannettavat
tietokoneet on hankittu lukion ja huoltajien kanssa yhteistyössä vuodesta 2014 alkaen. Lukio
ostaa sopivia kannettavia tietokoneita alkaville kesällä huoltajien ennakkoilmoitusten
perusteella. Huoltajat maksavat sopimuksen mukaan noin puolet koneen hinnasta
käyttömaksuna. Kone luovutetaan opiskelijan käyttöön lukion alussa. Jos lukio-opiskelu
keskeytyy, kone palautetaan lukiolle ja osa käyttömaksusta palautetaan sopimuksen
mukaisesti. Kannettavaa tietokonetta on käsiteltävä huolellisesti ja turhien ohjelmien
asentaminen on kielletty.
Lukiossa käytetään Wilma-ohjelmistoa. Ylivieskalaisilla opiskelijoilla ja huoltajilla toimivat
peruskoulun käyttäjätunnukset. Jos käyttäjätunnus puuttuu, niin uuden saa lukion kansliasta.
Opetuksessa käytetään Pedanet-, Moodle- Google Suite ja abitti- ohjelmistoja sekä
kustantajien ohjelmia. Matematiikassa opiskelijat hankkivat opettajien ohjeiden mukaisesti
laskinohjelman.

Asetus
lukikoulutuksesta
4§
PROSESSI:
Kiinteistön
tarkistukset ja
huolto.
Opiskelijoiden
tietokonehankint
a prosessi.
Ohjelmistojen
hankinta ja
opastus.
PALAUTE:
lukuvuosipalaute

Asetus
lukikoulutuksesta
4§
PROSESSI:
Rehtori laatii
lukion kalenterin
ja
kiertotuntikaavio
n keväällä
PALAUTE:
lukuvuosipalaut

3.2 LUKION TOIMINTAKULTTUURI
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Ylivieskan lukion opetus perustuu aitoon luokattomuuteen. Oppiaineet opetetaan
kursseina, joiden pituus on 38 oppituntia. Opetus jaetaan kuuteen jaksoon, joiden ajaksi
opiskelijat valitsevat suorittaakseen noin 5 kurssia. Jos valitsee neljän vuoden
opintosuunnitelman, niin jaksoon riittää 4 kurssia. Osa taito- ja taideaineiden kursseista
sekä tukikursseista jaksotetaan joko syksyn tai kevään kestäviksi, jolloin opetusta on 2
tuntia viikossa. Lukuaineiden opetus toteutetaan kaavion mukaisesti ma, ke ja pe 1.-6.
oppitunneilla ja ti ja to 3.-8. oppitunneilla. Ma ja ke 7.-8. oppitunneilla sekä ti ja to 1.2.oppitunneilla on pääosin 2 viikkotunnin opetusta (kuvataide, liikunta ja musiikki sekä
opinto-ohjausta ja tukikursseja). Lukioakatemia toimii pääosin ti ja to 1.-2. oppitunneilla.
Lukiotunnin aikana on tiimien kokouksia tai muuta ohjelmaa tai vapaata.

ma

ti

ke

to

pe

1.
2.
10.00-10.30 lukiotunti
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kursseilla on opetusta kuusi tuntia viikossa. Jaksoittain oppituntien paikat vaihtelevat.
Koulupäivä aloitetaan päivänavauksella, jonka vuorolistan valmistaa koulutustyöryhmä.

Asetus
lukiokoulutuksest
a 4§
PROSESSI:
Lukion muu
toiminta
päätetään
jaksopalavereissa.
Tiimit vastaavat
muusta
toiminnasta.
Matkat ovat
opettajan
vastuulla.
opiskelijakunta
vastaa muusta
toiminnasta.
PALAUTE:
lukuvuosipalaute,

Lukiokoulutukseen kuuluu kurssien suorittamisen lisäksi muutakin toimintaa, joka
valmistaa opiskelijaa seuraaviin haasteisiin opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnassa.
Muu toiminta järjestetään Ylivieskan lukiossa tiimitoiminnan avulla, jota johtaa
opiskelijakunnan hallitus.
Opiskelijat valitsevat oman tiiminsä ja toimivat sen aktiivisina jäseninä lukuvuoden ajan.
Alkavat valitsevat tiiminsä ensimmäisen lukukauden alussa, kun heille ensin on esitelty
tiimit tiimiseminaarissa. Keväällä toukokuussa alkavat voivat vaihtaa tiimiä. Viimeisenä
vuonna abit toimivat ryhmänohjaajien ohjaamina omissa abitiimeissään. Tiimien valinta
tapahtuu Wilman kautta tiimitarjottimesta, jonka rehtori aukaisee tiedotettuaan siitä
opiskelijoita. Toimivat tiimit ja uudet tiimit sekä lakkautettavat tiimit päätetään kevään tiimiseminaarissa ja
opettajien kevään arviointipalaverissa. Jokaisessa tiimissä on yksi tai kaksi ohjaavaa opettajaa.
Osalla tiimeistä on vakiintuneita tehtäviä lukion toiminnassa. Tutortiimi vastaa alkavien tutustumisesta
lukioon, munkituksesta ja lutuleiristä sekä on mukana lukion markkinoinnissa lukuvuoden aikana.
Turvallisuustiimi huolehti omalta osaltaan lukion turvallisuuskasvatuksesta, järjestää turvakävelyn ja on
mukana harjoitusten järjestämisissä. Tarjoilutiimi vastaa huoltajien iltojen ja muiden tilaisuuksien
tarjoilusta. Ruokatiimi hoitaa yhteyksiä kouluruokailun järjestäjiin ja kehittää sitä. MusaAV-tiimi hoitaa
tilaisuuksien musiikkiesitykset ja vastaa liikuntasalin av-välineistä. Ekotiimi vastaa pullojen kierrätyksestä ja
muusta lukion ekotoiminnasta. Hyvinvointitiimi kehittää lukion viihtyvyyttä ja koettaa parantaa väen
jaksamista. Kakkutiimi valmistaa tarjoiltavat makeat ja suolaiset koulun tilaisuuksiin. Pelitiimi ja Innotiimi
kehittävät aiheen mukaista toimintaa lukiossa.
Jaksopalaveri on opettajien ja opiskelijakunnan edustajan yhteinen kokoontuminen, jossa sovitaan
seuraavan jakson opetuksen muutoksista ja jakson muusta toiminnasta. Jaksopalaveri pidetään jaksoa
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edeltävällä arviointiviikolla. Apulaisrehtori laatii rehtorin tekemän esityslistan pohjalta muistion
jaksopalaverista, joka jaetaan opettajille Wilma tiedotteena. Nettisivujen ajankohtaisesta päivittämisestä
vastaava opettaja päivittää jaksopalaverista tiedotteen nettisivuille ja opiskelijoille Wilman kautta viestinä.
Jaksopalaverissa keskustellaan myös kehittämisasioista ja tehdään työsuunnitelmaan tai lukion
toimintamalleihin ja prosesseihin tarkennuksia.
Lukio järjestää myös opetukseen liittyen matkoja. Matkat liittyvät lukion kursseihin. Pariisin matka, Berliinin
matka ja Luulajan matkat ovat toteutuneet. Myös Taizé-matkoja on tehty muutaman vuoden välein.
Matkan järjestä laatii matkalle oman budjetin, jossa määritellään opiskelijan osuus, koulun osallistuminen
ja muut tulot. Matkasta vastaa kurssin opettaja tai opettajat.
Opiskelijakunnan ja tiimien järjestämiä juhlia ovat kevätjuhla lakkiaisjuhlaa edeltävänä päivänä, joulujuhla
ja itsenäisyyspäivän juhla. Vanhojen päivät ja abien tapahtumat toteutetaan helmikuussa. Abitapahtuman
järjestävät abien omat tiimit ryhmänohjaajien ohjauksessa. Vanhojen päivänä on vanhojen tanssit torstaiiltana kotiväelle ja perjantaina yleisöesitykset. Vanhat eli jatkavat järjestävät myös alkaville hyväntahtoisen
vauvapäivän ohjelman. Tutorit järjestävät alkaville mukavan ryhmäyttämistapahtuman eli munkituksen
syyslukukaudella.
Lukukauden aikana lukiolla järjestetään vierailuluentoja ajankohtaisista aiheista, konsertteja sekä kilpailuja
ja tiimitoimintaan liittyen erilaisia tapahtumia. Kaikki nämä ovat osa lukion tietoja ja taitoja kasvattavaa
toimintaa ja osa lukion oppimäärän suorittamista.
Lukion sisäinen tiedottaminen perustuu Wilman käyttöön. Opiskelijan velvollisuus on seurata päivittäin
Wilman viestejä ja tiedotteita. Lukion opiskelijoille jaetaan opinto-opas ja opintoppaan
kalenteriosa. Opinto-opas sisältää lukion pysyvät toimintaohjeet ja mallit. Opinto-oppaan
kalenteriosaan kerätään vuosittain muuttuvat tiedot. Opettajien toiminta ja työ selostetaan
LUKIOLAKI 12§
perehdyttämisoppaassa.
PROSESSI:

3.3 OPETUSSUUNNITELMA
Lukion toiminta perustuu lukiolain mukaan laadittuun opetussuunnitelmaan.
Opetussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 31.8.2015. Opetussuunnitelman
laatiminen käynnistyy, kun Opetushallitus julkaisee uudet opetussuunnitelman perusteet.
Sen jälkeen lukio tekee suunnitelman opetussuunnitelman prosessista. Prosessi alkaa lukion
arvojen, vision ja strategian työstämisellä. Tässä ovat mukana myös lukion opiskelijoiden ja
henkilökunnan lisäksi kaikki yhteistyötahot. Opetussuunnitelman yleinen osa työstetään
opettajien työryhmissä. Oppiaineiden suunnitelman työstävät lukion opettajien aineryhmät.

Erillinen OPSsuunnitelma
laaditaan
rehtorin
johdolla
PALAUTE:
lukuvuosipalaut

Ylivieskan lukiossa opetussuunnitelma on nuorten koulutuksen mukainen. Aikuisten opetussuunnitelman
mukaisesti voi Ylivieskan lukiossa opiskella eLukion kautta.
LUKIOLAKI 12§
Opetushallitus on käynnistänyt uuden opetussuunnitelman teon, jonka mukaan lukio
PROSESSI:
valmistaa uuden opetussuunnitelman, joka otetaan käyttöön syyslukukauden alussa
vuonna 2021 alkavilla opiskelijoilla.
Rehtori johtaa ja
kokoaa
3.4 TYÖSUUNNITELMAN TEKO
työryhmien ja
opiskelijakunnan
osuudet, jotka
hyväksytään
elokuun lopussa
7
opettajakokouks
essa.
PALAUTE:

Lukion työsuunnitelma hyväksytään vuosittain elokuussa sivistyslautakunnassa. Työsuunnitelman
laatimiseen osallistuvat rehtori, opettajien työryhmät ja opiskelijakunta.
Rehtori laskee elokuussa opiskelijamäärän. Lukuvuoden tarjottava opetus eli kurssitarjotin valmistuu
edellisenä keväänä. Kurssitarjottimen pohjana ovat opiskelijoiden esivalinnat, jotka tehdään rehtorin
laatimaan esivalintakurssitarjottimeen helmikuussa. Tulevien opiskelijoiden esivalinnat tehdään
maaliskuussa yhteishaun päättymisen jälkeen. Opettajien ja aineryhmien ehdotukset oman oppiaineen
jakamisesta opettajien kesken ja jaksottamisesta palautetaan rehtorille maaliskuussa. Peruskoulun kanssa
yhteisten opettajien tuntien sijoittelusta saadaan myös alustava tieto valinnaisten aineiden osalta
maaliskuussa. Näiden pohjalta rehtori laatii resurssitaulukon, josta ilmenevät kurssien lukumäärät ja
opiskelijamäärät sekä keskiarvot kurssien koosta. Tämä taulukko on työsuunnitelman
resurssinjakotaulukko, jonka avulla päätetään siitä, miten laajasti lukion opetus seuraavana lukuvuotena
toteutuu ja minkä verran opettajia tarvitaan.
Kurssien opettajat ja aineryhmät päättävät keväällä huhtikuun loppuun mennessä seuraavana lukuvuotena
kursseilla käytettävät oppikirjat. Oppikirjaluettelon kokoaa koulusihteeri ja se julkaistaan kesäkuussa koulun
nettisivuilla ja syksyllä opinto-oppaan kalenteriosassa.
Resurssitaulukon mukaan perustetaan, muutetaan, lopetetaan tai julistetaan haettavaksi opettajan virkoja
tai tuntiopettajuuksia seuraavan lukuvuoden ajaksi. Rehtori lähettää seuraavan lukuvuoden opettajien
muutoksia koskevan luettelon maaliskuun lopussa sivistysjohtajalle toimenpiteitä varten. Virat ja
tuntiopettajuudet pyritä saamaan haettaviksi huhtikuun aikana ja haastattelut päätöksineen toukokuun
aikana valmiiksi.
Uudet opettajat perehdytetään lukion toimintaan elokuussa perehdyttämissuunnitelman avulla. Rehtorin
johdolla käydään koko perehdyttämisasiakirja läpi. Perehdyttämissuunnitelma toimii koko lukion
laatukäsikirjana yhdessä opinto-oppaan kanssa. Muutokset niihin käydään etukäteen jaksopalavereiden
kehittämiskeskusteluissa läpi ja hyväksytään pysyviksi käytänteiksi seuraavassa jaksopalaverissa.
Työsuunnitelman pohjalta tehdään vuosittain elokuun alussa lukion opinto-oppaan kalenteriosa. Sen
sisältönä ovat ohjeet lukuvuodeksi vaihtuvista ohjeista ja päätöksistä. Kalenteriosan tietoja ovat
lukuvuoden tapahtumakalenteri, opettajat ja henkilökunta, oppikirjaluettelo, sisä- ja ulkokartat,
ylioppilaskirjoitusten aikataulu, sopimus tietokonehankinnasta, tuntien ja ruokailujen alkamisajoista.
Kalenteriosa jaetaan ensimmäisenä koulupäivänä opiskelijoille.
Lukion opettajat on jaettu työryhmiin, jotka vastaavat työsuunnitelman arviointi- ja kehittämiskohteiden
laatimisesta ja toteuttamisesta. Lukiossa toimivat seuraavat työryhmät: visiointityöryhmä,
arviointityöryhmä, koulutustyöryhmä, tiimitoimintatyöryhmä ja oppimisen tuki- työryhmä.
Jokaisella työryhmällä on työsuunnitelmassa oma arviointi- ja kehittämiskohde. Edellisen vuoden
arviointikohde käsitellään työsuunnitelman hyväksymiskokouksessa elokuussa ja samalla uusi
arviointikohde mittareineen hyväksytään. Koulutussuunnitelman valmistelee koulutustyöryhmä, joka myös
toteuttaa yhteisten koulutuksien käytännön järjestelyt.
Opetussuunnitelman muutokset opetukseen ehdotetaan viimeistään marraskuussa, jotta ne ehditään
valmistella ja päättää ennen kuin esivalintakurssitarjotin tarjotaan helmikuun alussa opiskelijoille. Tuleville
opiskelijoille toimitetaan ainevalintakortti ja pyrkivien opas marraskuussa, joten alkavien opetuksen
muutokset pitää olla päätettyinä ennen sitä.
Lukion sisäinen tiedottaminen perustuu Wilman käyttöön. Opiskelijan velvollisuus on seurata päivittäin
Wilman viestejä ja tiedotteita. Lukion opiskelijoille jaetaan opinto-opas ja opintoppaan kalenteriosa.
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Opinto-opas sisältää lukion pysyvät toimintaohjeet ja mallit. Kalenteriosaan kerätään vuosittain muuttuvat
tiedot.

3.5 YLIVIESKAN LUKION OPETUKSEN RAKENNE
Ylivieskan lukio toimii luokattomana kurssimuotoisena lukiona, jossa lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon.
Oppiaineet opiskellaan kursseina, joiden pituus on keskimäärin 38 tuntia. Opiskeluaika on 3 - 4 vuotta,
jonka kuluessa opiskelijan tulee suorittaa lukion päättötodistukseen vaadittavat opinnot.
Lukio-opinnot jakaantuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Opiskelijan on lukioaikanaan
suoritettava vähintään 75 kurssia, joista pakollisia 47 - 51, syventäviä vähintään 10 ja soveltavia vapaasti
valittava määrä. Pakolliset ja syventävät kurssit liittyvät tiiviisti ylioppilaskirjoituksissa testattavaan
ainekseen. Soveltavat kurssit ovat opintoja suuntaavia ja täydentäviä tai harrastusluonteisia kursseja, joissa
opiskelija voi jonkin oppiaineen kohdalla laajentaa tietämystään ja osaamistaan.

