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Lukion tavoite 

 

 
 

Ylivieskan lukion tavoitteena on olla hyvä koulu. Se pyrkii 
tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivis-
tykseen. Tavoitteena on luoda turvallinen työskentely-
ympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä parhaan-
sa hyväksyttynä ja kannustettuna. Opettajat pyrkivät tuke-
maan opiskelijoita päämäärien saavuttamiseksi. Koulussa 
vallitsee välittämisen ja työn ilo. 

 
 
 
____________________________________________________________________________________   
Hakalahdenkatu 8,  84100 Ylivieska  puh  044 4294 366 kanslia 

 http://ylivieskanlukio.wordpress.com/ fax   08 4294 439 e-mail: lukio@ylivieska.fi 
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Hyvä menestyminen lukio-opinnoissa vaatii oike-

aa asennetta, oikeita opiskelutapoja ja erityisesti 

ahkeruutta. On tärkeää, että osallistut opiskeluun 

käymällä tunnollisesti oppitunneilla ja tekemällä 

huolellisesti kaikki tehtävät sekä läksyt - joka päivä.  

 

 

Tervetuloa opiskelemaan Ylivieskan lukioon! 

 
Ylivieskan lukio pyrkii olemaan opiskelijan lukio. Koetamme rakentaa toiminnan sellaiseksi, 

että sinun on hyvä tulla kouluun ja opiskella lukion oppimääriä. Aina tämä ei onnistu hyvin, 

mutta yhdessä saamme asiat toimimaan kerta kerran jälkeen paremmin. Tämä on lukion laadun 

kohottamista. Laatu ei ole vain pärjäämistä lukiovertailuissa, vaan ennen muuta se on yksittäi-

sen opiskelijan menestymistä parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Toinen tärkeä asia on yhteistyö. Emme rakenna muureja tai aitoja koulun ympärille, vaan päin-

vastoin avaamme ovia ja puhallamme yhteen hiileen toisten toimijoiden kanssa Ylivieskassa.  

Näin lukioaikana voi oppia toimimaan yhdessä. Se on tärkeää elämää ja työtä varten. 

 

Lukion on olemassa opiskelijoita varten.  Yhteinen pyrkimyksemme on muovata lukiostamme 

hyvä paikka kasvaa ja sivistyä nuorille opiskelijoille. 

 

Aina kun on asiaa, voit poiketa juttusille, toivoo Kalle. (rehtori) 

 
Olet sydämellisesti tervetullut opiskelemaan ja viihtymään Ylivieskan lukion 

 tehokkaassa ja laadukkaassa, mutta lämpimässä ilmapiirissä! 

 
--- Opiskelu lukiossa ---     

Ylivieskan lukio toimii luokattomana kurssimuotoisena lukiona, jossa lukuvuosi on jaettu kuu-

teen jaksoon. Oppiaineet opiskellaan kursseina, joiden pituus on keskimäärin 38 tuntia. Opiske-

luaika on 3 - 4 vuotta, jonka kuluessa opiskelijan tulee suorittaa lukion päättötodistukseen vaa-

dittavat opinnot. 

.  

Lukio-opinnot jakaantuvat pakol-

lisiin, syventäviin ja soveltaviin 

kursseihin. Opiskelijan on lukio-

aikanaan suoritettava vähintään 

75 kurssia, joista pakollisia 47 - 

51, syventäviä vähintään 10 ja 

soveltavia vapaasti valittava mää-

rä. Pakolliset ja syventävät kurssit 

liittyvät tiiviisti ylioppilaskirjoi-

tuksissa testattavaan ainekseen. 

Soveltavat kurssit ovat opintoja 

suuntaavia ja täydentäviä tai harrastusluonteisia kursseja, joissa opiskelija voi jonkin oppiaineen 

kohdalla laajentaa tietämystään ja osaamistaan. Sinulla on mahdollisuus saada tukiopetusta, josta 

on sovittava erikseen kyseisen aineen opettajan kanssa. 

 

Koeviikko on jokaisen jakson lopussa. Tällöin ei ole etenevää opetusta, vaan kyseisessä jaksossa 

opiskelluista aineista on kurssikoe, jonka perusteella kunkin aineen kurssiarvosana tuntiaktiivi-

suus mukaan lukien määräytyy. Koeviikolla sinulla on useita kokeita peräkkäisinä päivinä.  Näin 

ollen ei ole viisasta jättää uusien kokonaisuuksien opiskelua koeviikolle, jolloin ehtii vain kerrata 

ja palauttaa mieleen jo opiskeltuja asioita. 
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* * * LUE LÄKSYT JOKA PÄIVÄ = MENESTYMISEN EHTO KOEVIIKOLLA * * * 

Valmistelut 
Opettajan kanssa sovittuna aikana koetta edeltävänä päivänä, koe-
viikon ensimmäisen kokeen valmistelut edeltävän päivän 5. ja 6. 
oppitunti.  

Kokeet 
8.30 - 10.45, kokeen pituus 1 - 3 oppituntia 
  

Palaute 
Opettajan ilmoittamana aikana tai ilmoitetaan koepaperissa 
  

Jaksotodistuk-
set 

Ryhmänohjaajan tunnilla pääsääntöisesti 8. työpäivänä koeviikon 
päättymisestä 
  

Ruokailu 
10.15 - 11.15 
  

Koetila Kyseisen ryhmän opetustila 
  

 
 

 

 
 
 
-- OPISKELIJOIDEN OHJAUS --- 
  

Opiskelijat jaetaan lukioon tullessaan ohjausryhmiin ja jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaa-

ja. Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijoita kurssivalintojen tekoon, seuraa lähiohjaajana ryh-

mänsä opiskelijoiden vointia ja opintojen etenemistä ja pitää yhteyttä huoltajiin. Aloittavien 

opiskelijoiden tukena ovat myös 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 uranva-

lintaa 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 opinto-ohjaajan kanssa. 