3.6 KURSSIT VUODEN 2016 OPETUSSUUNNITELMASSA

Pakolliset
kurssit
Äidinkieli

6

3

3

Englanti A1
Ruotsi A
Ruotsi B1

3
6
5

3
3
3

3
3
2

Soveltav
at
kurssit

Syventävät
kurssit
3

3

5

Kielet

Matematiikka

Ranska B2
Saksa B2
Venäjä B2
Ranska B3
Saksa B3
Venäjä B3
Espanja, italia
kiina ja japani
Yhteinen
Pitkä
Lyhyt

8
8
8
8
8
8

2
3
3
2
2
1
4
4
3

3+½

3
3
3
3
3
3

3
3
4
1
1
3

1+½
4+½
1+½
1+½
½
2+½
2+½
2+½

8
1
9
5

3
2

5
2

eLukio

3
2

1
1

syksyn yo

5
4

Reaaliaineet
Biologia
Maantieto
Fysiikka
Kemia
Terveystieto
Uskonto / Et
Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaopp
i

2
1
1
1
1
2
2
1
3

2
1
1
1
1
1
1
1

1

1

3
3
6
4
2
4
3
4
4

3

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

3
2
2
3
2
2
1
2
2
1

1
3

1
1
1
1

2
2
3
2
2
2
1
3
3
2

Taideaineet
Kuvataide

1/2

2

9

7

syksyn yo

syksyn yo
syksyn yo

myös
syksyn yo

Musiikki
Liikunta
Oppilaanohjaus
Lukiodiplomit
Lukioakatemia
Teemaopinnot

1/2
2

1
1
1

1
1
1

3
3

5
8

2

3
1-6

2

2

4 OPISKELIJOIDEN VALINTA
4.1 UUDET OPISKELIJAT
Tuleville opiskelijoille valmistetaan opinto-ohjaajan/rehtorin johdolla Pyrkivän opas, jossa
esitellään lukion tavoitteet ja arvot, opiskelun ohjaus ja tuki, lukion opintojaksot, alkaville
suunnatut syventävät ja soveltavat kurssit, ainevalintojen suunnitteluprosessi,
lukioakatemia ja lukioon hakeminen. Pyrkivän opas löytyy lukion nettisivuilta.
Yleensä lukio aloitetaan peruskoulun suorittamisen jälkeen seuraavana syksynä. On
mahdollista pitää välivuosi kansanopistossa ja hakea lukioon sen jälkeen. Silloin on kaksi
mahdollisuutta: 1. Haet lukioon ja opinnot keskeytetään opistovuoden ajaksi. 2. Perut
lukiopaikan vastaanoton, kun opistovuosi on varma ja haet lukioon uudestaan seuraavassa
yhteishaussa.
Lukioon voi hakeutua opiskelijaksi yhteishaun jatkuvassa haussa milloin vain. Tämä
tapahtuu ottamalla yhteyttä rehtoriin tai opinto-ohjaajaan. Aikuisopiskelija voi aloittaa
eLukion milloin vain. Ohjeita saat Ylivieskan lukion eLukion omalta opinto-ohjaajalta.

LUKIOLAKI 1921§
PROSESSI:
Rehtori ohjaa
uusien
opiskelijoiden
hakua. Opintoohjaaja vastaa
markkinoinnista.
PALAUTE:
lukuvuosipalaute

Lukioon hakevat peruskoulun opiskelijat täyttävät peruskoulun opinto-ohjaajan kanssa
tulevan vuoden ainevalintakortin. Tulevien opiskelijoiden esivalinnat tehdään maaliskuussa
yhteishaun päättymisen jälkeen lukion tiloissa. Rehtori jakaa tätä varten lukion
esivalintakurssitarjottimen peruskoulun kanssa yhteiseksi, jotta peruskoulun opiskelijat
voivat tehdä esivalinnat lukion esivalintatarjottimelle.
Opintopolun kautta lukiolle ilmoitetaan sähköisesti yhteishaussa hyväksytyt opiskelijat
kesäkuun 10. päivän tienoilla. Koulusihteeri lähettää rehtorin tulostamat hyväksymiskirjeet
hyväksytyille liitteenä myös koulumatkatuki- ja tietokone infoa sekä oppikirjojen
ostamisohjeita. Hyväksyttyjen on lähetettävä myönteinen vastaanottotieto lukiolle tai sähköisesti
opintopolkuun noin kesäkuun loppuun mennessä. Samanaikaisesti huoltajilta ja opiskelijoilta kysytään
osallistumista kannettavan tietokoneen yhteishankintaan. Koulusihteeri siirtää opiskelijat koulun
hallintojärjestelmään lukiopaikan vastaanottamisen jälkeen. Opiskelijoille merkitään ryhmä,
ryhmänohjaaja, opiskelijalaji, opiskeluoikeuden tyyppi, opiskelijan tavoite koulutuksessa, opintojen rahoitus
ja opetussuunnitelma sekä vielä aloituspäivä, koulutustyyppi, lukiokoulutus ja läsnä merkinnät.
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4.2 LUKION MARKKINOINTI
Lukion markkinointi suuntautuu lukion tuleviin opiskelijoihin ja heidän perheisiinsä sekä lukion toiminnasta
kiinnostuneille. Markkinoinnin tarkoitus on kertoa lukion toiminnasta ja siitä, millaista on opiskella
Ylivieskan lukiossa. Facebook päivitykset ovat niistä vastaavan opettajan vastuulla. Sometiimi vastaa lukion
Instagram päivityksistä. Lukion nettisivut ovat suunnattu lukio ulkopuolisille tiedon etsijöille. Koulusihteeri
vastaa yhteystietojen ajantasaisuudesta. Sivuilla julkaistaan jaksoittain tiedote seuraavan tai kuluvan jakson
toiminnasta. Vuosittain julkaistaan toukokuussa lukuvuosikertomus, jonka koulusihteeri kokoaa hänelle
toimitetuista materiaaleista.
Lukiosta on saatavilla yleisesite ja erikseen esitteet lukioakatemiasta, liikunnasta, kuvataiteesta ja
musiikista sekä tiimitoiminnasta. Lukion nettisivuilla on hakijan ohjeet. Peruskoulun opiskelijoille
järjestetään lukioon tutustuminen joulukuussa. Lukion esittelyn hoitavat tutortiimi, opintoohjaaja ja rehtori. Tulevien vanhempainilta järjestetään tammikuun lopussa lukiolla. Lisäksi
osallistutaan kutsusta vanhempainiltoihin ja koulutusmessuihin.
LUKIOLAKI 24§

4.3 LUKION KESKEYTYS
Lukion keskeytys prosessi käynnistyy opinto-ohjaajan kautta. Alle 18-vuotiaan
keskeytyskeskusteluun osallistuu myös huoltaja. Jos ero tai keskeytys halutaan toteuttaa,
niin täytetään keskeytysilmoitus. Sen allekirjoittaa alle 18-vuotiaan kohdalla myös huoltaja.
Keskeytysilmoituksen palauttamisen jälkeen rehtori tekee eropäätöksen ja opiskelijalle
luovutetaan erotodistus. Ehtona erolle on kuitenkin kannettavan tietokoneen palautus
lukiolle. Tietokoneen salasana täytyy luovuttaa lukiolle ja sen toimivuus tulee kokeilla ennen
erotodistuksen luovuttamista. Tietokoneesta palautetaan osa käyttömaksusta tehdyn
sopimuksen mukaan.

PROSESSI:
Opiskelun
keskeytyslomake
PALAUTE:
eroavan
opiskelijan
lomake

Lukion keskeytykseen liittyy myös ohjausvelvollisuus uutteen oppilaitokseen. Jos keskeytys
tapahtuu ilman ohjausta, niin nuorilain mukaan lukio tekee ilmoituksen lukion tällä tavoin keskeyttäneestä
etsivälle nuorisotyölle.

5 OPISKELU
LUKIOLAKI
25§

5.1 OPINTOJEN OHJAUS
Lukiossa opiskelija ensisijaisesti itse vastaa omien opintojensa suunnittelusta ja suorittamisesta.
Opiskelijat jaetaan lukioon tullessaan ohjausryhmiin, jotka muodostetaan ensimmäisen jakson
opinto-ohjauksen ryhmävalintojen perusteella. Ohjausryhmän toiminnasta vastaa
ryhmänohjaajaksi nimetty lukion opettaja. Ryhmänohjaaja tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin,
perehdyttää ryhmänsä opiskelijat lukion käytänteisiin, kurssivalintojen tekoon, Wilman käyttöön
ja lukion sääntöihin sekä muuhun toimintaan. Ryhmänohjaaja seuraa lähiohjaajana ryhmänsä
opiskelijoiden vointia ja opintojen etenemistä sekä pitää yhteyttä huoltajiin. Toisena
opiskeluvuotena ryhmänohjaaja käy haastattelutuokiossa yhdessä opiskelijan kanssa läpi
opintosuunnitelman toteutumista.
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PROSESSI:
Ohjaussuunni
telma
PALAUTE:
lukuvuosipal
aute

Jokaisella ohjausryhmällä on tutoreita ohjaamassa ja tukena lukion alkaessa. Tutorit jotka ovat lukion
toisen vuoden opiskelijoita.
Opinto-ohjaajan puoleen voivat kääntyä kaikki lukiolaiset missä tahansa asiassa. Opinto-ohjaajan tehtävänä
on vastata lukion suorittamista koskeviin kysymyksiin, selkiyttää opiskelijan uranvalintaa ja antaa tietoa
lukion jälkeisistä opinnoista ja työelämästä. Alkavien kaikki muutokset kurssivalinnoissa tulee käydä
sopimassa opinto-ohjaajan kanssa. Myös jatkavien ja päättävien on hyvä neuvotella muutoksista opintoohjaajan kanssa. Kaikkien, jotka suunnittelevat valinnaisen oppiaineen poisjättämistä tai oppimäärän tason
muuttamista matematiikassa tai ruotsin kielessä on keskusteltava opon kanssa. Opinto-ohjaaja käy
henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opiskelijoiden kanssa vuosittain. Opinto-ohjaajan johdolla tehdään
lukion suorittamiseen ja jatko-opintoihin liittyvät suunnitelmat. Opinto-ohjaaja järjestää yhdessä
opiskelijoiden kanssa tutustumisia korkeakouluihin ja työelämään.

OHJAUKSEN TYÖNJAKO

reht.

Opinto-ohjauksen tunnit

opo

ryhm.
ohj.

erit.
opett
.

X

x

X

Alkavien ohjaus toisessa jaksossa
Ryhmänohjaustunnit

kurss.
opett.

x

x

koulusiht.

terv.
hoit.

kuraattori

x

x

X

Henkilökohtainen ohjaus
opinto-ohjelman kurssien muutokset

X

oppimäärän vaihdos (mat, ru)

X

opintomenestyksen seuranta(V, K, P merkinnät)

x

X

x

X

x

x

X

x

pedagogisen seurannan ryhmä

x

aineen oppimäärän seuranta
kokonaiskurssimäärän riittävyys

x

kurssien suoritusjärjestyksestä poikkeaminen
itsenäinen opiskelu

x

x
x
x
X

x

x

X

x

X

uusintakuulustelu

X

muiden oppilaitosten kurssien hyväksiluku

X

kurssien korvautuvuus/vastaavuus

X

X

x
x

opiskeluvaikeudet

x

x

oppiainekohtaiset ongelmat

x

X

X

x

lukitestaus ja lue -kurssit

x

X

henkilökohtaiset ongelmat

x

x

opintojen keskeyttäminen

x

X

opintojen nopeuttaminen / hidastaminen

x

X

yo-tutkinnon suunnittelu

x

x

X
X

lukioakatemian ohjaus

x

x

X

X

x

x
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x

x

x

Tiedottaminen

x

x

x

jatkokoulutukseen hakeutuminen

x

x

yo-tutkintoon ilmoittautuminen

lupa poissaoloon koulusta

x

x

x

X

yo-infot

X

x

huoltajienillat

x

x

opinto-opas

X

x

vuosikertomus

x

lukion esitteet, hakijan oppaat

X

x

kotisivut

X

x

huoltajat

x

x

muut oppilaitokset

X

X

x
X
x

x

x

x
X
x

x

x

x

x

x

x

Yhteydenpito

Opintososiaaliset asiat (Kela,Vr,koulumatkat)
Pedagogisen seurannan ryhmä

X

x

x
x

X

x

X
x

x

x

x

Alkavilla opiskelijoilla on ensimmäisessä jaksossa opinto-ohjauksen kurssia 2 tuntia viikossa, joka jatkuu
toisessa jaksossa aineryhmien ja erityisopetuksen aiheilla.
Aineenopettaja ohjaa opettamansa aineen opiskelutekniikassa sekä avaa yhteyksiä oppiaineensa
jatkokoulutukseen ja työelämään. Hän auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa aineen
opiskelussa ja antaa tarvittavat ohjeet ylioppilaskokeen suorittamisessa. Kurssin opettajan kanssa opiskelija
sopii mahdollisista erityisjärjestelyistä, vajaiden kurssitehtävien suorittamisesta ja mahdollisuudesta
suorittaa kurssi itsenäisesti.
Koulusihteeri hoitaa lukio opiskeluun liittyvät opintososiaaliset asiat eli hän neuvoo opintotukeen ja
koulumatkatukeen liittyvissä asioissa. Myös ylioppilaskirjoituksien ilmoittautuminen ja laskutusvastuu
kuuluvat koulusihteerin tehtäviin.
Rehtori vastaa ylioppilaskirjoitusten järjestelyistä, laatii kurssitarjottimen ja lukiolaisten lukujärjestykset
heidän valintojensa perusteella. Rehtorilta voi kysyä apua kaikkiin opintoihin liittyviin asioihin sekä antaa
palautetta lukion toiminnasta ja opetuksesta. Rehtori kirjoittaa päättö- ja erotodistukset.
Erityisopettaja tukee opiskelijaa, joka tarvitsee apua opinnoissaan. Hän järjestää alkaville
Luki-seulat, joiden avulla selviää onko opiskelijalla lukemis- ja/tai kirjoitushäiriötä. Seulan
jälkeen osa opiskelijoista tutkitaan tarkemmin Luki-testissä. Erityisopettaja laatii yhdessä
opiskelijan kanssa oppivaikeuksiin tuen suunnitelman, joka tiedotetaan opettajille.
Erityisopettaja on mukana ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyissä.
Ohjauksen työnjako taulukossa Isolla rastilla on merkitty se henkilö, jonka puoleen opiskelijan
tulee kyseisessä asiassa ensisijaisesti kääntyä. Ensisijainen vastuu henkilökohtaisesta opintoohjelmasta sekä opintojen etenemisestä ja opintomenestyksestä on opiskelijalla itsellään

5.2 ITSENÄINEN SUORITUS VAI RYHMÄSSÄ OPISKELU
Opiskelijalla on oikeus saada opetusta. Opetusta annetaan kursseilla joita voi suorittaa
ryhmissä tai itsenäisesti kurssitarjottimen valinnan mukaisesti. Kurssin opettaja ohjaa
molempia opetustapoja.
Itsenäinen suorittaminen tarkoittaa sitä, että et osallistu tuntiopetukseen, vaan opiskelet
kurssin itsenäisesti ja suoritat annetut tehtävät ja kokeen arviointiviikolla. Kurssin itsenäisestä
suorittamisesta on neuvoteltava ensin opinto-ohjaajan kanssa, jolta saat myös lomakkeen,
jolla sovit itsenäisen suorituksen opettajan kanssa. Kyseisen kurssin opettaja selvittää sinulle,
mitä vaatimuksia kurssin itsenäisellä suorittamisella on ja antaa lausunnon lomakkeeseen.
Opiskelija palauttaa lomakkeen rehtorille. Rehtori myöntää itsenäiseen suorittamiseen luvan
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LUKIOLAKI 25§
PROSESSI:
Lomakkeessa
kuvattu
PALAUTE:
lukuvuosipalaut
e

kyseisen oppiaineen opettajan suosituksen perusteella. Lupa kurssin itsenäiseen suorittamiseen on
anottava ennen kurssin opetuksen alkamista. Ota huomioon, että kurssin itsenäinen suorittaminen vaatii
enemmän panostusta kuin opiskelu oppitunneille osallistuen ja menestyminen siinä edellyttää oppiaineen
hyvää hallintaa.
Lisäksi ruotsin ja englannin kielessä itsenäinen suoritus on mahdollista vain seuraavilla ehdoilla:







vain sellaisessa jaksossa, jossa kurssia opetetaan
edellisestä kurssista on saatu kiitettävä numero
asiasta on sovittu opettajan kanssa ennen kurssin alkua
oppiaineen 1. kurssia ei voi opiskella itsenäisesti
mahdollisesti sovitut osakuulustelut ja muut tehtävät suoritettu ajallaan
on suositeltavaa opiskella itsenäisesti vain yksi kurssi lukuvuodessa.

5.3 OPPIMÄÄRÄN VAIHTO
Jos menestyminen pitkässä matematiikassa tai A-kielessä ei vastaa tavoitteitasi ja aiheuttaa
liian paljon työtä haitaten muuta opiskelua, on syytä neuvotella vaihtamisesta lyhyeen
oppimäärään aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Varsinainen vaihtaminen tapahtuu
aina opinto-ohjaajan välityksellä.
Vaihtamisen voi suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa, älä kuitenkaan venytä
neuvotteluja liian pitkään, jotta ehdit suorittaa puuttuvat lyhyen oppimäärän kurssit ajoissa.
Vaihdolla voi olla myös vaikutusta jatko-opintoihin pyrittäessä. Näistä seikoista on aina syytä
jutella opinto-ohjaajan kanssa.