 

Kaikkien, jotka suunnittelevat valinnaisen oppiaineen poisjättämistä tai tason muuttamista on 

keskusteltava opon kanssa. 

 

Koulusihteeri hoitaa kaikki opintososiaaliset asiat eli hän neuvoo opintotukeen ja koulumatkatu-

keen liittyvissä asioissa. Myös ylioppilaskirjoituksiin liittyvät käytänteet, kuten ilmoittautumi-

nen, maksut ja tuloksista kertominen, kuuluvat koulusihteerin tehtäviin. 

 

Myös rehtori vastaa mielellään kysymyksiin ja keskustelee kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. 

Esimerkiksi muualla suoritettujen kurssien vastaavuudet anotaan rehtorilta. Kaikki ylioppilaskir-

joituksiin liittyvät erityisjärjestelyt tulee sopia hyvissä ajoin rehtorin kanssa. 

 

Eri oppiaineisiin liittyvästä ohjauksesta vastaa asianomaisen aineen opettaja. Opettajat ovat par-

haiten tavoitettavissa vähän ennen oppitunnin alkua tai heti oppitunnin päätyttyä luokassa. 

Taulukosta ”Ohjauksen työnjako” näet, kenen puoleen ensisijaisesti kääntyä erilaisissa pulmati-

lanteissa. 

 



  55 7.8.2015 

Isolla rastilla on merkitty se henkilö, jonka puoleen opiskelijan tulee kyseisessä asiassa ensisi-

jaisesti kääntyä. Ensisijainen vastuu henkilökohtaisesta opinto-ohjelmasta sekä opintojen ete-

nemisestä ja opintomenestyksestä on opiskelijalla itsellään. 

 
OHJAUKSEN TYÖNJAKO reht. opot ryhm. 

ohj. 

kurss. 

opett. 

erit. 

opett. 

koulu 

siht. 

terv. 

hoit. 

oppi-

lashuol-

toryh-

mä. 

Opinto-ohjauksen tunnit x X       

Ryhmänohjaustunnit x x X      

Henkilökohtainen ohjaus         

opinto-ohjelman muutokset  X  x     

opintomenestyksen s euranta  x X x     

aineen oppimäärän seuranta   x X     

kokonaiskurssimäärän riittävyys  X x   x   

kurssien suoritusjärjestyksestä poikkeaminen    X     

itsenäinen opiskelu x   X     

uusintakuulustelu    X  X   

muiden oppilaitosten kurssit, mm. 2. aste X x       

kurssien korvautuvuus/vastaavuus X     x   

opiskeluvaikeudet  X x  x   x 

oppiainekohtaiset ongelmat    X x    

lukitestaus ja lue -kurssit     X   x 

henkilökohtaiset ongelmat x X x x x x X x 

opintojen keskeyttäminen x X    x   

opintojen nopeuttaminen / hidastaminen  X       

yo-tutkinnon hajauttaminen  X  x     

yo-tutkintoon ilmoittautuminen x X       

lukioakatemia x x  X     

jatkokoulutukseen hakeutuminen  X       

lupa poissaoloon koulusta x  x x   x  

Tiedottaminen         

yo-infot X x       

vanhempainillat x x X      

opinto-opas X x    x   

abi-info -opas x X    x   

vuosikertomus x   x  X   

lukion esitteet, hakijan oppaat x X    x   

kotisivut X x  x  x   

Yhteydenpito         

huoltajat x x X x x  x  

muut oppilaitokset x X  x     

Opintososiaaliset asiat (Kela,Vr,koulumatkat)  x    X   

 

 

-- Tutorit --- 
 

Tutorien tehtävänä on auttaa uusia opiskelijoita perehtymään lukion käytänteisiin ja tutustu-

maan toisiinsa. He osallistuvat myös vanhempainiltoihin ja lukion esittelyyn peruskoulun päät-

töluokkalaisille. Tutorit järjestävät tapahtumia ja tempauksia yksin tai yhdessä oppilaskunnan 

hallituksen kanssa. Joka kevät valitaan ykkösistä seuraavan vuoden tutorit. Toiminnasta saa to-

distuksen. 

 

--- Arviointi ---   

 

Jokainen kurssi arvioidaan itsenäisesti riippumatta edellisen kurssin tuloksesta. Arvioinnin poh-

jana on kurssikoe ja muut mahdolliset osakokeet (esim. kielten kuuntelut).  
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Arvosanat: 

10 = erinomainen  

9 = kiitettävä   

8 = hyvä   

7 = tyydyttävä   

6 = kohtalainen  

5 = välttävä  

4 =  hylätty  (lasketaan kurssikertymään) 

S = suoritettu kurssi 

H = hylätty kurssi (ei lasketa kurssikertymään) 

V = suoritus vajaa, täydennettävissä (elukio T) 

P = selvittämättömiä poissaoloja  

K = arvostelematta jättäminen, koska kurssin suorittaminen 

on keskeytynyt jakson aikana. Ei näy päättötodistuksessa. 

A = sanallinen arviointi 

 

Lukion kurssien arvioinnissa on käytössä myös jat-

kuva näyttö, joka vaikuttaa arvosanaa nostavasti tai 

laskevasti. Opettaja voi jättää kurssin kokonaan ar-

vioimatta (arvostelu= K), jos poissaoloja kertyy pal-

jon tai opiskelija jättää tyhjän vastauspaperin ko-

keessa. Arvioimatta jäänyt kurssi on käytävä kokonaan uudelleen. Ellet ole saanut lupaa kurssin 

itsenäiselle suorittamiselle, on sinulla velvollisuus osallistua tuntiopetukseen. Sairaudesta tai 

muusta pakottavasta syystä johtuneet poissaolot on selvitettävä opettajalle ja silloin opettaja 

auttaa sinua saamaan muut kiinni ja selviytymään parhaalla mahdollisella tavalla kurssistasi. 

 

V-arvosanan voi saada, jos 

kurssisuorituksesta jää jo-

tain osioita suorittamatta, 

eikä näin ollen numeroa voi 

antaa. V-arvosana ei lisää 

kurssikertymää. Kun opiske-

lijan kurssisuorituksen arvi-

ointi on kesken jostain syys-

tä, on opettajan merkittävä 

Wilmaan lisätietoja kenttään 

syy arvioinnin viivästymi-

seen ja tuleva arvosana, jos 

se on jo tiedossa.  

 

Opettajan on syytä itse pitää 

kirjaa vajaana olevista arvi-

oinneista. Puuttuvien osioi-

den tultua tehdyksi opettaja il-

moittaa viipymättä asian joko rehtorille tai koulusihteerille. Viivästyneet arvosanat syöttää Pri-

mukseen joko rehtori tai koulusihteeri. V-arvosana on voimassa lukuvuoden. 6. jaksossa saatu 

V-arvosana on voimassa vielä seuraavan lukuvuoden 1. jakson, jonka jälkeen kurssiin liittyvät 

suoritukset nollautuvat ja kurssi on suoritettava uudelleen 

 

--- Lukion päättötodistus ---  

 

 

 

Päättötodistukseen tuleva numero muodostuu kyseisen oppiaineen pakollisten ja syventävien 

kurssien keskiarvosta. Näin ollen on lukiossa opiskelu syytä aloittaa tosissaan heti ensimmäi-

sestä kurssista lähtien. Päättötodistukseen tulevaa numeroa voi yrittää korottaa tenttimällä oppi-

aineen koko oppimäärä (= kaikki opiskelemansa kurssit) abivuonna helmikuussa ennen yo-

kirjoituksia. 

  

Pakollisesta ja syventävästä kurssista saatu arvosana 4 lasketaan mukaan kurssikertymään.  

Soveltavasta kurssista saatua hylättyä arvosanaa ei lasketa. Kurssi on suoritettava loppuun sinä 

lukuvuonna jolloin se on aloitettu. Vajaaksi jäänyttä kurssia (V) ei voi jatkaa seuraavana luku-

vuonna, vaan se on aloitettava alusta. 

 

Päättötodistuksessa oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista on vähintään 2/3 oltava 

hyväksyttyjä (arvosana 5-10). Hylättyjä (4) kursseja saa olla seuraavasti: 

 

Jatkuva näyttö = tunti- 

aktiivisuus, tehtävien 

tekeminen, poissaolot 
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Lukiolaki 25§:  
 

Opiskelijan tulee osallistua 
opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä va-
pautusta 

Lukion päättötodistusta koskevia sääntöjä: 
* Vähintään 75 kurssia suoritettu 
* Tarvittavat pakolliset ja vähintään 10 syventävää kurssia suoritettu 
* 2/3 oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista on oltava hyväksytysti suoritettuja 
(= vähintään arvosanalla 5) 
 

 

Olet suorittanut pakollisia ja syventäviä kursseja hylättyjä kursseja voi olla 

  1 – 2    0 

  3 – 5    1 

  6 – 8    2 

  9 tai enemmän   3 

 

 

Arviointi suoritetaan: 

a) numeroin:  

 * Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit 

 * Valinnaisten vieraiden kielten kurssit, jos olet opiskellut vähintään 3 kurssia 

 

b) suoritusmerkinnällä:  

 * Opinto-ohjaus 

 * Soveltavat kurssit 

 * Opiskelijan pyynnöstä: 

 liikunta 

 oppiaineet, joissa on suoritettu vain yksi kurssi 

 valinnaisissa vieraissa kielissä, joissa on suoritettu enintään  

   kaksi kurssia 

 

--- Poissaolot --- 

 

Luvalliset poissaolot (etukäteen) 

 

Lukiolainen selvittää etukäteen 

poissaolot, jos hän ei välttämät-

tömästä syystä pääse tunnille. 

Luvan antaa kurssin opettaja, 

jos kyse on yhdestä tai kahdesta 

tunnista. Ryhmänohjaaja myön-

tää 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 poissa-

oloon. Luvallisissa poissaoloissa vastuu opiskelun etenemisestä on opiskelijalla. Luvan myön-

täjä merkitsee päätöksensä Wilmaan. Huoltaja voi pyytää lupaa myös Wilman kautta. Autokou-

lun ajotunti ei ole hyväksytty peruste, mutta liukkaankelin- tai inssiajo ovat. Väri Wilmassa on 

sininen 

 

Sairaus tai terveydelliset syyt  ( koulu tukee) 

 

Sairauden tai muun terveyteen liittyvän syyn vuoksi voi olla pois tunneilta. Silloin pyritään aut-

tamaan opiskelijaa selviytymään kurssista mahdollisimman hyvin. Huoltaja ilmoittaa sairaus-
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poissaolon Wilman kautta mahdollisimman pian. Yli 18 -vuotiaat selvittävät poissaolot kurssin 

opettajalle henkilökohtaisesti heti, kun palaavat kouluun. Väri on vihreä. 