LUKIOLAKI 25§
PROSESSI:
Lomakkeessa
kuvattu
PALAUTE:
lukuvuosipalau
te

Kielissä suoritettujen pitkän oppimäärän kurssien numerot siirtyvät vastaavien lyhyen
oppimäärän kurssien numeroiksi. Esim. siirtyessäsi A ruotsista B ruotsiin RuA1:n numero
siirtyy RuB1:n numeroksi, jne.
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi
seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 →
MAB5.
Ne hyväksytysti suoritetut pitkän matematiikan kurssit, jotka eivät korvaa mitään lyhyessä
matematiikassa, luetaan hyväksi kokonaiskurssimäärään. Hylätyt pitkän matematiikan
kurssit eivät kerrytä kurssimäärää tässä tapauksessa.

5.4 OMA OPISKELUN SUUNNITTELU
Lukion aine- ja kurssivalinnat tehdään vuosittain eli seuraavan vuoden valinnat tarkistetaan
keväisin. On kuitenkin hyödyllistä tehdä koko lukion valinnat alustavasti, näin opit
hahmottamaan kokonaisuuden ainevalintakortistasi. Ensimmäinen opiskeluvuosi koostuu
enimmäkseen pakollisista kursseista, jatkossa valinnaisuus lisääntyy. Lukioon tultuasi saat
tietoa eri kurssien sisällöistä ja näin valintojen tekeminen helpottuu.
5.4.1 Ainevalintojen teko ainevalintakorttiin
Opetus suunnitellaan lukiossa lukiolain mukaisesti kolmen vuoden opintojen mallin
mukaisesti, joten kolmen vuoden suunnitelma on tuetuin nopeus suorittaa lukio. Opiskelu
neljässä tai kolmessa ja puolessa lukuvuodessa on myös hyvä vaihtoehto. Silloin vuosittainen
14

LUKIOLAKI
26§
PROSESSI:
kuvataan
opintooppaassa.
PALAUTE:
lukuvuosipala
ute

ja jaksottainen kurssimäärä on keveämpi ja voit menestyä paremmin. Viides opiskeluvuosi on mahdollinen
vain erityisen painavista syistä (sairaus).




4 vuotta:
1.-3. vuosina 22 kurssia vuodessa (3-4 kurssia jaksossa) ja 4.vuosi 13 kurssia.
3ja ½ vuotta: 1-3. vuosi 23 kurssia vuodessa (4 kurssia jaksossa) ja 4.vuoden syksyllä 6
kurssia
3 vuotta:
1.-2. vuotena 28 -30 kurssia vuodessa (5 kurssia jaksossa) ja 4.vuosi 17 -15.
kurssia

Ainevalinnoissa ota huomioon mitkä aineet tukevat jatko-opintojasi. Valitse myös sinulle tärkeissä eli
ylioppilaskirjoitusoppiaineissa kaikki syventävät kurssit ja kirjoituksiin valmistavat kurssit, koska yokirjoitusten tehtävät pohjautuvat pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Luonnollisesti valintoihisi vaikuttavat
aineen kiinnostavuus ja siinä menestyminen.
Ainevalinkorttia pidetään ajan tasalla koko lukion ajan. Sen avulla suunnittelet omat valintasi ja pysyt
selvillä kurssimäärän saavuttamisesta.
5.4.2 Valintojen siirtäminen esivalintaan
Alkavat: yläkoulussa tekemäsi ainevalinnat siirretään keväällä lukion kurssitarjottimelle ohjatusti ja saat
niiden pohjalta valmiin lukujärjestyksen lukuvuoden alussa elokuussa.
Jatkavat ja päättävät: helmikuussa tehdään esivalinnat seuraavaa lukuvuotta varten Wilman
esivalintatarjottimeen.
5.4.3 Kurssin valinta kurssitarjottimella
Lopullinen opintosuunnitelma toteutuu, kun valinnat siirretään kurssitarjottimelle ryhmävalinnoiksi.
Rehtorin toimesta tämä tehdään kevään aikana kaikille opiskelijoille valmiiksi. Voit Wilmasta katsoa kesän
aikana seuraavan lukuvuoden opintoja.
Vaikka opinnot on tehty sinulle valmiiksi, niin jokainen lukion opiskelija voi muokata opinto-ohjelmaansa
Wilmassa, kun hän on saanut siihen salasanat ja opastuksen. Valintojen muuttamisessa auttaa opintoohjaaja. Joskus kaikki tekemäsi esivalinnat eivät toteudu, silloin voit valita haluamasi kurssin seuraavalla
kerralla tai poistaa jonkun muun valinnan, jotta valinta saadaan toteutettua. Joskus rehtorin tekemässä
ohjelmassa on kaksi valintaa päällekkäin, jolloin sinun on valittava niistä jompikumpi. Jos sinulla on tyhjää
jossain jaksossa, niin voit valita vapaista palkeista sinulle sopivia kursseja.
Kurssitarjottimella ovat eri oppiaineiden kurssit hajautettu kuuteen jaksoon. Jokaisessa jaksossa on viisi
palkkia. Jokaisesta voi valita yhden suoritettavan kurssin. Lisäksi voi valita ma , ke , to 7-8 tunneille ja ti , to
1-2 tunneille enintään 10 kurssia. Yleensä näiden tuntien opetus on 2 tuntia viikossa ja kestää kolme jaksoa
syksyllä tai keväällä.
5.4.4 Kurssitarjottimelta valinnat siirtyvät lukujärjestykseen
Syksyllä sinulla on siis kaikille kuudelle jaksolle valmis lukujärjestys. Lukujärjestys vaihtuu jokaisessa
jaksossa. Kurssien sijoittelu vaihtelee jaksoittain. Oppituntien paikat näet Wilman työjärjetyksestä, jonka
voti tulostaa.

5.5 JATKO-OPINTOSUUNNITELMA JA URASUUNNITELMA
Nämä suunnitelmat tehdään opinto-ohjauksen kursseilla.

5.6 YLIOPPILASKOKEEN SUUNNITELMA
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LUKIOLAKI 26§
PROSESSI:
Opintoohjauksen
kurssin sisällä.
PALAUTE:
Ylioppilaskokeen
palautekysely

Ylioppilastutkinnon suunnitelma tehdään opinto-ohjauksen kurssilla Wilmaan jo toisen opiskeluvuoden
aikana. Suunnitelmaa on päivitettävä opintojen ja tutkinnon edetessä. Suunnitelma on pohja
Ylioppilastutkintolautakunnalle tehtäville korjauspyynnöille, jos ylioppilaskirjoitusten ilmoittautumisessa
havaitaan virhe tai muutostarve.

5.7 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Jos sinulla on muissa oppilaitoksissa tehty suorituksia, niin ne voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin.
Osaamisen tunnustamisen päätöksen tekee rehtori. Ota mukaasi todistukset muista opinnoista ja käy
näyttämässä niitä rehtorille, joka tekee päätökset hyväksi lukemisesta eli osaamisen tunnustamisesta ja
kirjaa suoritukset sinulle. Lukioaikana suoritetut musiikkiopiston opinnot hyväksytän lukion muihin
opintoihin sellaisenaan.
5.8 LUKIOAKATEMIA
Lukioakatemia yhdistää lukiolaisen harrastuksen ja lukio-opinnot toisiinsa. Tarkoituksena on
keventää opiskelijan taakkaa, yhdistämällä harjoittelu osaksi lukio-opintoja. Järjestelmällä
saadaan nuorelle mahdollisuus jatkaa opiskelua ja harjoittelua kotoa käsin. Ylivieskan
lukioakatemiassa ei tarvitse tinkiä lukio-opinnoista kuten erikoislukiossa, joissa ei opiskella
kaikki pakollisia kursseja. Aamuharjoitukset ovat lukioakatemiapalkissa tiistai- ja
torstaiaamuisin, jolloin lukioalaisella on tilaisuus muiden valintojen kärsimättä osallistua
harjoituksiin.

LUKIOLAKI 27§
PROSESSI:
lukioakatemiaesi
te.
PALAUTE:
lukuvuosipalaute

Yksilölajien harjoitukset ovat vapaasti sijoiteltavissa opiskelijan ohjelmaan. Lukio järjestää
myös tiloja harjoiteluun. Muut akatemiat sovitellaan lukujärjestykseen sopiviin aikoihin.
Akatemian opinnot luetaan lukion muihin suorituksiin. Kolmen vuoden opiskelija voi saada
sopimuspohjaiseen ryhmään osallistumisesta yhteensä (2+2+2= 6) kuusi kurssia ja
neljäntenä vuotena yhden kurssin lisää. Korkeimmillaan lukioakatemiasta voi saada 10
kurssia. Tavallisesti kertyvä kurssimäärä on 5 kurssia.
Lukioakatemiassa on tarjolla valmennusta ja ohjausta urheiluun, kulttuuriin ja työelämään
sekä opiskeluun. Lukioakatemian tarjonta vaihtelee jonkin verran vuosittain. Seuraavan
vuoden ryhmät ovat valittavissa keväällä esivalinnassa Wilmassa. Uusia lajeja otetaan
mukaan, jos valmennusta on tarjolla ja opiskelijoiden valintoja on sopiva määrä. Akatemian
vuosittaisesta esitteestä pääset selville akatemian lajitarjonnasta ja valmentajista.
Musiikkiopiston opinnot, jotka opiskelija suorittaa lukioaikana hyväksiluetaan sellaisenaan
osaksi lukio-opintoja. Myös aiemmin suoritetut opistotason musiikkiopiston opinnot
hyväksiluetaan lukio-opintoihin.

5.9 OPPIMISEN TUKI
Oppimisen tuki ja erityisopetus lukioissa on jokaisen opiskelijan saatavilla oleva palvelu
silloin, kun kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi lukiolainen
tarvitsee tukea oppimiseen – tai jos lukio-opinnot eivät syystä tai toisesta suju halutulla
tavalla. Tukea antavat kaikki opiskelijan opettajat, ja tuki suunnitellaan aina yhdessä
lukiolaisen kanssa.
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LUKIOLAKI 28§
PROSESSI:
Oppimisen tuki
kuvataan opintooppaassa.
PALAUTE:
lukuvuosipalaute

Lukiolaisen mieltä voi askarruttaa esimerkiksi lukivaikeus eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus,
keskittymiskyvyn puute, hahmottamisen vaikeus, jaksaminen, jännittäminen, stressi, kadonnut
koulumotivaatio tai vaikka tarve parantaa opiskelutekniikkaa tai oppia ajanhallinnan keinoja. Myös
vanhempia voi lukiolaisen opiskelu mietityttää. Olipa huolen aihe mikä tahansa, opiskelija tai huoltaja voi
reilusti ottaa yhteyttä lukion erityisopettajaan. Lukion erityisopettaja eli leo on saatavilla kaikkia
opiskelijoita varten.
Lukion erityisopettaja (leo) ohjaa opiskelijoita yksilö- ja pienryhmäopetuksena sekä pitää Lue-kurssia
opiskelijoille, jotka haluavat kehittää oppimisen taitojaan tai joilla on todettu lukivaikeus. Leo auttaa myös
motivaatiopulmissa, tarkkaavuuden ja ajanhallinnan haasteissa sekä rästitöissä.
Kaikille alkaville opiskelijoille tehdään opintojen alussa lukivaikeuksien seulonta, jonka perusteella opiskelija
tarvittaessa kutsutaan tarkempaan yksilötestiin. Mikäli opiskelijalla todetaan (tai on aiemmin todettu)
olevan lukivaikeus, etsitään hänen kanssaan yhdessä tukimuodot, joista hän hyötyy. Lukivaikeuden
perusteella on mahdollista hakea ja saada erityisjärjestelyitä myös yo-kokeisiin.
Opiskelijan kanssa sovitut tukitoimet kirjataan opiskelijan pyynnöstä opiskelijan
henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.
Oppimisen tuki ja erityisopetus suunnitellaan aina yksilöllisesti opiskelijan kanssa
yhteistyössä, joten tule rohkeasti juttelemaan! Luokkani 211 löytyy
opinto-ohjaajan huoneen kanssa saman portaikon ääreltä. Ovessani komeilee LEOemoji (lukion erityisopettaja)

5.10 POISSAOLOT
Lukiolaisella on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ei ole
perusteltua syytä. Jos opiskelija on poissa, kurssin opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan.
Värikoodi on punainen.
Luvalliset poissaolot (etukäteen)
Lukiolainen selvittää etukäteen poissaolot, jos hän ei välttämättömästä syystä pääse tunnille.
Luvan antaa kurssin opettaja, jos kyse on yhdestä tai kahdesta tunnista. Ryhmänohjaaja
myöntää luvan 1-3 päivä poissaoloon. Sitä pidemmät poissaolot myöntää rehtori.
Ulkomaanmatkaa varten rehtori myöntää pääsääntöisesti vain yhden luvan lukioaikana.
Rehtorin lupaa varten on oma kaavake, johon opiskelija hakee kurssien opettajien
myöntymyksen ja puollon poissaoloon. Luvallisissa poissaoloissa vastuu opiskelun
etenemisestä on opiskelijalla. Luvan myöntäjä merkitsee päätöksensä Wilmaan. Huoltaja voi
pyytää lupaa myös Wilman kautta. Autokoulun ajotunti ei ole hyväksytty peruste, mutta
liukkaankelin- tai inssiajo ovat. Värikoodi Wilmassa on sininen.
Sairaus tai terveydelliset syyt (koulu tukee)
Sairauden tai muun terveyteen liittyvän syyn vuoksi voi olla pois tunneilta. Silloin lukiossa
pyritään auttamaan opiskelijaa selviytymään kurssista mahdollisimman hyvin. Huoltaja
ilmoittaa sairauspoissaolon Wilman kautta mahdollisimman pian. Yli 18 -vuotiaat selvittävät
poissaolot kurssin opettajalle henkilökohtaisesti heti, kun palaavat kouluun. Värikoodi on
vihreä.
Muut selitykset (ovat huonoja)
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LUKIOLAKI 30§
PROSESSI:
kuvataan
opintooppaassa.
PALAUTE:
lukuvuosipalaut
e

Muista selityksistä pyritään eroon. Jos niitä kuitenkin ilmaantuu, niin ne vaikuttavat kurssiarvosanaan ja
niiden käsittelystä vasta kurssin osalta kurssin opettaja ja jos niitä kertyy enemmänkin ryhmänohjaaja ottaa
asian hoitaakseen. Huoltajat voivat antaa muita selityksiä Wilman kautta. Yli 18-vuotiaat selvittävät nämä
poissaolot henkilökohtaisesti opettajan kanssa. Värikoodi on oranssi.
Mikäli kurssin loppuessa on selvittämättömiä poissaoloja eli punaisia, annetaan arvosanaksi P
(=selvittämättömiä poissaoloja) eikä P-arvosanalla suoritettu kurssi lisää kurssikertymää. Jos kurssilta on
liian paljon selvittämättömiä poissaoloja voi kurssin opettaja todeta kurssin käymisen keskeytyneen (K=
arvostelematta jättäminen). Värikoodi on punainen.

5.11 KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖ
Wilman kautta koulu pitää yhteyttä koteihin ja huoltajiin. Sen avulla viestitetään
poissaoloista, koulun tapahtumista ja lähetetään koulun tiedotteet koteihin. Wilman
viestipalvelun kautta saat yhteyden lukion henkilökuntaan.
Wilman tunnukset Ylivieskan peruskoulusta lukioon siirtyville säilyvät ennallaan. Muualta
tuleville tunnukset luodaan heti ensimmäisen lukuvuoden alussa. Huoltajien tunnukset
luovutetaan vain huoltajille, ei opiskelijoille. Huoltajatunnukset luo koulusihteeri, joten ota
häneen yhteys sähköpostilla.

LUKIOLAKI 31§
PROSESSI:
kuvataan opintooppaassa.
PALAUTE:
huoltajapalaute

Ryhmänohjaaja on opiskelijalle ja huoltajille lukion ensimmäinen yhteyshenkilö. Hänen
kauttaan voi asioida kaikissa opiskelijaa koskevissa asioissa.
Huoltajien illat pidetään torstai-iltaisin lukion liikuntasalissa. Alkaville huoltajien ilta on
lokakuussa ja jatkavien huhtikuussa.
Vanhempainyhdistys on ollut lukiossa toiminnassa vuoden 2015 asti. Se pyritään
perustamaan uudelleen.

5.12 OPISKELIJAHUOLTO
Opiskelijahuolto toimii erillisen suunnitelman mukaan.

LUKIOLAKI 32§

Lukion opiskelijahuoltoa suunnittelee ja seuraa koulun moniammatillinen ryhmä eli lukion
opiskelijahuollon ohjausryhmä. Ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, kuraattori,
terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, opiskelijakunnan edustaja, vanhempainyhdistyksen
edustaja ja erityisopettaja. Ryhmä kokoontuu kerran syksyllä ja kerran keväällä. Tavoitteena
on ohjata lukion toimintakulttuuria ja toimintaa edistämään opiskelijoiden hyvinvointia,
terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

PROSESSI:
kuvataan
opiskelijahuolto
suunnitelmassa

Opiskelijalle tarjotaan tarvittaessa myös yksilökohtaisia palveluita. Tarvittaessa opiskelija voi
ottaa yhteyttä suoraan opiskelijahuollon työntekijöihin: terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai
psykologiin. Huolen voi ottaa puheeksi jonkun lukion henkilökuntaan kuuluvan kanssa.
Ryhmänohjaaja on tässä etusijalla.
Jos on tarpeen, niin opiskelijan tueksi muodostetaan moniammatillinen asiantuntijaryhmä.
Tähän asiantuntijaryhmään voidaan kutsua opiskelijan hyväksymät asiantuntijat ja opiskelijan
läheisiä.
Terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut ovat lukiolaisten käytettävissä. Heillä on
vastaanotto kerran viikossa lukiolla. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastukset kaikille
opiskelijoille, antaa terveysneuvontaa ja terveydenhoitoa akuuteissa sairaustapauksissa.
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PALAUTE:
lukuvuosipalaut
e

Kuraattorin puheille voi mennä tai voidaan ohjata, jos opiskelijalla on vaikeuksia opiskelussa, sosiaalisessa
elämässä tai psyykkisessä hyvinvoinnissa.