 

Muut selitykset (ovat huonoja) 

 

Muista selityksistä pyritään eroon. Jos niitä kuitenkin ilmaantuu, niin ne vaikuttavat kurssiar-

vosanaan ja niiden käsittelystä vasta kurssin osalta kurssin opettaja ja jos niitä kertyy enem-

mänkin ottaa oppilashuoltoryhmä asian hoitaakseen. Huoltajat voivat antaa muita selityksiä 

Wilman kautta. Yli 18-vuotiaat selvittävät nämä poissaolot henkilökohtaisesti opettajan kanssa. 

Väri on oranssi. 

 

Mikäli kurssin loppuessa on selvittämättömiä poissaoloja, annetaan arvosanaksi P 

(=selvittämättömiä poissaoloja) eikä P-arvosanalla suoritettu kurssi lisää kurssikertymää. Jos 

kurssilta on liian paljon selvittämättömiä poissaoloja voi kurssin opettaja todeta kurssin käymi-

sen keskeytyneen (K= arvostelematta jättäminen). Väri on punainen. 

 

--- Uusintakuulustelut --- 
 

Uusintakuulusteluja järjestetään kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Hyväksyttyä arvosanaa voi-

daan korottaa elokuussa (kielet) ja tammikuussa (matematiikka). Sekä hylättyä että hyväksyttyä 

arvosanaa voi yrittää korottaa uusintakuulustelussa yhden kerran. Jos vielä tämän jälkeen halu-

aa korottaa kurssin arvosanaa, on kurssin opetukseen osallistuttava uudelleen.  

 

Ilmoittautuminen suoritetaan kansliaan 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 ja uu-

sittavat aineet ovat nähtävillä lukion nettisivulla ja jokaiselle opiskelijalle jaettavassa opinto-

oppaan kalenteriosassa. Uusintakuulustelu on yleensä jakson 13 tai 14 opetuspäivä. 

 

Hylätyn kurssin uusintakuulustelu 

* kuusi kertaa lukuvuodessa 

* samalle opettajalle, jolle kurssi oli alun perin suoritettu 

* yksi uusinta; jos ei onnistu kurssin opetukseen osallistuttava uudelleen 

 

Jos saat hylätyn arvosanan jostakin aineesta, pyri korottamaan se välittömästi seuraavassa uu-

sinnassa. Käytännössä ei kannata yrittää uusia yhtä hylättyä arvosanaa enempää kerrallaan.  

 

Hyväksytyn kurssin uusintakuulustelu  

* kaksi kertaa lukuvuodessa 

* samalle opettajalle, jolle kurssi oli alun perin suoritettu 

* matematiikka vain tammikuussa, vieraat kielet vain elokuussa 

 

 
--- Kurssin itsenäinen suorittaminen ---  

 

Itsenäinen suorittaminen tarkoittaa sitä, että et osallistu tuntiopetukseen, vaan opiskelet kurs-

sin itsenäisesti ja tentit sen opettajan kanssa sovittuna ajankohtana, yleensä koeviikolla.  

 

Kurssin itsenäisestä suorittamisesta on neuvoteltava ensin opinto-ohjaajan kanssa, jolta saat 

myös lomakkeen, jolla sovit itsenäisen suorituksen  opettajan kanssa. Kyseisen aineen opettaja 
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Matematiikassa korvaavuudet ovat 
seuraavat : 
 MaA1 – MaB1; 
 MaA3 – MaB2;   
 MaA6 – MaB5; 
 MaA7 – MaB4 

 MaA8 – MaB3 

selvittää sinulle, mitä vaatimuksia kurssin itsenäisellä suorittamisella on ja antaa lausunnon.  

Opiskelija palauttaa lomakkeen  rehtorille ja sen  pohjalta rehtori päättää hyväksytäänkö itse-

näinen suorittaminen  vai ei. Ota huomioon, että kurssin itsenäinen suorittaminen vaatii enem-

män panostusta kuin opiskelu oppitunneille osallistuen ja menestyminen siinä edellyttää oppi-

aineen hyvää hallintaa.  

 

Lisäksi ruotsin ja englannin kielessä itsenäinen suoritus on mahdollista vain seuraavilla ehdoil-

la: 

- 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 

- vain yksi kurssi  lukuvuodessa on suositeltavaa opiskella itsenäisesti. 

 

--- Oppimäärän vaihdokset --- 
 

Jos menestyminen pitkässä matematiikassa tai A-kielessä ei vastaa tavoitteitasi ja aiheuttaa lii-

an paljon työtä haitaten muuta opiskelua, on syytä neuvotella vaihtamisesta lyhyeen oppimää-

rään ko. aineen opettajan 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.  

 

Kielissä suoritettujen pitkän oppimäärän kurssien numerot siirtyvät vastaavien lyhyen oppimää-

rän kurssien numeroiksi. Esim. siirtyessäsi A ruotsista B ruotsiin RuA1:n numero siirtyy 

RuB1:n numeroksi, jne.   

     
 

Ne hyväksytysti suoritetut pitkän matematiikan 

kurssit, jotka eivät korvaa mitään lyhyessä ma-

tematiikassa, luetaan hyväksi kokonaiskurssi-

määrään. Hylätyt pitkän matematiikan kurssit 

eivät kerrytä kurssimäärää tässä tapauksessa. 

 

 

 

--- Opiskelijahuolto --- 
 

Opiskelijahuolto toimii erillisen suunnitelman mukaan. Tarvittaessa ota yhteyttä suoraan opis-

kelijahuollon työntekijöihin. Myös terveydenhoitajan, opinnonohjaajan, ryhmänohjaajien ja 

rehtorien kautta voi hakeutua opiskelijahuollon tuen piiriin. 