5.13 OPISKELIJAKUNTA JA TIIMITOIMINTA
Ylivieskan lukion toimintakulttuuri perustuu opiskelijakunnan aktiiviseen toimintaan
lukuvuoden aikana. Opiskelijakunta järjestää toiminnan tiimien avulla. Jokainen opiskelija
kuuluu tiimiin. Tällä tavoin opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet taataan ja lukion toiminta
on sellaista kuin opiskelijat itse sen järjestävät.
Opiskelijakunta on mukana koulun työsuunnitelman teossa. Opiskelijakunnan edustaja on
mukana jaksopalavereissa, joissa päätetään jaksojen aikaisesta toiminnasta. Tämän opintooppaan muutokset ja opetussuunnitelman lukuvuoden muutokset valmistellaan niin, että
opiskelijakunta saa lausua kantansa muutoksiin.
MITEN KAIKKI ALKAA? Lukiomme opiskelijat hakeutuvat heti syyslukukauden alussa
valitsemaansa tiimiin, jossa he haluavat vaikuttaa ja kehittää lukiomme yhteistä toimintaa
vuoden aikana. Tiimit rakentuvat ja muotoutuvat opiskelijoiden toiveiden ja tarpeen
mukaisesti. Tiimissä on mukana yksi tai kaksi opettajaa ohjaamassa tiimin toimintaa. Jokainen
tiimi valitsee joukostaan toimihenkilöitä: vähintään puheenjohtajan, sihteerin ja tiedottajan.
Toiminta on oleellinen osa myös opiskelijakunnan toimintaa, sillä jokaisesta tiimistä valitaan
edustaja opiskelijakunnan hallitukseen. Näin tieto kulkee helposti opiskelijoiden
tiimipalavereista opiskelijakunnan hallitukseen sekä tiimien ohjaavien opettajien kautta
kaikille lukion opettajille. Opiskelijakunnan yleiskokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan.

LUKIOLAKI 33§
PROSESSI:
kuvataan
opintooppaassa.
PALAUTE:
lukuvuosipalaut
e

TIIMIEN KOKOONTUMINEN: Tiimit kokoontuvat säännöllisesti (n.2krt/jakso). Ryhmä
kokoontuu yleensä puheenjohtajan kutsusta sille varatulla ajalla ja paikalla: tapaamisille on
selkeä merkitty aika lukujärjestyksessä niin sanotulla ”lukiotunnilla” klo 10.00 -10.30
(lukiotunnit varattu tiimien työskentelyyn ma-ke-pe). Jokaiselle tiimille on myös oma
kokoontumispaikkansa. Lukion lasiaula toimii tiimitoiminnan ilmoitustauluna, missä tiimit tiedottavat
toiminnastaan muille.
TIIMIEN VUOSIKELLO: Syksyn alussa, heti tiimien järjestäytymisen jälkeen, opiskelijat alkavat suunnitella
toimintaansa. Ensimmäisen jakson lopulla tiimit esittäytyvät koko opiskelija- ja henkilökunnalle sekä
kertovat tavoitteistaan ja suunnittelemastaan toiminnasta. Vuoden aikana tiimit toimivat aktiivisesti
itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä keskenään. Lukuvuoden aikana opiskelijakunta kokoontuu yhdessä
tiimien kehittämiseen: he esittelevät tavoitteidensa saavuttamista niin kutsutuissa
kehittämisseminaareissa. Näissä yhteisissä tapaamisissa tiimit esittävät kehittämisideoita, antavat
palautetta muille tiimeille ja suunnittelevat toimintaa seuraavalle lukuvuodelle.
MITÄ TOIMINTAA ON VUODEN AIKANA: Tiimien järjestämää yhteistä toimintaa ovat vuosittain alkavien
munkitus, opiskelijakunnan yleiskokous syksyllä, halloween, itsenäisyyspäivänjuhla, joulujuhla, kevätjuhla ja
kevätpiknik. Lisäksi tiimit järjestävät tapahtumia ja toimintaa oman vastuualueellaan. Sopimus
koulukuvauksesta kuuluu rehtorin työhön, mutta opiskelijakunnan hallitus järjestää koulukuvauksen
syksyllä.
TIIMIT JA KUMMIYRITYKSET: Pyritään siihen, että tiimillä on oma kummiyritys tai kummiyhteisö. Tiimi on
yhteistyössä kumminsa kanssa ja vierailee yrityksessä vuosittain.
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ABIEN TIIIMIT: Päättävät eli abit muodostavat lukuvuoden alussa omat tiimit. Alkukokouksessa päätetään
tarvittavat tiimit ja niiden koko. Opiskelijat valitsevat tiimit Wilman avulla abien omasta
abitiimitarjottimesta. Ryhmänohjaajat ovat näiden abiryhmien tukena. Abien tiimit järjestävät abien
lukuvuoden tapahtumat kuten teemapäivät, penkkarit, penkkariajelut, pulpetinpolton ja abien viimeisen
vuoden opintomatkat.

5.14 PERITTÄVÄT MAKSUT
Opetus lukiossa on maksutonta. Opiskelijan on kuitenkin hankittava tarpeelliset kirjat,
ohjelmistot ja välineet omalla kustannuksellaan. Kannettavan tietokoneen voi hankkia
yhteishankinnassa ensimmäisen vuoden elokuussa. Siitä peritään käyttömaksu. Kolmen tai
neljän vuoden opiskelun jälkeen tämä kone saa jäädä opiskelijan käyttöön.
Kuvataiteen pakollisten kurssien materiaaleja varten kerätään alkavilta maksu, jolla
materiaalit katetaan osittain. Tämä maksu on opetusministeriön asetuksen(1323/2001) 6§
mukainen materiaalimaksu ja sen summaa tarkistetaan yhdessä opiskelijakunnan kanssa
tarvittaessa. Maksun määrä ilmoitetaan kalenterioppaassa.
Ylivieskan lukiossa aineopiskelijoilta ei peritä maksuja, mutta jos aineopiskelijalla jää
toistuvasti suorituksia kesken, hänen ilmoittautumisensa kursseille siirretään opinto-ohjaajan
tai elukion opinto-ohjaajan kautta tapahtuviksi.

LUKIOLAKI 34§
PROSESSI:
kuvataan
opintooppaassa.
PALAUTE:
lukuvuosipalaut
e

5.15 OPINTOSOSIAALISET EDUT
Lukiolainen voi saada taloudellista tukea opiskeluun, jos tuen edellytykset täyttyvät.
Koulumatka- ja opintotukiin liittyviä todistuksia ja opastusta saa koulusihteeriltä.
5.15.1 Kelan myöntämät tuet
Opintotuki

LUKIOLAKI 35§

Voit saada opintotukea peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin. Opintotukea haetaan
verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai täyttämällä lomake OT1, OT2 tai
OT3 (Kelalta tai verkkosivuilta www.kela.fi/lomakkeet). Paperihakemusta käyttäessäsi toimita
se liitteineen Kelaan tai oppilaitokseen.
Opintotukeen kuuluvat: opintoraha, opintorahan huoltajakorotus, opintorahan oppimateriaalilisä, opintolainan valtiontakaus, (asumislisä, ei lukiolaisille). Kelan nettisivuilla
kerrotaan tarkemmin, miten ikäsi ja vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahaan ja
oppimateriaalilisään, asumislisään sekä opintolainaan.
Koulumatkatuki
Oppilaitoksemme opiskelijana saat Kelan myöntämää koulumatkatukea, jos yhdensuuntainen
koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä ja matkakustannukset ylittävät 54 euroa (vuoden
2019 tieto). Koulumatkatukea haetaan lukuvuodeksi kerrallaan ja se tulee hakea uudestaan
joka lukuvuodeksi.
Täytä Kelan hakemuslomake ja tuo se koulun kansliaan, saat ostotodistuksen linja-autolla
kulkemista varten. Tarkempia tietoja koulumatkatuesta ja mm. itselle maksettavasta tuesta
saat Kelalta osoitteesta https://www.kela.fi/koulumatkatuki
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PROSESSI:
kuvataan
opintooppaassa.
PALAUTE:
lukuvuosipalaut
e

5.15.2 Ylivieskan Pelastakaa lapset ry:n myöntämät tuet
Ylivieskan Pelastakaa lapset -yhdistys myöntää hakemuksesta tukea lasten ja nuorten harrastus- ja
oppimateriaaleihin. Lisätietoja löytyy Eväitä Elämälle-ohjelman nettisivuilta.

6 OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI
6.1 LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN
Lukiossa tavoitellaan lukion oppimäärän suorittamista, johon edetään oppiaineiden
oppimäärien suorittamisella. Kun oppiaineet on suoritettu määrätyssä laajuudessa ja kurssien
on kokonaismäärä riittävä, opiskelijalla on oikeus päättötodistukseen.
Oppiaineen päättöarvosana muodostuu kyseisen oppiaineen suoritettujen valtakunnallisten
pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvosta. Näin ollen on lukiossa opiskelu syytä aloittaa
tosissaan heti ensimmäisestä kurssista lähtien. Jotta oppiaineen oppimäärä on suoritettu, niin
oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista vähintään 2/3 on oltava hyväksyttyjä
(arvosa
na 5Olet suorittanut pakollisia ja syventäviä
Hylättyjä kursseja voi olla
10).
kursseja
Hylättyj
ä saa
1–2
0
olla
3–5
1
seuraav
6–8
2
asti:
9 tai enemmän
3

LUKIOLAKI 36 38§
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Oppiaineen
oppimärän
suorittaminen
ja arviointi
PALAUTE:
lukuvuosipalau
te

Oppiaineen päätösarvosanaa on mahdollista erillisessä korotuskuulustelussa. Korotusmahdollisuus koskee
myös oppiaineesta hylätyn arvosanan saanutta opiskelijaa. Korotuskuulustelu järjestetään
huhtikuussa yo-kirjoitusten jälkeen ja siihen ilmoittaudutaan rehtorille. Korottaminen koskee
koko oppiaineen koko oppimäärän tietoja ja taitoja.
LUKIOLAKI 36 ja
Oppiaineen päättöarvosanaa voidaan opiskelijan opettajan tai opettajien harkinnan mukaan
38§ sekä 53§
korottaa, kun opiskelu on päätösvaiheessa. Vaikka koulun oma syventävä tai soveltava kurssi
PROSESSI:
arvioitaisiin numeroarvosanalla, ei tätä arvosanaa oteta huomioon oppiaineen
Lukion
päättöarvosanaa laskettaessa muuten kuin arvosanan harkinnanvaraisen korottamisen
oppimäärän
perusteena.
suorittaminen,
Lukion päättötodistus voidaan kirjoittaa, kun oppiaineiden oppimäärät on suoritettu ja
päättöarviointi
kokonaiskurssikertymän alaraja 75 kurssia on saavutettu. Lisäksi syventäviä kursseja on oltava
ja
vähintään 10 suoritettuna. Pakollisesta ja syventävästä kurssista saatu arvosanalla 4 arvioitu
päättötodistus
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PALAUTE: yokokelaiden
palaute

kurssi lasketaan mukaan kurssikertymään. Soveltavasta kurssista saatua hylättyä arvosanaa ei lasketa.
Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukainen
numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli
opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista,
joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä,
mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.
Päättötodistus jaetaan opiskelijoille ylioppilasjuhlassa keväällä tai syksyllä. Päättötodistuksen
laatii ja allekirjoittaa lukion rehtori. Opiskelijan tulee pyytää mahdollista numeroiden
muuttamista suoritusmerkinnöiksi rehtorilta viimeistään viikkoa ennen ylioppilasjuhlaa.
Opiskelija voi pyytää rehtorilta päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon
saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua aluehallintovirastosta.
Lukion oppimäärän suorittaminen on edellytys ylioppilastutkintotodistukselle

6.2 KURSSIN/OPINTOJAKSON ARVIOINTI
Arvioinnilla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta opiskelijalle kurssin
tavoitteiden saavuttamisesta.
Opettaja arvioi opiskelijan kurssisuorituksen kurssin päätyttyä. Arviointi perustuu
monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten
tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia.
Arvioinnin tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä
opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot.
Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Arvioinnin menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Yleisten
arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet selvitetään
opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.
Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö,
maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen
osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus
erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. Kyseiset vaikeudet
voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.
Ylivieskan lukion opetussuunnitelmassa on jokaisen oppiaineen kohdalle selvitetty kyseisen
oppiaineen arviointiperusteet. Pelkkä kurssin päätteeksi järjestettävä kurssikoe ei ole riittävä
perusta arvioinnille. Aikaisemmin suoritettujen kurssien arvosanoilla tai koulun ulkopuolisella
harrastustaustalla ei saa olla merkitystä kurssin arvosanaan.
Arviointi on kannustavaa ja se antaa opiskelijalle palautetta oman osaamisen kehittymisestä
kurssin aikana. Kannustavuus on mahdollista toteuttaa esimerkiksi itsearviointia tai
opiskelijoiden vertaisarviointia soveltamalla osana kurssituotoksien arviointia. Opettaja antaa
palautetta opiskelijalle tämän opintomenestyksestä jo kurssin kestäessä. Vaikka
opintosuoritusten arvioinnissa käytettäisiinkin itse- tai vertaisarviointia, perustuu kurssin
lopullinen arviointi opettajan omaan näkemykseen opiskelijan opinnäytteissä ja oppituntien
aikaisella jatkuvalla näytöllä osoittamaan osaamiseen.
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LUKIOLAKI 37§
PROSESSI:
opintojakson
arviointi
PALAUTE:
lukuvuosipala

Tarkemmat kurssitavoitteet, kurssilla arvioitavat opinnäytteet ja arvioinnin toteuttamistavat kerrotaan
opiskelijoille kunkin kurssin alussa ja mahdollisuuksien mukaan pyritään antamaan opiskelijoille
mahdollisuus vaikuttaa opinnäytteiden toteuttamis- tai arviointitapoihin ja aikatauluihin.
Arvioinnin käytetään arvosana-asteikkoa, jossa 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9
kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4.
Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien
arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen
kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset
soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Paikallisesta syventävästä tai soveltavasta
kurssista voidaan antaa arvosanaksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla
numeroarvosana tai suoritusmerkintä.
Koulun omien syventävien tai soveltavien kurssien arviointi numerolla tai
hyväksymismerkinnällä päätetään opetussuunnitelmassa ja ilmoitetaan kunkin kurssin
yhteydessä.
Jos opiskelijan kurssin suoritus on opetuksen päätyttyä keskeneräinen, merkitään kurssin
arvosanaksi V-kirjain (eli vajaa suoritus), joka muutetaan numeroksi tai suoritusmerkinnäksi, kun
opiskelija on tehnyt puuttuvat kokeet tai muut vaaditut opinnäytteet. Opiskelijan on
suoritettava puuttuvat tehtävät seuraavan kahden jakson aikana. Kun opiskelijan
kurssisuorituksen arviointi on kesken jostain syystä, on opettajan merkittävä Wilmaan lisätietoja
kenttään syy arvioinnin viivästymiseen ja tuleva arvosana, jos se on jo tiedossa.