Kaikille lukioon tuleville tehdään viimeistään ensimmäisen jakson aikana luki- ja matematiik-

katestit, joilla pyritään selvittämään onko opiskelijalla erityisongelmia luku- ja kirjoitustaidois-

sa ja / tai matematiikassa.  

Kouluterveydenhoitajan palvelut ovat lukiolaisten käytettävissä. Hänellä on vastaanotto kerran 

viikossa lukiolla. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastukset kaikille toisen vuoden opiske-

lijoille, antaa terveysneuvontaa ja terveydenhoitoa akuuteissa sairaustapauksissa.  
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--- Lukion kurssit ---   
 

   Pakolliset Syventävät 

Sovelta-

vat   

   kurssit kurssit kurssit   

  Äidinkieli 
6 3 2 1 3  2 1 5   

Kielet        

  Englanti A1 3 
 

3 3  2 1+½+½ 
 

  Ruotsi A 6 
 

3 3  3 1 syksyn yo 

  Ruotsi B1 5 
 

3 2  3 
3+½ syksyn yo 

  Ranska B2 
 8 

 

2 3 3 
1   

  Saksa B2  8 3 2 3  1 

  Venäjä B2  8 
 

3 3 2    

  Ranska B3  9 
 

4 3 2    

  Saksa B3  9 
 

3 3 3  1 

  Venäjä B3  8 
 

3 3 2 1   

  Espanja B3  8    

Matematiikka        

   Pitkä 10 
 

4 4 2 3 5   

  Lyhyt 6 
 

2 3 1 2 4   

Reaaliaineet        

  Biologia 2 
 

1 1  3 
 

1 1 1 2   

  Maantieto 2 
 

1 1  3 
 

0 1 2 3   

  Fysiikka 1 
 

1   7 
 

2 3 2 3   

  Kemia 1 
 

1   4 
 

1 3 3 2  syksyn yo 

 Terveystieto 1 
 

1   2 2   

   Uskonto / et 3 
 

1   2 
 

1  1 2   

  Filosofia 1 
 

 1  3 
 

 1 2    

  Psykologia 1 
 

1   6 
 

1 2 3 1   

  Historia   4 
 

2 2  3 
 

1 2  3  syksyn yo 

  Yhteiskuntaoppi 2 
 

  2 2 
 

1  1 1   

Taideaineet        

  Kuvaamataito 1 / 2 
 

1 1  3 3   

  Musiikki 1 / 2 
 

1 1  3 7   

  Liikunta   2 
 

1 1  3 10   

      

  Oppilaanohjaus 1 1 1   

  Tietotekniikka  2    

  Lukioakatemia   9   

  
Musiikkiopiston 
opinnot 

  
9 

  
  
  

Sinun on opiskel-
tava 

 

 

 

pakollisia kurs-
seja 47 - 51   

syventäviä vä-
hintään  10    

  soveltavia     

vapaasti 
valittava 
määrä   
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--- Ainevalinnat ---   
 

Lukion aine- ja kurssivalinnat tehdään vuositasolla eli seuraavan vuoden valinnat tarkistetaan 

joka kevät. On kuitenkin hyödyllistä tehdä koko lukion valinnat alustavasti, näin opit hahmot-

tamaan kokonaisuuden. Ensimmäinen opiskeluvuosi koostuu enimmäkseen pakollisista kurs-

seista, jatkossa valinnaisuus lisääntyy. Lukioon tultuasi saat tietoa eri kurssien sisällöistä ja näin 

valintojen tekeminen helpottuu.  

 

Ainevalintoja tehdessäsi kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 

1. Opintojen ajoitus: 2 - 4 vuotta 

 yleisimmin 3 vuotta: valitse tällöin 1:lle ja 2:lle vuodelle vähintään 28 kurssia sekä 

3:lle vuodelle vähintään 19 kurssia  = yhteensä 75 kurssia 

 yli 32 kurssia 1. ja 2. vuonna aiheuttaa todennäköisesti päällekkäisyyksiä ja edellyt-

tää tenttimistä 

 lukion suorittaminen kahdessa vuodessa vaatii hyvin paljon itsenäistä opiskelua 

      eikä sitä suositella.  

 lukio-opintojen jatkuminen yli neljän vuoden on mahdollista vain erityisen painavista 

syistä 

 

2.   Jatko-opinnot 

 mitkä aineet tukevat jatko-opintokaavailujasi - keskustele opinto-ohjaajan kanssa 

 

3.   Opintokokonaisuudet 

 suorita sinulle tärkeissä aineissa myös kaikki syventävät kurssit, koska niistä rakentuu 

kyseisen oppiaineen kokonaisuus ja koska yo-kirjoitusten kysymykset pohjautuvat 

pakollisiin ja syventäviin kursseihin 

 vältä pirstaleopintoja eli ”syventävä kurssi sieltä toinen täältä” 

 

4. Luonnollisesti valintoihisi vaikuttavat aineen kiinnostavuus ja siinä menestyminen. 

 

--- Opinto-ohjelman teko ---   
 

Ylivieskan lukiossa noudatetaan kuusijaksojärjestelmää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

sinulla on kuusi erilaista lukujärjestystä yhtenä lukuvuotena. 

 

Oman opinto-ohjelmasi teon olet aloittanut jo yläkoulussa suorittamalla ainevalinnat kurssei-

neen ns. ainevalintakortista. Valitsemasi kurssit on hajautettu lukiolla kurssitarjottimelle, 

josta muodostuu lukujärjestykset jokaiselle kuudelle jaksolle. 