LUKIOLAKI
37§
PROSESSI:
opintojakson
arviointi
PALAUTE:
lukuvuosipala

Opettaja pitää kirjaa vajaana olevista arvioinneista. Puuttuvien osioiden tultua tehdyksi opettaja
ilmoittaa viipymättä asian joko rehtorille tai koulusihteerille. Viivästyneet arvosanat syöttää
Primukseen joko rehtori tai koulusihteeri.
Jos opiskelijan kurssin suoritus on opetuksen päätyttyä keskeneräinen selvittämättömien
poissaolojen takia, merkitään kurssin arvosanaksi P-kirjain. Kirjain muutetaan numeroksi tai
suoritusmerkinnäksi, kun opiskelija tai alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja on toimittanut
riittävän selvityksen poissaolojen syistä.
Opettaja voi jättää kurssin kokonaan arvioimatta (arvostelu= K eli keskeytynyt), jos poissaoloja
kertyy paljon tai opiskelija jättää tyhjän vastauspaperin kokeessa. Arvioimatta jäänyt kurssi on
käytävä kokonaan uudelleen.
. Kurssin arvosanaa ei voi poistaa jälkikäteen, kun arviointi on tehty. Ylivieskan lukion
opiskelijoille annetaan jokaisen lukion jakson jälkeen jaksotodistus, josta käy ilmi jakson loppuun mennessä
suoritetut kurssit arvosanoineen, kesken olevat kurssisuoritukset ja viimeisimmän jakson poissaolomäärä.
Nämä samat tiedot opiskelija voi nähdä koulun Wilma-järjestelmästä omilla
käyttäjätunnuksillaan. Myös alaikäisten opiskelijoiden vanhemmille annetaan Wilmatunnukset, joiden avulla he voivat seurata Wilman avulla lapsensa opintojen etenemistä
LUKIOLAKI
37§
6.3 UUSINTAKUULUSTELUT JA OPPIMÄÄRÄN KOROTUS
PROSESSI:
Opiskelijalla on mahdollisuus hylätyn kurssiarvosanan korottamiseen erillisessä hylätyn kurssin
Uusintakuulu
uusintakuulustelussa, joka järjestetään pääsääntöisesti jokaisen jakson päättymisen jälkeen
steluohje
parin viikon kuluessa yleensä jakson 13. tai 14. opetuspäivä. Uusintakuulustelussa opiskelijan
osaamista arvioidaan kurssin keskeisissä tiedoissa ja taidoissa. Uusintakuulustelun ei tarvitse
PALAUTE:
sisältää kaikkia niitä osioita, joita kurssin kestäessä tai päätteeksi on arvioitu, vaan kuulustelu
lukuvuosipal
a
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voidaan suunnata ensisijaisesti kurssin hylkäyksen aiheuttaneisiin opinnäytteisiin. Hyväksytysti kurssilla tai
kurssin päätteeksi suoritetut opinnäytteet, sekä kurssilla osoitettu jatkuva näyttö tulee ottaa huomioon
uusintasuoritusta arvioitaessa.
Hyväksytyn kurssiarvosanan korottamiseen on mahdollisuus erillisessä hyväksytyn kurssin
uusintakuulustelussa, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee
alkuperäisestä tai uusinnassa saadusta arvosanasta parempi. Hylättyä kurssia tai hyväksyttyä kurssia voi
yrittää korottaa ilman kurssin opetukseen uudelleen osallistumista vain yhden kerran
Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun wilmassa jaettavan lomakkeen avulla viikkoa ennen
uusintaa ja on aina sitova. Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään viimeisenä
ilmoittautumispäivänä. Mikäli opiskelija jää pois uusintakuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä
(sairaus tms. pakollinen este, josta on todistus), katsotaan yrityskerta käytetyksi.
Uusintakuulustelujen ajankohdat, ilmoittautumispäivät.ovat nähtävillä lukion opinto-oppaan
kalenteriosassa.
Opiskelijalla joko haluaa korottaa jonkin oppiaineen hyväksyttyä tai hylättyä arvosanaa on tähän
mahdollisuus. Korotuskuulusteluun voi ilmoittua rehtorille viidennen jakson aikana.

7 YLIOPPILASTUTKINNON SUORITTAMINEN

LUKIOLAKI
37§
PROSESSI:
Uusintakuulu
steluohje
PALAUTE:
lukuvuosipal
a

7.1 KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN
Lukio järjestää ylioppilaskokeet syksyllä syyskuussa ja keväällä hiihtoloman eli viikko 10. jälkeen
maaliskuussa alkaen viikosta 11. Kokeet suoritetaan sähköisesti lukion liikuntasalissa.
Opiskelijan vastuulla on omat kirjoitusvälineet ja eväät sekä oma kannettava tietokone.
Tarvittaessa lukio järjestää myös tietokoneen. Koetilaisuuteen täytyy saapua viimeistään kello
8.00, koska ennen koetta käynnistetään abittiohjelma ja annetaan ohjeet kokeen
suorittamiseen. Saliin siirrytään viimeistää 8.15. Kokeen teko alkaa kello 9.00.

7.2 KOKEEN SUORITTAMISEN EDELLYTYKSET
Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas on opiskellut ennen kokeeseen osallistumista
kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit, myös arvosanalla 4 suoritettu kurssi luetaan opiskelluksi
kurssiksi. Kokelaalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän
on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Rehtorin päätöksellä kokeeseen voi
osallistua myös kokelas, joka ei ole opiskellut edellä tarkoitettuja oppimääriä, jos hänellä
muutoin voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen.
Rehtori tarkistaa ilmoittautuneiden osallistumisoikeuden noin kuukautta ennen
ylioppilaskoetta. Jos pakollisia kursseja ei ole opiskeltu, niin rehtori lähettää opiskelijalle
kirjallisen epäämispäätöksen sähköisesti. Tällöin opiskelija ei ole oikeutettu osallistumaan
kokeeseen. Epäämisestä ilmoitetaan Ylioppilaslautakuntaan, jolloin osallistuminen mitätöityy ja
koe poistetaan opiskelijan aineyhdistelmästä. Evättyä koetta ei katsota kokeen yrityskerraksi.
Ammatillisen tutkinnon opiskelija voi osallistua ylioppilaskokeeseen, jos hän suorittanut puolet
ammattitutkinnon opinnoista.
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7.3 ILMOITTAUTUMINEN
Opinto-ohjaaja järjestää keväällä ja syksyllä ylioppilaskirjoituksen ilmoittautumistunnit. Ennen
ilmoittautumista päivitetään ylioppilaskirjoitussuunnitelma opiskelijan Wilmaan. Sitten voi täyttää
Wilmassa ilmoittautumislomakkeen tehdyn suunnitelman mukaisesti. Lomake tulostetaan ja
allekirjoitetaan ja palautetaan opinto-ohjaajalle. Lomakkeet kerätään lukion kansliassa arkistoon.
Palautettu ja allekirjoitettu lomake on virallinen ilmoittautumishakemus ylioppilaskirjoituksiin.
Lomakkeessa on oltava ilmoittautumisen kanssa yhdenmukainen suunnitelma. Lomakkeen pohjalta lukion
rehtori välittää tarkistetut ilmoittautumiset lautakunnan sähköiseen järjestelmään. Tämän jälkeen
opiskelija ei voi muuttaa Wilman ilmoittautumista. Opiskelija tarkistaa Wilman tulosteista oman
ilmoittumisensa kesäkuun alussa.
Ilmoittautuminen syksyn tutkintoon on tehtävä 29.5. mennessä ja kevään tutkintoon 23.11. mennessä
(1.12., jos olet osallistunut syksyn tutkintoon
Opiskelijan vastuulla on 1.ilmoittautumisen ja yo-suunnitelman yhdenpitävyys. 2. tarkistaa reaalikokeiden
mahdolliset päällekkäisyydet. 3. tarkistaa pakollisten kokeiden täyttyminen 4. noudattaa ilmoittautumisen
aikataulua 5. allekirjoitetun lomakkeen palauttaminen kansliaan 6. ). tarkistaa Wilman tulosteista viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen Wilmasta, mihin kokeisiin olet ilmoittautunut.
Ilmoittautuminen tutkintoon on sitova. Jos olet ilmoittautunut kokeeseen, mutta jäänyt ilman erityisen
painavaa syytä saapumatta, koe katsotaan hylätyksi. Tutkintoon liittyvät maksut on silti maksettava. Voit
erityisen painavasta syystä hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi, jos niissä on todistettavasti tapahtunut
virhe. Muutoshakemuksen tekee rehtori sähköisessä asiointipalvelussa.
Jos aiot osallistua yo-kirjoituksiin jossain muussa lukiossa kuin Ylivieskassa, tulee sinun ottaa yhteyttä
molempiin lukioihin vähintään kuukautta ennen tutkinnon alkua.
7.3.1 Hajauttaminen
Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana, joten koe voidaan
hajauttaa kolmeen tutkintokertaan. Tavoitteena on yleensä saada tutkinto valmiiksi syksyn ja kevään
kirjoituksissa. Ylivieskan lukiossa kolmannen vuoden syksyn kirjoituksiin valmistuvat B-ruotsin, kemian,
terveystiedon ja yhteiskuntaopin opinnot. Näihin opintoihin on aina kertauskurssit ensimmäisessä
jaksossa. Usein joku reaaliaine täytyy kirjoittaa jo syksyllä, jos haluat kirjoittaa kaksi samana päivänä
tarjottavaa koettaa. Esimerkiksi biologia ja fysiikka täytyy hajauttaa kahteen kirjoituskertaan.
Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran pakolliseen tai ylimääräiseen
kokeeseen.
7.3.2
Erityisjärjestelyt
Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, raskaus, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä
vieraskielisyys voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilaskirjoituksissa. Huomioon ottaminen voi olla
erityisjärjestelyjä tai arvostelussa huomioon ottamista. Hakemus on toimitettava lautakuntaan kevään
tutkinnon osalta viimeistään 30.marrraskuuta ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 30.huhtikuuta.
Hakemus tehdään lautakunnan sähköisen asiointipalvelun kautta rehtorin toimesta, mutta opiskelijan
aloitteesta.
Erityisjärjestelyitä ovat lisäaika kokeen suorittamiseen, erillinen pienryhmätila (poikkeustapauksissa oma
erillinen tila), lepäämiseen tarkoitettu tila, oikeus käyttää suurempaa kirjasinkokoa tai suurempaa näyttöä,
näkö- ja kuulovammaisen erityisjärjestelyt sekä avustajan käyttö.
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Sairauden, vamman tai erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella tehtävään hakemukseen tarvitaan
liitteeksi lääkärintodistus, joka kokelas hankkii ja toimittaa lukiolle alkuperäisenä allekirjoitettuna. Erityisen
vaikeasta elämäntilanteesta tulee kokelaan hankkia lausunto esimerkiksi kuraattorilta, psykologilta,
terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Sen perusteella voidaan myöntää erityisjärjestelyitä.
Luki-vaikeuden lausunnon antaa lukion oma erityisopettaja. Lausuntoon tarvitaan kahden eri aineryhmän
opettajan lausunnot kokelaan suoriutumisesta, jotka erityisopettaja pyytää. Jos luki-vaikeus vaikuttaa
jonkin verran suorittamiseen, lautakunta myöntää oikeuden käyttää suurempaa kirjasinkokoa ja näyttöä,
jos vaikutus on merkittävä, myönnetään lisäaikaa ja jos luki-vaikeus vaikuttaa erittäin paljon kokeen
suorittamiseen, voidaan kokelaalle myöntää oikeus erilliseen pienryhmätilaan.
Vieraskielisyys tarkoittaa kokelaan puutteita hallita opetuskieltä. Tätä varten tarvitaan äidinkielen ja
reaaliaineen opettajien lausunnot, joiden perusteella lautakunta voi myöntää lisäaikaa kokeen
suorittamiseen.
7.3.3 Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen arvostelussa
Heikentävä syy otetaan huomioon vain, jos kokelas on saamassa hylätyn arvosanan. Korotettavaa
pistemäärää korotetaan 1-8 pisteellä riippuen kokeen kokonaispistemäärästä ja siitä miten paljon
heikentävä syy vaikuttaa kokeesta suoriutumiseen. Taulukko korotuksista on lautakunnan nettisivuilla.
Korotusmahdollisuus voidaan myöntää erikseen tai yhdessä erityisjärjestelyjen kanssa.
Korotusmahdollisuutta haetaan yleensä yhdessä erityisjärjestelyjen kanssa.

7.4 SUORITETTAVIEN KOKEIDEN VALINTA
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 lisätä
tutkintoosi uusia ylimääräisiä kokeita, kunnes tutkintosi on valmis tai olet käyttänyt kolme tutkintokertaa.
Reaalikokeen oppiaineet on jaettu kahteen koepäiviäryhmiin seuraavasti: Biologia, filosofia, fysiikka,
historia ja psykologia. Elämänkatsomustieto, kemia, maantiede, terveystieto, uskonto, yhteiskuntaoppi.
Koepäivät voivat vaihdella keskenään, tarkista ne kalenterioppaasta. Voit osallistua molempina päivinä
reaaliaineen vain yhteen kokeeseen. Ota tämä huomioon suunnitellessasi reaaliin osallistumista.
Hajauttaminen on tarpeen, jos haluat tehdä kaksi koetta samasta ryhmästä.
Reaalia valittaessa on tärkeää harkita se, onko koe pakollinen vai ylimääräinen. Valitse aina vahvempi aine
pakolliseksi. Usein myös B-ruotsin ja matematiikan välillä on tehtävä valinta, siitä kumpi on pakollinen koe.
Käytä opettajien asiantuntemusta apuna, jos valinta on vaikea tehdä.
Voit osallistua kokeeseen, jos olet ennen ylioppilaskoetta opiskellut kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit.
Lyhyessä vieraassa kielessä kokeessa täytyy olla opiskeltuna vähintään kolme kurssia.
Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe. Uusinnassa kokeen tasoa ei saa vaihtaa kuin
yhdessä tapauksessa: hylätyn pakollisen kokeen uusija voi vaihtaa kokeen tasoa sillä edellytyksellä, että
tutkinnon pakollisiin jää vähintään yksi vaativamman tasoinen koe. Tutkinnon täydentäminen on
mahdollista jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai kotonasi puhutaan muuta kieltä, on sinulla mahdollisuus ylioppilaskokeessa
kirjoittaa äidinkielen yo-kokeen sijasta helpompi koe: Suomi toisena kielenä. Jos väestörekisteriin on
merkitty äidinkieleksi jokin mu kuin suomi tai ruotsi, on sinulla mahdollisuus korvata äidinkielen koe Suomi
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toisena kielenä- kokeella. Suomenkielisen äidinkielen kokeen voi vaihtaa Suomi toisena kielenä- kokeeseen
myös kesken kirjoitusten.

7.5 TUTKINNON SUORITTAMINEN, YLIOPPILASTODISTUS JA KOMPENSAATIO
Tutkintosi on valmis, kun olet suorittanut pakollisten kokeiden lisäksi lukion oppimäärän tai muut
tutkintoon oikeuttavat opinnot esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa.
Ylioppilastutkintotodistus lähetetään lukioosi, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki neljä pakollista koetta
ja lisäksi saanut lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta.
Rehtori tarkistaa syksyllä 4.11. mennessä ja keväällä 4.5. mennessä neljän pakolliseen kokeeseen
ilmoittautuneiden lukion koko oppimäärän suorittamisen tilanteen. Jos kokonaiskurssimäärä on vajaa tai
jonkin oppiaineen oppimäärää ei ole suoritettu, lähetetään siitä ilmoitus lautakuntaan. Tällöin
ylioppilastodistusta ei tälle opiskelijalle lähetä. Jos kokelaalla on opintoja kesken 6. jaksossa, rehtori
harkitsee ilmoituksen lähettämistä tässä tapauksessa. Viimeinen mahdollisuus suorittaa 6. jakson kursseja
on toukokuun puolessa välissä päivänä, joka ilmoitetaan kalenteriosassa. Kun ylioppilaskirjoitusten tulokset
tulevat julkisiksi noin 20 päivänä toukokuuta julkaistaan valmistuneiden lista lehdistölle lisättynä 6. jakson
opinnot hyväksytysti suorittaneet kokelaat. Muiden osalta valmistuminen siirtyy eteenpäin.
Jos olet ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen käynyt uusimassa jonkin kokeen tai täydentämässä tutkintoasi,
saat näistä kokeista erillisen todistuksen, joka lähetetään lukioosi.
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. 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.
Kompensaationpisteitä saa hyväksytysti suoritetuista kokeista seuraavasti:
Arvosana

Kompensaatiopisteet
A
2
B
3
C
4
M
5
E
6
L
7
Kompensaatiopisteillä voi kompensoida arvosanoja seuraavasti:
Kompensaatiopisteet
12
14
16
18

Arvosana
i+
i
ii--
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7.6 TUTKINNON SUORITTAMISEEN KÄYTETTÄVÄ ENIMMÄISAIKA
Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana (ks. kuitenkin kohta
’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.
7.7 VILPPI
Kokelaan tulee noudattaa lautakunnan määräyksiä. Matkapuhelimen ja muiden elektronisten laitteiden
(kuten älykellojen) tuominen koetiloihin on kielletty. Langattomien laitteiden (esimerkiksi Bluetoothkuulokkeet, langattomat hiiret jne.) käyttö on myös kielletty. Vilpistä tai tutkintojärjestyksen rikkomisesta
seuraa, että kaikki kokeesi hylätään kyseisellä tutkintokerralla etkä mahdollisesti saa ilmoittautua
seuraavalle tutkintokerralle.

7.8 KOKEIDEN UUSIMINEN JA TÄYDENTÄMINEN
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 lyhemmän
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.
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. Mikäli kokelas haluaa tutkinnon vielä ollessa kesken aloittaa sen vielä alusta,
siihen on pyydettävä kirjallinen lupa lautakunnalta. Lautakunta voi sallia menettelyn, jos tutkinnon
uudelleen aloittamiselle on esitetty erityisen painava syy.

7.9 KOESUORITUSTEN ARVOSTELU JA OIKAISU
Koesuoritukset tarkastaa ja arvostelee alustavasti lukion opettaja. Alustavan arvioinnin tulokset välitetään
kokelaalle Wilman kautta noin viikon tai kahden kuluttua koepäivästä. Opiskelija näkee tämän arvioinnin
Wilman tulosteista. On tärkeää, että opiskelija tarkistaa, ettei mikään vastaus ole jäänyt huomioimatta.
Ylioppilaslautakunnan sensorit arvostelevat suoritukset lopullisesti. Kun tulokset ovat valmistuneet, saat ne
omasta lukiostasi Wilman kautta. Saat tuloksesi ja arvostellut koesuorituksesi nähtäväksi myös Oma
Opintopolku- palvelussa, jonne pääset vahvalla tunnistamisella sisään. Jos epäilet, että tulokset ovat
virheellisiä, ota yhteyttä opettajaasi tai rehtoriin asian selvittämiseksi.
Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua lautakunnan
sähköisen järjestelmän kautta. 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
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oikaisuvaatimuksen puolestasi. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan sähköisessä
asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai
pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.

7.10 TUTKINNON MAKSUT
Ilmoittautuessasi tutkintoon olet velvollinen maksamaan tutkintomaksut, jotka koostuvat perusmaksusta ja
koekohtaisista maksuista. Ylivieskan lukio lähettää laskun suoraan kotiosoitteeseesi.
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.

8 TURVALLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN JÄRJESTÄMINEN
8.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Järjestyssäännöt laaditaan
opiskelijakunnan kanssa yhdessä. Järjestyssäännöt hyväksyy koulutuksen järjestäjä
opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä tai erikseen.
Lukuvuosittain ilmestyvässä Opinto-oppaan kalenteriosassa annetaan tarkempia ohjeita lukion
piha-alueesta, pysäköinnistä ja turvallisesta koulumatkasta.
1. POISSAOLOT
Lukiolaki 32 §: Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä
vapautusta.
Poissaolot (punainen) jaetaan kolmeen ryhmään:
-

A-luokka (vihreä): poissaolot sairauden vuoksi
B-luokka (sininen): poissaolot muun hyväksyttävän syyn vuoksi (kysyttävä lupa:
yksittäinen tunti ao. opettaja; 1-3 päivää ryhmänohjaaja; 3 rehtori)
X-luokka (oranssi): luvattomat poissaolot

Poissaoloihin suhtautuminen
A-luokka: Ylivieskan lukio tukee mahdollisimman tehokkaasti opiskelijaa eteenpäin
opinnoissaan. Koulu voi antaa tukiopetusta ja/tai etäohjausta.
B-luokka: poissaolot huonontavat aina näyttöä aktiivisesta opiskelusta. Kurssisuoritusta on
vaikea ja lopulta mahdoton arvioida runsaiden poissaolojen vuoksi. Kurssiarvosana voi jäädä
saamatta. Opiskelija on itse vastuussa poissaolojen aikana rästiin jääneistä opinnoista.
X-luokka: yhtään luvatonta poissaoloa ei saa tulla.
Poissaolon sattuessa toimitaan seuraavasti:
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LUKIOLAKI
40§
PROSESSI:
Lukion
turvallisuus
prosessit
PALAUTE:
lukuvuosipal
a

A-ja B-luokan poissaolot: alle 18-vuotiaan huoltaja selvittää opiskelijan poissaolon syyn Wilmassa. Täysiikäiset opiskelijat selvittävät poissaolonsa henkilökohtaisesti kurssin opettajalle seuraavalla oppitunnila.
X-luokan poissaoloja ei saa tulla.
2. MYÖHÄSTYMISET
-

-kohtelias koputus ja anteeksipyyntö saavuttaessa myöhästyneenä luokkaan.

3. PYÖRIEN JA AUTOJEN PARKKEERAUS
-

-pyörät ja autot niille varattuihin paikkoihin (ei rakennuksen seinustoille tai pelikentälle)

4. KÄNNYKÄT JA TIETOKONEET
-

-kännykät kiinni tai äänettömälle oppituntien aikana, silloin kun niitä ei käytetä opiskelussa.
-oppituntien taltiointi kuvaamalla tai äänittämällä ilman opettajan lupaa on kielletty
-tietokoneiden käyttö opettajan ohjeiden mukaan

5. YHTEISET TILAT
-

-käytävillä huomioidaan ohikulkijat ja tehdään tilaa
-työrauha kansliaan, jonotetaan oven ulkopuolella
-kiinnitetään huomiota yleiseen siisteyteen: roskat roskikseen, kirjat ja lehdet paikoilleen
-ulkovaatteet pois oppitunneilla (takit, lakit yms.), mikäli luokan lämpötila sen sallii
-hyvät tavat kunniaan!

6. PÄIVÄNAVAUS
-

-keskitytään hiljaa kuuntelemaan päivänavausta ja mahdollisia tiedotuksia
myöhästyneet opiskelijat kuuntelevat päivänavauksen ja mahdolliset tiedotukset käytävällä

7. RUOKAILU
-

-ruokailemaan mennään omalla ruokailuvuorolla
-takit, lakit ja reput naulakkoon vaikka lukion puolelle
-ruokaa otetaan vain sen verran kuin jaksaa syödä
-jätetään paikka siistinä seuraavalle ruokailijalle
-kunnioitetaan keittiöhenkilökunnan ohjeita

8. TUPAKOINTI
-

-laki kieltää tupakoinnin ja kaiken tupakkatuotteiden käytön koulussa!

9. INFORMAATION KULKEMINEN, YHTEYDEN SAAMINEN OPETTAJAAN, KOKEIDEN YM. TUOTOSTEN
PALAUTTAMINEN
-

-

-Wilman tiedotukset kannattaa tarkistaa päivittäin, yleiset tiedotukset tulevat Wilman kautta,
tiedotuksia myös päivänavauksen yhteydessä
-opettajaan yhteys Wilma-viestillä, sähköpostilla tai opettajanhuoneessa (ei kulkua yläkerran
työtiloihin)
 koputellaan ja kysytään kohteliaasti opettajaa nimeltä
-posti opettajalle opettajanhuoneen eteisessä oleviin lokeroihin
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10. YHTEISET TILAISUUDET


-kaikki osallistuvat; (joulujuhla, konsertit, teatteriesitykset, Lucia-juhla, ym.)
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8.2 SUOJAAMINEN KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ
Lukion opetussuunnitelman osana hyväksytään suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma on tämän opinto-oppaan liitteenä.
Kiusaamisena pidetään sitä, kun opiskelija joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten
tahallisen ja kielteisen toiminnan kohteeksi. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään
haittaamaan tai vahingoittamaan tai aiheuttamaan pahaa mieltä jollekin toiselle.
Käyttäytyminen on häirintää, kun sen tekijän olisi tavanomaista harkintaa käyttäen pitänyt
tietää, että hänen käyttäytymisensä loukkaa toisen ihmisen arvoa ja luo esimerkiksi
halventavan ilmapiirin. Väkivalta on toisen fyysisen koskemattomuuden loukkaamista.
Keskeistä kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyssä on koulun työskentelyilmapiiri ja
opiskelijoiden hyvinvointi. Toisia opiskelijoita ja opettajia kunnioittava yhteisö edistää koko
koulun hyvinvointia.

LUKIOLAKI
40§ ja myös
30 §
PROSESSI:
Lukion
turvallisuus
prosessit
PALAUTE:
lukuvuosipal
a

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus on puuttua kiusaamiseen, häirintään ja
väkivaltaan heti kun sellaista havaitsee tai saa tietoonsa. Kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan
havainnut opettaja puuttuu välittömästi tapahtumiin. Hän keskustelee molempien
osapuolien kanssa ja asia sovitaan. Fyysinen väkivalta: tapaukset tuodaan heti rehtorin
tietoon, tapauskohtaisesti harkitaan, viedäänkö asia eteenpäin. Kiusaamis-/häirintätapauksen
havainnut opettaja informoi asiasta ryhmäohjaajalle ja kertoo, miten tapaus selvitettiin. Jos
kiusaaminen jatkuu, ryhmänohjaaja ja kuraattori keskustelevat asiasta osapuolten kanssa.
Mikäli kiusaaminen/häirintä jatkuu edellä mainituista huolimatta, asia siirretään rehtorin
käsittelyyn. Rehtori keskustelee molempien osapuolten kanssa. Rehtori ottaa tarvittaessa
yhteyttä kotiin, asia käsitellään yhdessä tekijän ja kohteeksi joutuneen huoltajien kanssa.
Pohditaan yhdessä keinoja kiusaamisen/häirinnän lopettamiseksi. Annetaan mahdolliset
sanktiot. Nämä selvittämiskeskustelut kirjataan muistioksi.

8.3 SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA OIKEUS
TURVAAMISTOIMENPITEISIIN
Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä on tämän opinto-oppaan liitteenä. Se laaditaan
opetussuunnitelman uusimisen yhteydessä ja tarvittaessa. Opiskelijakunta antaa lausunnon
ehdotetusta kurinpitokeinojen käyttämissuunnitelmasta.
Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja erottaminen. Muita toimia ovat opiskelijan
poistaminen ja opetuksen epääminen sekä kielletyn esineen haltuunotto ja siihen liittyvä
tarkastaminen ja esineen luovuttaminen.
Kurinpitotoimia voidaan kohdentaa opiskelijaan joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestystä tai
menettelee vilpillisesti. Häirintää on esimerkiksi kännykän tai tietokoneen tarpeeton käyttö
oppitunnilla. Vilpillistä toimintaa on lunttaaminen tai plagiointi.

LUKIOLAKI
41-47§
PROSESSI:
Lukion
turvallisuus
prosessit
PALAUTE:
lukuvuosipal
a

8.4 TAPATURMAT
Koulutapaturmaksi lasketaan tapaturmat, jotka tapahtuvat opiskelijalle opetuksen, koulumatkan tai muun
koulun järjestämän tilaisuuden aikana. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava
odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
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Tapaturman sattuessa valvontavelvollinen aikuinen ohjaa oppilaan tarvittaessa hoitoon. Opiskelija ohjataan
kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskukseen tai hätätilanteessa kutsutaan ambulanssi. Tapaturmasta
ilmoitetaan huoltajille. Jos opiskelijan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta
koulu-päivän jälkeen, niin huoltajan tulisi ilmoittaa siitä koululle. Jos opiskelija tarvitsee koulukyyditystä
tapaturmasta koituneen vamman vuoksi, tulee asiasta toimittaa lääkärinlausunto koulutoimistolle (os.
Kyöstintie 4).
Tapaturmailmoitus
Jokaisesta sattuneesta tapaturmasta tulee tehdä ilmoitus, vaikka opiskelija ei vaatisikaan välitöntä hoitoa.
Ilmoitus tehdään Wilmasta löytyvällä tapaturmailmoituslomakkeella. Tapaturmailmoitus tulee laatia
kahden (2) viikon sisällä tapaturman sattumisesta. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun henkilökunnan
edustaja, jolla on ollut valvontavelvollisuus tilanteessa. Koulutoimistolla tehdään tapaturmailmoitus
vakuutusyhtiöön Wilmassa täytetyn lomakkeen tietojen perusteella.
Vakuutus
Ylivieskan kaupungin vakuutusyhtiö on Protector Forsikring AS. Vakuutus on lukion työsuunnitelman
mukaisessa toiminnassa (sis. käytännön harjoittelutyö, leirit ja opintoretket ja-matkat), koululaisten aamuja iltapäiväkerhotoiminnassa ja niihin liittyvien välittömien matkojen aikana. Opiskelijoiden ulkomaille
suuntautuvat opintomatkat on vakuutettava erikseen.
Korvaukset
Jos huoltajalle/opiskelijalle on koitunut koulutapaturmasta kuluja, kulut maksetaan ensin itse ja korvaukset
haetaan jälkikäteen. Huoltajan tulee olla itse yhteyksissä vakuutusyhtiöön sähköpostitse osoitteeseen vahingot@protectorvakuutus.fi (viestiin opiskelijan nimi, syntymäaika, tapaturman päivämäärä, korvauksen
saajan nimi ja pankki- ja tilitiedot, kuluerittely sekä viestin liitteenä kuittikopiot). Hoitokuluista kuten
leikkausmaksuista laskun voi tuoda myös maksamatta pikaisesti suoraan koulutoimistolle. Protektorille voi
myös laittaa suojattua turvasähköpostia (ohjeet tämän ohjeistuksen lopussa). Suuriin toimenpiteisiin tulee
kysyä maksusitoumusta suoraan Protectorilta. Ylivieskan kaupunki ei anna maksusitoumuksia. Protektorin
korvauspalvelun puhelinnumero on: (+358) 020 741 4001.
Ambulanssikulujen asiakasmaksuosuuden lasku 25 euroa, pyydetään toimittamaan opiskelijalle/ huoltajalle,
joka toimittaa laskun tarvittaessa koulutoimistoon maksamista varten.
Vakuutus korvaa








lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamat tutkimus- ja hoitotoimenpiteet
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen antaman luvan perusteella apteekista myytävät
lääkevalmisteet
hammasvamman tutkimus- ja hoitokulut.
Leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeinen välttämätön ja lääkärin määräämä hoitolaitoksessa annettava
fysikaalinen hoito (yksi jakso, johon sis. enintään 10 hoitokertaa).
matkakulut paikalliseen lääkäriin, hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen
välttämättömät kulut koulumatkoista, kun alle 18-vuotias on tapaturman vuoksi lääkärin
määräyksestä kulkenut matkat lisäkustannuksia aiheuttavalla kulkuneuvolla
tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin tai
turvakypärän korjaus- tai jälleenhankintakustannukset (tapaturma vaatii lääkärinhoitoa ja korjaus/
jälleenhankinta 2 kk sisällä tapaturmasta).
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Silmälasien rikkoutuminen korvataan, mikäli vakuutetulle rikkoutumisen yhteydessä aiheutuu jotain fyysistä
vammaa kasvoihin (esimerkiksi kipu, ruhje tai haava). Lääkärinhoito tai terveydenhoitajalla käynti ei tällöin
ole edellytyksenä korjaus- tai jälleenhankintakustannuksien korvaamiselle.
Kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen osalta käytetään vain julkista terveydenhuoltoa. Hoitokulujen
enimmäiskorvausmäärä on 3500 euroa, tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutusmäärä on 10.000 euroa ja
tapaturmaisen kuolemantapauksen vakuutusmäärä on 3500 euroa. Omavastuuta ei ole.

9 KOULUTUKSEN LAADUN ARVIOINTI JA PALAUTE
9.1 LUKION LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Ylivieskan lukio on laatulukio. Laatu perustuu selkeisiin prosessien kuvauksiin. Opiskelijan
näkökulmasta lukion prosessit on kuvattu tässä opinto-oppaassa. Opettajan ja henkilökunnan
näkökulmasta prosessit kuvataan perehdyttämisasiakirjassa. Laatu syntyy prosessien
kehittämisestä. Lukiolla on ajantasainen palautejärjestelmä, jonka

9.2 PROSESSIEN KUVAUS
Prosessilla tarkoitetaan lukiossa tapahtuvan toiminnan kuvausta. Kun prosessit on kuvattu
hyvin ja kattavasti, voidaan lukion toimintaa johtaa ja hallita sekä myös parantaa selkeämmin.
Jokainen prosessi liitetään lukion visioon ja strategiaan. Tällöin toiminnan ja vision ja
strategioiden yhteys käy selkeäksi.

LUKIOLAKI
56§
PROSESSI:
Lukion
laatusuunnitelma
PALAUTE:
lukuvuosipal
a

Prosessikuvauksia käytetään tehtäviin ja toimintaan perehdyttämiseen. Lukiossa opettajien ja
uusien opiskelijoiden pitäisi hallita lukion ydinprosessit hyvin, jotta toiminta onnistuu ja
päästään tavoitteisiin.
Lukiolla on perustoimintoja. Näitä ovat lukio-opetus, ylioppilaskirjoitukset ja ohjaus jatkoopintoihin ja lukion muu toiminta sekä koulun ylläpidon tukitoiminnot. Perustoiminnat
jaetaan tehtäviin. Tehtävät ovat prosesseja joita kuvataan. Ydinprosessit ovat keskeisiä ja
tavallisesti lakisääteisiä tehtäviä. Tukiprosessit mahdollistavat ydinprosessien onnistumisen. .
Jokaisella prosessilla on omistaja, jonka vastuulla on prosessin toimeenpano, seuranta ja
kehittäminen. Omistajan tehtävänä on myös prosessin kirjallinen laadinta.
Prosessit voidaan kuvata asiakaan näkökulmasta, kuten tässä opinto-oppaassa.
Perehdyttämisoppaassa ne kuvataan saman kaavan mukaan, jotta ne voidaan sovittaa
kokonaisuuteen helpommin.

9.3 PALAUTESUUNNITELMA JA LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI
Lukiolla on palautesuunnitelma, joka on tämän oppaan liitteenä. Palautetta tarvitaan, jotta
lukion toiminta kehittyy ja laatu paranee. Palautesuunnitelmassa on tärkeää kattavuus.
Jokaisesta prosessista tarvitaan säännöllinen palaute. Tärkeää on myös antaa palautteen
antajille tuntu siitä, että palaute on vaikuttavaa. Tätä kutsumme palautteen palautteeksi.
Palautteen palautetilaisuudet ovat osa lukion tavanomaista toimintaa esimerkiksi ryhmänohjaustunnit ja
jaksopalaverit sekä kurssien palautetuokiot. Laatujärjestelmän palautevaikutukset käsitellään heti
palautteen saamisen jälkeen. Kriittinen palaute on sellainen, joka kertoo virheestä, jonka ei voi sallia
toistua. Siksi muutokset toimintaan on tehtävä välittömästi, käynnistettävä hyväksymisprosessi ja
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kirjattava asiakirjoihin ylös. Nämä muutokset käsitellään jaksopalavereissa. Normaali palaute, joka johtaa
keskusteluun toiminasta käsitellään palautesuunnitelman mukaisesti palautteen palaute -tilanteissa, joita
ovat esimerkiksi ryhmänojaajan tunnit ja huoltajien illat sekä välitön palaute ulkopuolisesta palautteesta.
Laatulukion arviointi perustuu kriteereihin: 1. Opinto-oppaan ja perehdyttämisoppaan sisällön kattavuus. 2.
Palautesuunnitelman toteutuminen ja kattavuus.3Prosessien kuvauksen ajantasaisuus ja kattavuus.
Arviointi on rehtorin vastuulla.