 

 Tullessasi syksyllä lukioon on sinun opinto-ohjelmasi ensimmäiselle lukuvuodelle valmis ja 

voit turvallisin mielin aloittaa opiskelun lukiossa. Lukiolla on netissä opinto-ohjelman muok-

kausohjelma nimeltään Wilma. Saat lukioon tultuasi salasanat tähän ohjelmaan ja sen avulla 

voit tarkastella koko lukuvuoden opinto-ohjelmaasi ja muokata sitä tarpeen tullen. Wilmasta 

saat myös erilaisia hyödyllisiä tulosteita. 

 

 Ensimmäisessä jaksossa on alkavien (=1. vuoden opiskelija) ryhmänohjaajan ja opinto-

ohjaajan tunteja, joilla opastetaan mm. opinto-ohjelman muokkaamista ja Wilman käyttöä. 

Opinto-ohjelman teko muodostuu kolmesta vaiheesta: 
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1. Ainevalintojen teko 

  

 tehdään ensimmäisen kerran yläkoulussa 

 Ainevalinkorttia pidetään ajan tasalla koko lukion ajan. Sen avulla suunnittelet omat valintasi 

ja pysyt selvillä kurssimäärän saavuttamisesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Valintojen siirtäminen esivalintaan 

 Alkavat: yläkoulussa tekemäsi valinnat siirretään keväällä lukion kurssitarjottimelle ja 

 saat niiden pohjalta valmiin lukujärjestyksen lukuvuoden alussa elokuussa. 

 

 Jatkavat ja Päättävät: tekevät helmikuussa esivalinnat seuraavaa lukuvuotta varten 

 Wilman esivalintatarjottimeen.  

 kurssitarjottimella ovat eri oppiaineiden kurssit hajautettu kuuteen jaksoon 

 jokaisessa jaksossa on viisi palkkia. Jokaisesta voi valita yhden suoritettavan kurssin. Lisäksi 

voi valita 7-8 tunneille enintään 10 kurssia. Yleensä 7-8 tuntien opetus on 2 tuntia viikossa ja 

kestää kolme jaksoa syksyllä tai keväällä. 

 kurssitarjotin on Wilmassa ja jokainen lukion opiskelija voi muokata opinto-ohjelmaansa, kun 

hän on saanut siihen salasanat ja opastuksen 
Tietonen Timo   (11LT) 

 

Jakso 1     2011 - 2012 

1: Ps1.2  EnA4.1  EnA4.5  SaB24.1  Ue2.1  EnA7.1  MaA9.1  RuB6.1  

2: EnA1.2  Fy1.1  Ps1.1  RuA1.1  EnA4.2  Fy4.1  Ge4.1  Hi5.2  RuB6.2  Hi4.1  Ke5.1  MaB6.2  Äi13.1  

3: Bi1.1  EnA1.1  Te1.1  Mu1.1  VeB31.1  EnA4.3  Fi1.1  MaA5.2  MaB10.1  Äi4.2  Ps5.1  SaB37.1  Yh2.2   

4: Ge.1  Hi1.1  Ke1.1  Äi1.1  Bi2.1  Ku7.1  MaA5.1  Te2.1  Äi4.3  EnA7.2  MaB6.1  RuB10.1  SaA7.1  Yh2.1  

5: Ke1.2  MaA14.1  MaB9.1  RuB1.1  Äi1.2  Hi5.1  Ps8.1  RuB3.1  Äi4.1  Bi5.1  Hi4.2  SaB26.1  Ue5.1  

6: RuB1.3  Ge5.1  Ue2.3  RuB3.2  Äi4.4  Fi3.1  EnA7.3  EnA7.5  Ps6.1  

7: Ku1.1  Li1.4  Op1a.1  

8: Akat.1  Op1a.3  Op4.3  Li1.3  

9: Op1a.4  Ku2.1  Li1.1  Li5.2  Op4.2  

10: Li1.5  Li4.1  Mu1.1  Op4.1  

http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_185
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_590
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_495
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_851
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_317
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_617
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_961
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_364
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_559
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1059
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_183
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_394
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_592
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1080
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_770
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_271
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_366
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_258
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1132
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1017
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_554
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_702
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_557
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1261
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_777
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_899
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_594
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1180
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_943
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1031
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_503
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_212
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_887
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_302
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_738
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_229
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1110
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_472
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_711
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1347
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_941
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1270
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_505
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_619
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1015
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_384
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_839
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_300
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1112
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_974
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1028
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_314
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_474
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_269
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_224
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_343
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_501
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_730
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_260
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_857
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1171
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1384_329
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1384_759
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1384_1157
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1384_345
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1384_507
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1384_1191
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1384_621
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1384_2084
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1384_216
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1322
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1203
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_424
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1377
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_428
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_463
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1201
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_430
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1331
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1197
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1227
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_461
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1205
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_1222
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_812
http://wilma.ylivieska.fi:1333/selection/6267/462A7415_1385_459
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3. Lukujärjestys 

 kurssitarjottimelta valinnat siirtyvät lukujärjestykseen 

 lukujärjestys on myös Wilmassa, josta sen voi tulostaa  

 tullessasi lukioon sinulla on siis kaikille kuudelle jaksolle valmis lukujärjestys 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--- Ylioppilastutkinto --- 

 

Ylioppilaskokelas osallistuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon. Tutkintoon 

osallistuminen edellyttää, että kokelas on opiskellut ennen kokeeseen osallistumista kyseisen 

oppiaineen pakolliset kurssit, myös arvosanalla 4 suoritettu kurssi luetaan opiskelluksi kurssik-

si. Kokelaalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on 

opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Rehtorin päätöksellä kokeeseen voi osallis-

tua myös kokelas, joka ei ole opiskellut edellä tarkoitettuja oppimääriä, jos hänellä muutoin 

voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen. 