10 HENKILÖSTÖ
Lukiossa on 21 vakinaista opettajaa ja muutama tuntiopettaja. Noin viisi opettaja on yhteistä peruskoulun
kanssa. Muuta henkilökuntaa ovat koulusihteeri ja koulukäynninohjaaja. Opettaja ja henkilökunta
yhteystietoineen ilmoitetaan vuosittain opinto-oppaan kalenteriliitteessä.

11 TIETOSUOJA
11.1 TIETOJEN KÄYTTÖ JA LUOVUTTAMINEN

LUKIOLAKI

Lukion tietosuojaseloste on tämän opinto-oppaan liitteenä. Henkilötietoja vastaanotetaan J
peruskoulusta sekä opiskelijoilta ja heidän huoltajiltaan. Pääosin käytetään Wilma/Primus –
koulutietohallintajärjestelmää, jonka rekistereihin kerätään toiminnan vaatimat rekisterit.
Henkilötietoja käytetään lukiokoulutuksen tarpeisiin. Muuhun käyttöön kysytään
tarvittaessa henkilökohtainen suostumus. Tietoja luovutetaan lakien ja muiden määräysten
perusteella muille koulutuksen ja nuorisotyön viranomaisille

58§
PROSESSI:
Lukion
tietosuojaseloste
PALAUTE:
lukuvuosipal
a
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LIITTEET: 1. SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA,
KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2. SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN
KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYISTÄ 3. PALAUTESUUNNITELMA
4. TIETOSUOJASELOSTE
1 LIITE
Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Kiusaamisen määritelmä
Kun yksi tai useampi ihminen toistuvasti ja pidemmän ajan kuluessa kohdistaa tietoista ja
aktiivista kielteistä käytöstä yhtä tai useampia kohtaan tai sulkee heidät pois joukosta. Kaikki
koulussa tapahtuva aggressiivinen käyttäytyminen ei ole koulukiusaamista. Kiusaamisena
pidetään sitä, kun yksi ja sama opiskelija joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten
tahallisen ja kielteisen toiminnan kohteeksi. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään
haittaamaan tai vahingoittamaan tai aiheuttamaan pahaa mieltä jollekin toiselle. On
huomattava, että myös opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva voi joutua kiusaamisen
kohteeksi.
Häirinnän määritelmä
Häirintä voidaan määritellä siten että se on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja
koskemattomuuden loukkaamista. Häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava,
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Käyttäytyminen on häirintää, kun sen tekijän olisi
tavanomaista harkintaa käyttäen pitänyt tietää, että hänen käyttäytymisensä loukkaa toisen
ihmisen arvoa ja luo esimerkiksi halventavan ilmapiirin.
Väkivallan määritelmä
Väkivalta on toisen fyysisen koskemattomuuden loukkaamista.
Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäiseminen
Kiusaamisen ja häirinnän havaitseminen ja tunnistaminen ei ole koulun henkilökunnalle joka
tilanteessa helppoa. Opiskelijat eivät välttämättä kerro häirintä-tai
kiusaamiskokemuksistaan. Kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteeksi joutuminen
voidaan kokea jopa häpeänä. Lievästä häirinnästä tai epäsuorasta kiusaamisesta kerrotaan
vielä epätodennäköisemmin.
Keskeistä kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyssä on koulun myönteinen
työskentelyilmapiiri ja opiskelijoiden hyvinvointi. Toisia opiskelijoita ja opettajia kunnioittava
yhteisö edistää koko koulun hyvinvointia. Myönteinen ja avoin ilmapiiri, yhteisöllisyys ja
välittäminen rohkaisevat opiskelijoita kertomaan mahdollisesta kiusaamisesta tai
häirinnästä. Opiskelijoiden motivoituneisuus ja sitoutuneisuus opiskeluun sekä hyvä
työrauha vähentävät mahdollisuutta kiusaamiseen ja häirintään. Opettajan positiivinen
asenne ja halu puuttua kiusaamiseen sekä häirintään ovat tärkeitä ennalta ehkäiseviä
tekijöitä. Esimerkiksi jos opettaja huomaa jonkun opiskelijan jäävän jatkuvasti ryhmä-tai
parityöskentelyn ulkopuolelle hän voi määrätä perustettavat ryhmät jo etukäteen.
Oppitunneilla, eri hankkeissa, teemapäivissä ja päivänavauksissa edistetään opiskelijoita
sosiaalisuutta, itsenäistä ajattelua, suvaitsevaisuutta ja hyvää käytöstä. Samoin opiskelijoilta
kasvatetaan siihen, että he eivät ole pelkästään syrjästä katsojia, kun yksilön oikeuksia ja
turvallisuutta uhkaavaa käytöstä esiintyy. Opiskelijoille annetaan tietoa siitä, mitä
kiusaaminen on, millainen ilmiö se on, mitä kiusaamistilanteessa voi tehdä, miltä
kiusaaminen tuntuu ja mitä se aiheuttaa. Aiheen käsittelyn yhteydessä pyritään
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Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä
vaikuttamaan opiskelijoiden asenteisiin niin, että kiusaaminen koettaisiin kielteiseksi
ryhmäilmiöksi. Myös tutortoiminnassa tehdään kiusaamisen ehkäisytyötä. Erityisesti
kiinnitetään huomiota sosiaalisen median kautta tehtävän kiusaamisen ja häirinnän
ehkäisyyn.
Toiminta häirintä- ja kiusaamistapauksissa
Kaikki opettajat ja koko koulun henkilökunta havainnoivat mahdollisista
kiusaamisista/häirinnästä ja raportoivat siitä välittömästi ryhmänohjaajalle tai rehtorille.
Myös opiskelijoita kannustetaan kertomaan kiusaamisepäilyistään opettajille. Kiusaamisen ja
häirinnän havaitseminen ja tunnistaminen eivät ole koulun henkilökunnalle joka tilanteessa
helppoa. Opiskelijat eivät välttämättä kerro häirintä-tai kiusaamiskokemuksistaan.
Kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteeksi joutuminen voidaan jopa kokea häpeänä.
Lievästä häirinnästä tai epäsuorasta kiusaamisesta kerrotaan vielä epätodennäköisemmin.
Lukion laatutoiminta arvioi ja päivittää kiusaamiseen puuttumisen toimintamallin vuosittain.
Jokainen väitetty kiusaamistapaus on tutkittava huolellisesti ja aloitettava
selvitysmahdollisimman nopeasti. Kaikkia osapuolia on kuultava.
Opiskelijoilla tulee olla tieto, miten asia on tullut selvitettäväksi. Prosessilla tavoitellaan
positiivista muutosta ja väärinymmärrysten oikaisemista sekä haetaan ymmärrystä toisen
kunnioittamisesta ja vuorovaikutuksesta
Ohjeistus kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan puuttumiseen
Jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus on puuttua kiusaamisen, häirintään ja
väkivaltaan heti kun sellaista havaitsee tai saa tietoonsa.
1. Välitön puuttuminen
Kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan havainnut opettaja puuttuu välittömästi tapahtumiin.



Keskustelee kiusatun/häirityn kanssa, miten hän asian kokee.
Keskustelee kiusaajan/häiritsijän kanssa, mitä on tapahtunut. Älä kysy
kiusaamisen/häirinnän motiivia, vaan selvitä, miksi meidän koulussa ei
kiusata/häiritä.
 Keskustelee molempien osapuolien kanssa ja asia sovitaan.
 Fyysinen väkivalta: tapaukset tuodaan heti rehtorin tietoon,
tapauskohtaisesti harkitaan, viedäänkö asia eteenpäin.
2. Tiedottaminen
 Kiusaamis-/häirintätapauksen havainnut opettaja informoi asiasta
ryhmäohjaajalle ja kertoo, miten tapaus selvitettiin.
 Jos kiusaaminen jatkuu, ryhmänohjaaja ja kuraattori keskustelevat asiasta
osapuolten kanssa.
3. Toistuva ja pitkään jatkunut kiusaaminen/häirintä




Mikäli kiusaaminen/häirintä jatkuu edellä mainituista huolimatta, asia
menee rehtorin käsittelyyn.
Rehtori keskustelee molempien osapuolten kanssa
Rehtori ottaa tarvittaessa yhteyttä kotiin, asia käsitellään yhdessä tekijän ja
kohteeksi joutuneen huoltajien kanssa.
Pohditaan yhdessä keinoja kiusaamisen/häirinnän lopettamiseksi.



Annetaan mahdolliset sanktiot.




•

 Selvittämiskeskustelut kirjataan muistioksi.
LIITE 2
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Teko tai
laiminlyönti

Toimenpide

Toimivalt
ainen
viranomai
nen

Selvittä
minen

Kuulemi
nen

Kirjaa
minen
/
päätö
s

Ilmoitta
minen

Opiskelija plagio
kurssitehtävässä.

Tehtävä hylätään
ja tehtävää ei
oteta enää
huomioon kurssin
kokonaisarvosanas
sa suorituksena.

Kurssin
opettaja

Opettaja
tekee
plagioinnist
a
kirjallisen/
sähköisen
tallenteen.

Kirjataan
kurssipäi
väkirjaa
n.

Ensimmäisellä
kerralla annetaan
huomautus, joka
kirjataan
kurssipäiväkirjaan
ja ilmoitetaan
rehtorille.
Kurssisuoritus
keskeytetään.
Koko kurssi on
suoritettava
uudestaan.

Kurssin
opettaja ja
rehtori

Opettaja
tekee
tapahtunee
sta lyhyen
selosteen
kurssipäivä
kirjaan
opiskelijan
kohdalle.

Ilmoitetaan
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle
ja
ryhmänohja
ajalle.
Opettaja.
Ilmoitetaan
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle
ja
ryhmänohja
ajalle.
Rehtori.

Rehtori

Opiskelijalla on
matkapuhelin/älykell
o kokeessa.
Opiskelija
todistettavasti on
toiminut
koetilanteessa
vilpillisesti (esim
käynyt kielletyillä
nettisivuilla
koetilanteessa.)

Opettaja
kuulee
opiskelijaa
ja esittää
tallenteen
ennen
hylkäämisp
äätöstä.
Opiskelija,
opettaja ja
rehtori
pitävät
kuulemistil
anteen
mahdollisi
mman
nopeasti.

Opiskelija häiritsee
opetusta tai lukion
järjestämää
tilaisuutta (esim.
kännykän
selaaminen
toistuvasti kiellon
jälkeen). Tai jos
opiskelija saapuu
lukiolle tai lukion
alueelle erottamisen
tai epäämisen
aikana.
….jos opiskelija
koettaa vastarintaa
tekemällä välttää
poistamisen.

Opiskelija
määrätään
poistumaan
oppitunnilta/
lukion
järjestämästä
tilaisuudesta sen
jäljellä olevaksi
ajaksi(LL41§
2mom).

Opettaja
/opettaja tai
rehtori
(LukioA 41§ 2
mom)

Ilmoitetaan
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle
(LL 42§
1mom) ja
ryhmänohja
ajalle.

Ei
muutoksenh
akuoikeutta

Rehtorilla ja
opettajalla on
oikeus käyttää
tarpeellisia
voimakeinoja,
huomioitava ja
arvioitava tarkasti
kokonaistilanne. (LL
43§)

Rehtori ja
opettaja
(yksin tai
yhdessä) (LL
43§)

Opiskelija kiusaa
toista opiskelijaa

Opiskelijoiden
kanssa
keskustellaan
tilanteesta.
Ilmoitetaan asiasta
rehtorille.
Kiusaajalle
annetaan
huomautus

Opettaja tai
muu
henkilökunta
an kuuluva.

Kurssin
opettaja
kirjoitta
a
vilpillises
tä teosta
selostuk
sen,
jonka
perustee
lla
rehtori
tekee
asiasta
päätöks
en.
Kirjataa
n
kurssipäi
väkirjaa
n (LL 42§
1mom).

Opettaja
n tai
rehtorin
kirjalline
n
selvitys
opetuks
en
järjestäj
älle.
(L43§
3mom)
Tarpeelline
n selvitys
hankittava.
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Muuta
Muutoks
huomioitav enhaku
aa

Ei
muutoksenh
akuoikeutta

Varottava
voimakeinojen
käytön
liioittelua(Rikos
laki 4 luku 6§ 3
mom. ja 7§)

Asia
ilmoitettava
ryhmänohja
ajalle ja
huoltajalle
sekä
toistuvissa
tapauksissa
rehtorillle.

Opiskelijoille
on
järjestettävä
tarvittava
opiskelijahuolt
o. Katso lukion
OPS2015

Ei
muutoksenh
akuoikeutta

Opiskelija toistuvasti
häiritsee opetusta,
rikkoo koulun
järjestystä, menettelee
vilpillisesti tai syyllistyy
kiusaamiseen.

Opiskelijalle
annetaan
kirjallinen varoitus
(LL 41§ 1mom).=
kurinpitorangaistus

Rehtori (LL
42§ 4 mom)
ja Ylivieskan
kaupungin
hallintosäänt
ö 33§)

Yksilöidään
teko/laimin
lyönti ja
hankitaan
tarpeelline
n selvitys
(LL 42§).

Kuullaan
opiskelijaa
(LL 42§
1mom).
Varataan
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle
tilaisuus
tulla
kuulluksi
ennen
kirjallisen
varoituksen
antamista
(LL 42§).

Rehtori
tekee
päätöks
en (LL
42§
5mom ja
Ylivieska
n
kaupung
in
hallintos
ääntö
33§.)

Annetaan
päätös
tiedoksi
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle.

Opiskelijalle
järjestetään
tarvittava
opiskeluhuolto.

Muutoksenh
akuoikeus
hallintooikeuteen.

Opiskelijan rikkomus
on vakava tai
opiskelija jatkaa
epäasiallista
käyttäytymistä
kirjallisen
varoituksen
saatuaan.

Opiskelija
erotetaan
määräajaksi
(enintään 1v)
oppilaitoksesta (LL
46§ 1mom).).=
kurinpitorangaistus

Sivistyslautak
unta (LL 42a§
4mom)

Yksilöidään
teko/laimin
lyönti ja
hankitaan
tarpeelline
n selvitys
(LL 46a§ 1
mom).

Kuullaan
opiskelijaa
(LL42§
1mom).
Varataan
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle
tilaisuus
tulla
kuulluksi
ennen
määräaikai
sta
erottamista
(LL 42 §
1mom).

Sivistysla
utakunt
a tekee
päätöks
en
(LL42§
4mom).

Annetaan
päätös
tiedoksi
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle.
Ilmoitetaan
lastensuojel
uun ja
etsivälle
nuorisotyöll
e tai
poliisille.

Opiskelijalle
järjestetään
tarvittava
opiskeluhuolto.
Päätöksen
täytäntöönpan
osta
lainvoimaa
vailla olevana
ja
täytäntöönpan
on alkamisen
ajankohdasta
on päätettävä
samalla kun
määräaikaisest
a erottamisesta
päätetään (LL
42§ 3mom).

Valitusoikeu
s hallintooikeuteen,
mutta
voidaan
panna silti
täytäntöön.

Opiskelija käyttäytyy
väkivaltaisesti ja
uhkaavasti
vaarantaen muiden
turvallisuuden tai
vaikeuttaen opetusta
/ opetukseen
liittyvää toimintaa
kohtuuttomasti.

Opiskelijalta
evätään
osallistuminen
opetukseen jäljellä
olevan työpäivän
tai enintään
kolmen työpäivän
ajaksi tai
tilaisuuden
ajaksi(LL 41§
3mom).=
Opetuksen
epääminen/rehtori

Rehtori
(LL42§ 5
mom)

Kirjataan
rehtorin
päätöksi
ssä (LL
42§
1mom).

Epäillään, että
opiskelijalla on
hallussaan LL 40§:n 2
momentissa
määritelty kielletty
esine tai aine.

Opiskelijalta
otetaan haltuun
kielletyt esineet tai
aineet (LL 45§ 1
mom).
Turvallisuutta
vaarantava esine
voidaan ottaa
tarvittaessa
kokonaisarvioinnin

Opettaja
/rehtori (LL
45§ 1 mom)

Kirjataan
rehtorin
päätöksi
ssä (LL
47§
1mom).
Voimake
inojen
käytöstä
annetaa

Ilmoitetaan
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle
(LL 42§
1mom),
ryhmänohja
ajalle ja
kuraattorill
e sekä
sosiaalihuol
lon
viranomais
elle (LL 42§
1 mom).
Lisäksi
ilmoitetaan
työsuojeluu
n, jos
henkilökun
nan
turvallisuus
on
vaarantunu
t.
Ilmoitetaan
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle
mahdollisi
mman pian
(LL47 §
2mom).
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Ei
muutoksenh
akuoikeutta.

Voimakeinoihin
turvautunut
henkilö tekee
asiasta
kirjallisen
selvityksen
koulutuksen
järjestäjälle (LL
26f § 2mom).