 

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet, sekä kokeiden taso  

 

Ylioppilastutkintoon tulee kuulua hyväksytty suoritus vähintään neljässä pakollisessa aineessa. 

Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista: toi-

sen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe, yksi reaaliaineen koe. 

Pakollisten lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.  

 

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan 

kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita kokeen tason. Yo-

tutkinnon pakollisiin kokeisiin on kuuluttava vähintään yksi vaativamman eli A-tason koe.  

 

Toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraassa kielessä vaativammalla kokeella tarkoitetaan perus-

koulun ala-asteelta alkavan, kaikille yhteisen kielen (A-kielen) oppimäärään perustuvaa koetta. 

Toisessa kotimaisessa kielessä ns. helpompi koe perustuu keskipitkään (B) oppimäärään.  

 

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
08.30-
09.15 Äi1.1 Ku1.1 Äi1.1 Li1.3   
 KM 227 NS Kuv KM 227 NH       

09.30-
10.15 Äi1.1 Ku1.1 Äi1.1 Li1.3 Ps1.2 
 KM 227 NS Kuv KM 227 NH   KLM 143 

10.30-
11.15 Fy1.1 Ps1.2 Fy1.1 Äi1.1 Ps1.2 
 EA 225 KLM 143 EA 225 KM 227 KLM 143 

11.45-
12.30 Fy1.1 RuB1.1 Ps1.2 Ps1.2 Fy1.1 
 EA 225 KR 139 KLM 143 KLM 143 EA 225 

12.40-
13.25 EnA1.1 EnA1.1 EnA1.1 RuB1.1 RuB1.1 
 MM 223 MM 223 MM 223 KR 139 KR 139 

13.35-
14.20 EnA1.1 Fy1.1 EnA1.1 RuB1.1 RuB1.1 
 MM 223 EA 225 MM 223 KR 139 KR 139 

14.30-
15.15 Op1a.4 Mu11.1 

      

 AP 229 KH Mus 

15.15-
16.00 Op1a.4 Mu11.1 

 AP 229 KH Mus 



  1144 7.8.2015 

Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe. Uusinnassa kokeen tasoa ei saa vaihtaa 

kuin yhdessä tapauksessa: hylätyn pakollisen kokeen uusija voi vaihtaa ko. kokeen tasoa sillä 

edellytyksellä, että tutkinnon pakollisiin jää vähintään yksi vaativamman tasoinen koe. Tutkin-

non täydentäminen on mahdollista jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella tutkinnon 

suorittamisen jälkeen. 

 

Reaalikoe järjestetään kahdessa ryhmässä.  

  

 * Psykologia  * Uskonto 
 * Filosofia   * Elämänkatsomustieto 
 * Historia   * Yhteiskuntaoppi 
 * Fysiikka   * Kemia 
 * Biologia   * Maantiede 
    * Terveystieto 

 

Huom.! Koepäivät voivat vaihdella keskenään, tarkista asia tämän oppaan alusta. Voit osallis-

tua molempina päivinä reaaliaineen kokeeseen, mutta vain yhteen kokeeseen / päivä. Ota tämä 

huomioon suunnitellessasi reaaliin osallistumista. Tulevilla tutkintokerroilla voit osallistua 

muiden reaaliaineiden kokeisiin.  

 

Voit osallistua reaalin kokeisiin seuraavasti: 

 Osallistut yhden reaaliaineen kokeeseen ja kirjoitat sen joko 

pakollisena tai ylimääräisenä  

 Osallistut kahteen ainereaaliin ja kirjoitat toisen pakollisena 

ja toisen ylimääräisenä tai molemmat ylimääräisinä. Kahta 

reaaliaineen koetta ei voi kirjoittaa pakollisena. 

 Et osallistu reaaliin ollenkaan. 

 

Sitä ainetta, jonka olet valinnut pakolliseksi, ei voi vaihtaa ylimääräiseksi. Osallistumisoikeu-

den ainereaaliin saa kuten muissakin kirjoitettavissa aineissa suoritettuaan pakolliset kurssit. 

 

Ilmoittautuminen  

 

Ilmoittautuminen syksyn tutkintoon on tehtävä kirjallisesti kesäkuun 4. päivään. mennessä ja 

kevään tutkintoon marraskuun 23. päivään mennessä. Tutkinnon hajauttaja tekee suunnitelman 

koko tutkinnon suorittamisesta. 

 

Ilmoittautumislomakkeita saa koulun nettisivuilta, opinto-ohjaajalta ja kansliasta. Lomakkeet 

on toimitettava edellä mainittuihin päivämääriin mennessä henkilökohtaisesti joko rehtorille tai 

opinto-ohjaajalle. Jos kokelas suorittaa tutkintoaan hajautettuna, hän voi samalla tutkintokerral-

la osallistua sekä tutkintoonsa kuuluviin kokeisiin että uusia aiemmin hylättyjä tai hyväksyttyjä 

koetta.  

 

Ilmoittautuminen tutkintoon on sitova. Koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta jäänyt il-

man erityisen painavaa syytä saapumatta, katsotaan hylätyksi. Hän on kuitenkin velvollinen 

maksamaan tutkintoon liittyvät maksut. 

 

Ylioppilastutkintolautakunta voi kuitenkin erityisen painavasta syystä mitätöidä kokelaan il-

moittautumisen hakemuksen perusteella. 