Ei
muutoksenh
akuoikeutta.

jälkeen
voimakeinoin.
LL45§ 2 mom)

Epäillään, että
opiskelijalla on
hallussaan LL 40§:n 2
momentissa
määritelty kielletty
esine tai aine
työpäivän aikana tai

Tarkastetaan
opiskelijan
mukana olevat
tavarat, hänen
hallinnassaan
olevat
oppilaitoksen
säilytystilat ja
päällisin puolin
hänen vaatteensa
(LL 46§ 1 mom).
Tarkastus on
tehtävä aina
hienotunteisesti ja
ensin on
opiskelijalta
pyydettävä
luovutusta.

Opettaja
/rehtori (LL 46
§ 1 mom)
Tarkastajan
tulee olla
opiskelijan
kanssa samaa
sukupuolta (LL
46 § 3 mom).
Tarkastuksessa
tulee olla läsnä
tarkastaja +
yksi täysiikäinen
oppilaitoksen
henkilökuntaa
n kuuluva (LL
46 § 3 mom)
sekä
opiskelijan
pyytämä
henkilökuntaa
n kuuluva, jos
tämä on
saapuvilla.
Rehtori (tai
rehtorin
sijainen).

Esineen/ain
een
hallussapid
on on
oltava
ilmeistä (LL
46 §
1mom).
Tarkastus
suoritetaan
, jos
opiskelija ei
luotettavas
ti osoita,
että hänen
hallussaan
ei ole
kiellettyjä
esineitä/ain
eita (LL 46
§ 1 mom).

Haltuun otettujen
esineiden ja/tai
aineiden
luovuttaminen ja
hävittäminen.

Luovutetaan esine
tai aine alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle/täysiikäiselle
opiskelijalle
itselleen työpäivän
päätyttyä (LL 48§ 1
ja 2 mom). Esineet,
joiden
hallussapitoon
opiskelijalla ja
huoltajalla ei lain
mukaan ole
oikeutta,
luovutetaan
poliisille viipymättä
(LL 48§ 1 ja 2
mom).

Opiskelija on
tutkimuksen alaisena
rikoksesta.

Pidätetään oikeus
opiskeluun
tutkimuksen
ajaksi, jos se on
perusteltua (LL 41§
4mom).=Opiskelun
epääminen.

Sivistyslautak
unta (LL 42§
5mom)

Rikos
yksilöitävä
(LL42§
1mom)

Tuomioistuin on
tuominnut
opiskelijan

Opiskelija
erotetaan
määräajaksi

Sivistyslautak
unta (LL 42§
4mom)

Tarkastuks
en syy
ilmoitetaan
opiskelijalle
ennen
tarkastukse
n tekemistä
(LL 46 § 2
mom).

n
selvitys
opetuks
en
järjestäj
älle.
Kirjataan
rehtorin
päätöksi
ssä (LL
47§
2mom).

Kirjataan
rehtorin
päätöksi
ssä (LL
48§
3mom).

Opiskelijaa
on kuultava
(LL42§)

Sivistysla
utakunt
a (LL 42§
5mom)

Sivistysla
utakunt
a (LL 42§
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Ilmoitetaan
alaikäisen
opiskelijan
huoltajalle
mahdollisi
mman pian
(LL 47 § 2
mom).

Edellä
kuvatusta
tarkastamistav
asta voidaan
poiketa, mikäli
asia on
kiireellinen ja
tarkastus on
turvallisuuden
kannalta
välttämätön(LL
46§ 4mom)

Ei
muutoksenh
akuoikeutta.

Ennen
luovuttamista
esine/aine
tulee säilyttää
huolellisesti (LL
48§ 2mom).
Luovutus pitää
järjestää
mahdollisimma
n pian
haltuunotosta
(LL 48§ 2mom).
Jos alaikäisen
opiskelijan
huoltaja tai
täysi-ikäinen
opiskelija itse
ei kolmen
kuukauden
kuluessa
huostaanottoa
koskevasta
ilmoituksesta
nouda
esinettä/ainett
a, se voidaan
todisteellisesti
hävittää (LL
48§ 3mom).
Jos opiskelijaa vastaan on
vireillä syyte yleisessä
tuomioistuimessa, ei häntä
vastaan saa samasta syystä
aloittaa tai jatkaa
kurinpitomenettelyä. Jos
tuomioistuin on vapauttanut
opiskelijan syytteestä, ei
kurinpito menettelyä saa
aloittaa tai jatkaa samasta
syystä muutoin kuin sellaisen

Ei
muutoksenh
akuoikeutta.

Valitusoikeu
s hallintooikeuteen.

Valitusoikeu
s hallintooikeuteen.

rangaistukseen

oppilaitoksesta, jos
se on opiskelijan
tekemän rikoksen
perusteella tai
muuten
perusteltua (LL 44 §
3 mom).

4mom)

41

menettelyn perusteella, jota ei
ole katsottava rikokseksi,
mutta josta voidaan rangaista
kurinpidollisesti. Jos
tuomioistuin on tuominnut
opiskelijan rangaistukseen, ei
hänelle saa samasta syystä
määrätä kurinpitorangaistusta
(LL 44 §)

PALAUTESUUNNITELMA
NIMI

KURSSIPALAUTE

AJOITUS

VASTUU

JAKSOITTAIN

OPETTAJA

opettajan mallin mukaan

JAKSOPALAUTE
yhteinen malli

LUKUVUOSIPALAUTE
Wilman kysely

YO-KYSELY

JAKSOISSA
2 JA 5

PALAUTTEEN PALAUTE

Opiskelijoille Wilman
kautta ja
palautetuokioissa.
Rehtorille kerran
vuodessa.

APULAISREHTORI
RYHMÄNOHJAAJA

Opiskelijoille rotunnilla

OPO

Opettajille
jaksopalaverissa

4.jakso

REHTORI

esittely rotunnilla

VANH.
YHDISTYS

Opiskelijoille
5.jakson ro-tunti ja
kevätjuhlassa

REHTORI

Yo-tulokset
aineryhmille

Toukokuu

Drive-kysely
KEHITYSKESKUSTELU
T

PALAUTE
ULKOPUOLELTA

Huhtikuu

REHTORI

Koko ajan

Opettajille 6.jakson
jaksopalaverissa

REHTORI
Suoraan asianosaisille

WILMA;
12.10.2020
SPOSTI;LEHDET;SO
ME ;NETTISUVUT
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TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispvm: 6.10.2020
1. Rekisterinpitäjä

Ylivieskan kaupunki, Lukio
Osoite: Hakalahdenkatu 8, 84100 YLIVIESKA
Puhelin: 08 42941 (vaihde)
Sivistysjohtaja Kai Perttu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Lukion rehtori Kalle Luhtasela
Osoite: Takkulantie 3, 84100 YLIVIESKA
Puh: 044 4294366

3. Rekisterin nimi

Lukion sähköinen hallintotietojärjestelmän rekisteri PRIMUS
Alkavien opiskelijoiden tietokoneiden rekisteri (verkkotunnukset)

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi eli lukio-opetuksen
järjestämiseksi lukiolain mukaisesti.
Primus, Kurre ja Wilma

5. Rekisterin tietosisältö

 Opiskelijan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä valokuva
 Opiskelijan Wilma-käyttöliittymän ja oppilasverkon -käyttäjätunnus
 Huoltajien nimi- ja yhteystiedot sekä Wilma-käyttäjätunnus •
 Tiedot oppiaineita ja oppimääriä koskevista valinnoista •
 Opiskelijan arviointitiedot •
 Opiskelijaa koskevat päätökset •
 Opiskelijan koulunkäyntihistoria •
 Opiskelijan maahanmuuttoon liittyvät tiedot •
 Opiskelijan poissaoloja koskevat tiedot •
 Muita opetukseen ja opetuksen järjestämiseen liittyviä tietoja •
 Ylioppilastutkintoon ja -kirjoituksiin liittyvät tiedot
 Erityisiä henkilöryhmiä koskevina tietoina
Opiskelijoiden tietokoneiden rekisteri (nimi, tietokoneen numero,
käyttäjätunnus)
Google G Suite Education käyttäjätunnusrekisteri
Koulumatkatukirekisteri (Kelan lomakkeen tietoja)
Lukion avainrekisteri (nimi ja puhelinnumero)
Rekisterin tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin.
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS:
Tiedot ovat salassa pidettäviä.
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Yhteishaussa valittujen uusien lukio-opiskelijoiden tiedot saadaan
Opetushallituksen Opintopolusta ja peruskouluista


Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy perusopetuksesta toisen opetuksen
tai koulutuksen järjestäjän lukiolain mukaisesti järjestämään
opetukseen, toimintaan tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen
järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä
toimitettava oppilaan opetuksen tai koulutuksen järjestämisen
kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen
järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai
koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. (perusopetuslaki 40 § 4 mom.))
Huoltajat täydentävät ja päivittävät tietoja Oppilasilmoitus-lomakkeella tai
Wilmassa.
Suurin osa rekisteriin talletetuista tiedoista on opetuksen järjestämisessä
syntyneitä opiskelijan koulunkäyntiin liittyviä tietoja.
Lukion vaihtuminen tai lukioon siirtyminen
• Opiskelijan edellinen lukio voi luovuttaa opiskelijan uuteen lukioon niitä
julkisia tietoja, jotka ovat uudessa lukiossa tarpeellisia opetuksen
järjestämiseksi (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom.).
• Vastaanottajan tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä opiskelijan
terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia tietoja on tiedon haltijalla
salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa oppilaitoksen rehtorille ja
oppilaitoksen turvallisuudesta vastaavalle muulle henkilölle opiskelun
turvallisuuden varmistamiseksi sekä opiskelijan suostumuksella opintoohjauksesta vastaaville henkilöille muihin opintoihin ja tukipalveluihin
ohjaamista varten (lukiolaki 58 § 1 mom. 1 ja 2 kohdat).
Koski

7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu
(KOSKI) kerää kootusti opiskelijan opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet yhteen
palveluun. Tiedot kerätään suoraan opiskelijarekisteristä. (Laki valtakunnallisista
opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017)
Lukion vaihtuminen tai siirtyminen ammatilliseen koulutukseen
• Opiskelijan edellinen lukio voi luovuttaa opiskelijan uuteen lukioon tai
oppilaitokseen niitä julkisia tietoja, jotka ovat uudessa lukiossa/oppilaitoksessa
tarpeellisia opetuksen järjestämiseksi (laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta 16 § 3 mom.)
• Vastaanottajan tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä opiskelijan
terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia tietoja on tiedon haltijalla
salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa oppilaitoksen rehtorille ja
oppilaitoksen turvallisuudesta vastaavalle muulle henkilölle opiskelun
turvallisuuden varmistamiseksi sekä opiskelijan suostumuksella opintoohjauksesta vastaaville henkilöille muihin opintoihin ja tukipalveluihin
ohjaamista varten (lukiolaki 58 § 1 mom. 1 ja 2 kohdat).
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• Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän
lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tai ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestämään opetukseen,
toimintaan tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on
salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen
tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle
opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös
uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. (perusopetuslaki 40 § 4
mom.)
Etsivä nuorisotyö
Koulutuksen järjestäjän on luovutettava yksilöinti- ja yhteystiedot nuoresta,
joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa
(nuorisolaki 11 § 2 momentti 2-kohta).
Tiedonsiirto muihin järjestelmiin
•Ylioppilastutkinnon ilmoittautumis- ja alustavan arvioinnin tiedot
ylioppilastutkintolautakunnalle
•Ylioppilaskirjoitusten laskutustiedot Heta palvelukeskukselle
• Tilastokeskukselle tilastolain määräämät tiedot (tilastolaki 15§)
Rekisteröidyn/alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan
yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan tietoja antaa myös muille
tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa, jos tiedon antamisesta ja oikeudesta tiedon
saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty. (Laki viranomaisten
toiminnan julkisuudesta 26 §) Julkisten tietojen luovutus viranomaisen
henkilörekisteristä määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 16 §:n 3 momentin perusteella. Sen mukaan luovutuksensaajalla tulee olla
oikeus tallettaa ja käyttää luovutettavia henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan
luovuttaa vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella. (Laki viranomaisten
toiminnan julkisuudesta 13 § 2 mom.).
Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa toiselle koulutuksen järjestäjälle
vain opiskelijan/alaikäisen opiskelijan huoltajan suostumuksella tai jos laissa on
säädetty oikeus tietojen luovuttamiseen/saamiseen.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa lukiolain 56 §:n perusteella ulkopuolisen
koulutuksen arvioinnin järjestämistä varten (esim. PISA -tutkimus tai kansallisen
koulutuksen arviointikeskuksen arvioinnit, KURVI). Tätä tarkoitusta varten
luovutetaan henkilötiedot, jotka ovat tarpeellisia arvioinnin järjestämiseksi.
Kyse ei ole yksittäisten oppilaiden arvioinnista.
Sähköinen aineisto
Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Tiedostojen käyttöoikeudet
perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan.
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti ja tietojen käyttö perustuu
työtehtävien hoitamiseen. Rekisterien käyttöoikeuden periaatteet ja käytön
valvonta sekä laitteiden suojaus on määritelty Ylivieskan kaupungin tietosuojan
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ja tietoturvan erillisessä ohjeissa. Sähköinen aineisto säilytetään Ylivieskan
kaupungin palvelimella.
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään kaupungin eri toimipisteissä sekä
päätearkistossa. Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä
valvotaan. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä
ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella.
Rekisterit ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee
vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.

8. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, paitsi poikkeustapauksissa asiakaan
luvalla.
Google G Suite on poikkeus.
Google G Suite for Education: Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle Siirtoperuste: EU komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet:
https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html, sekä Googlen
lisäsopimuslauseke: https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
REKISTERIN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT

9. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot
 Lukion sähköinen hallintotietojärjestelmän rekisteri PRIMUS
 Alkavien opiskelijoiden tietokoneiden rekisteri (verkkotunnukset)
 Google School -oppimisympäristön käyttäjärekisteri
Ylivieskan kaupungin rekisterien käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta
sekä laitteiden suojaus on määritelty Ylivieskan kaupungin tietosuojan ja
tietoturvan erillisissä ohjeissa.
Manuaalinen aineisto




Koulumatkatukirekisteri
Keskeyttämisilmoitusrekisteri
Lukion avainrekisteri

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan
arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisterit ovat salassa
pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka
jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.
Primus ja Kurre -kouluhallintojärjestelmää voidaan käyttää vain hallinnon
verkosta. Henkilötiedot on suojattu lukion ja viraston työntekijän tehtävien
perusteella määritellyin käyttöoikeuksin. Käyttöoikeus on rajattu tehtävän
mukaisesti ja perustuu käyttäjärooleihin, joille on määritelty oikeus
tehtävänmukaisiin näyttöihin ja toimintoihin. Eri käyttöoikeusryhmissä on
määritelty erikseen tietojen luku-, kirjoitus-, tallennus- ja poisto-oikeudet.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa työpisteissä ja lukituissa kaapeissa.
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Järjestelmä sijaitsee
A. Sähköinen aineisto

10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Sähköinen aineisto säilytetään Ylivieskan kaupungin palvelimella. Primuksen
palvelin siirtyy VISMAn palvelimille vuodesta 2021 alkaen
B. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa työpisteissä ja lukituissa kaapeissa.
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut
tietonsa. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite
tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Tarkastuspyyntö
tehdään tarkastuspyyntölomakkeella ja henkilökohtaisesti tuomalla täytetty
lomake allekirjoitettuna. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan
lomakkeen jättämisen sekä tietojen luovuttamisen yhteydessä.
Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake löytyy Ylivieskan kaupungin
nettisivuilta http://www.ylivieska.fi/hallinto_ja_talous/tietosuojaselosteet.
Lomakkeita saa myös kaupungin Infosta. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle. Lomake voidaan palauttaa vain Ylivieskan kaupungin Infoon.
Henkilötietopyyntöön vastataan 1 kuukauden kuluessa.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon tarkastamisesta,
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava
myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos on kulunut
alle vuosi siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen
rekisterin tiedot. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan
kaupunginhallituksen päätökseen.

11. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista.
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterinpitäjä korjaa
tiedon ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kuukauden kuluessa
vaatimuksen tekemisestä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää
poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.
Virheen korjaamispyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta,
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava
myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi
saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tiedon korjaamisessa käytettäviä lomakkeita on Ylivieskan kaupungin
nettisivuilta http://www.ylivieska.fi/hallinto_ja_talous/tietosuojaselosteet.
Lomake voidaan palauttaa vain Ylivieskan kaupungin Infoon.

12. Muut henkilötietojen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat, rekisterinpitäjälle
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käsittelyyn liittyvät oikeudet

toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti
luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista
päätöksentekoa ja profilointia.
Yritysten ja organisaatioiden on raportoitava kansalliselle
tietosuojaviranomaiselle tietoturvaloukkauksista. Käyttäjille on ilmoitettava
vakavista loukkauksista mahdollisimman pian, jotta nämä voivat ryhtyä
tarvittaviin toimiin
• Oikeu s saad a tieto tietoturvaloukkauksest a: Yritysten ja organis aatioi den on raportoitava kansallis elle tietos uojavir anomais elle tietotur valoukkauksista. Käyttäjille o n il moi tettava vakavis ta loukkauksista mahdollisimman pi an, jotta nämä voi vat r yhtyä tar vittavii n toi miin
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