 

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Tämä tarkoit-

taa sitä, että on pystyttävä osallistumaan pakollisiin kokeisiin kolmen peräkkäisen tutkintoker-

ran aikana. Mahdolliset hylätyn kokeen uusinnat tuovat lisäkertoja. Jos et voi osallistua johon-
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kin pakolliseen kokeeseen säädetyn kolmen tutkintokerran aikana (esim. ko. aineen kaikki pa-

kolliset kurssit eivät ole suoritettu), mitätöidään jo aiemmin suoritetut yo-kokeet ja koko tutkin-

to on aloitettava alusta. Tutkintokerran käyttämättä jättäminen välistä ei tuo lisäkertaa.  

 

Jos aiot osallistua yo-kirjoituksiin jossain muussa lukiossa kuin 

Ylivieskassa, tulee sinun ottaa yhteyttä molempiin lukioihin 

hyvissä ajoin (vähintään kuukautta ennen) mm. koepaperei-

den lähettämisen vuoksi. 

  

Kokeen uusiminen  

 

 Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ky-

seistä koetta välittömästi seuraavan kolmen seuraa-

van tutkintokerran aikana.  

 Hylätyn kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa il-

man aikarajaa, samoin hylätyn ylimääräisen kokeen. 

 Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajaa. 

Koko tutkinnon uudelleen aloittaminen: Mikäli kokelas haluaa tutkinnon vielä ollessa kes-

ken aloittaa sen vielä alusta, siihen on pyydettävä kirjallinen lupa lautakunnalta. Lautakunta voi 

sallia menettelyn, jos tutkinnon uudelleen aloittamiselle on esitetty erityisen painava syy.  

 

Lääkärintodistukset, lukitodistukset  

Jos kokelaan suoritukseen on vaikuttanut haitallisesti suorituskykyä tilapäisesti alentaen sairaus 

tai muu vastaava seikka, tulee lukion lähettää lautakunnalle kokelaan tai hänen huoltajansa jät-

tämä lääkärintodistus sairaudesta tai muu asiaa selvittävä puoltolause. 

 

Lautakunta ottaa arvostelua lieventävänä seikkana huomioon vain sellaiset sairaudet, joiden 

vaikutus tuloksiin on ollut selvästi todettava, mutta yleensä vain tilapäinen. 

Jos kokelaalla on lukihäiriö, siitä on hankittava lausunto ensin koulutuksen saaneelta erityis-

opettajalta sekä tarvittaessa foniatrilta tai neurologilta. Erityisopettajan lausunnolla voidaan ha-

kea arvostelun lievennystä rajatapauksessa. Foniatrin tai neurologin lausunnolla voidaan anoa 

pidennettyä koeaikaa kaksi tuntia sekä lupaa pitkätaukoisiin kielten kuunteluihin. Lausunto on 

kirjoitettava lautakunnan laatimalle lomakkeelle, jonka saat kansliasta. Lausunto tai sen oikeak-

si todistettu jäljennös on jätettävä ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

Tarkistusarvostelu 

 

Kokelaalla on mahdollisuus opettajan tai rehtorin välityksellä saada tietää suorituksensa arvos-

telua koskevat perusteet. Jos kokelas on tästä huolimatta tyytymätön kokeen arvosteluun, voi 

hän hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista 14 päivän kuluessa siitä, kun tulokset 

saapuivat kouluun. Hakemus tehdään lukion rehtorille, joka toimittaa sen lautakuntaan. Maksu-

kuitti (50 euroa) tarkistusarvostelusta on samalla annettava rehtorille. Maksu palautetaan vain, 

jos arvosana tarkistusarvostelussa muuttuu.  

  

Koesuorituksen näyttäminen 

 

Jos haluat tutustua koesuoritukseesi tai tilata kopion siitä, voit esittää pyynnön siitä lautakun-

nalle joko puhelimitse tai kirjeitse. Kopio on maksullinen. Kevään tutkinnon suorituksen voi 

saada nähtäväkseen tai kopion siitä aikaisintaan heinäkuun alussa, syksyn tutkinnon suorituksen 

joulukuun lopulla. 
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Kompensaatio 

 

Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, hänelle voidaan jäljempänä esitetyin 

edellytyksin antaa ylioppilastutkintotodistus, johon hylätty arvosana merkitään. 

Hylätty suoritus eri oppiaineissa on jaettu neljään eri luokkaan: 

 

 

 

Kompensaatiopisteitä kustakin hyväksytystä kokeesta (myös ylimääräisistä kokeista) kokelas 

saa seuraavasti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huom. kompensaatiopisteitä ei voi saada tutkinnon täydentämisestä.  

Tutkinnon täydentämistä ovat ne kokeet, jotka suoritetaan neljän pakollisen kokeen suorittami-

sen jälkeen. Et voi täydentää koetta, jos olet kirjoittanut neljä pakollista koetta. 

 

Vieraskielisyys 

 

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai kotonasi puhutaan muuta kieltä, on sinulla mahdollisuus yliop-

pilaskokeessa kirjoittaa äidinkielen yo-kokeen sijasta helpompi koe: Suomi toisena kielenä. Li-

säksi sinulla on mahdollisuus saada hyvitystä ylioppilastutkinnon yhden kokeen arvioinnissa. 

Jos väestörekisteriin on merkitty äidinkieleksi jokin mu kuin suomi tai ruotsi, on sinulla mah-

dollisuus korvata äidinkielen koe Suomi toisena kielenä –kokeella. Suomenkielisen äidinkielen 

kokeen voi vaihtaa Suomi toisena kielenä  –kokeeseen myös kesken kirjoitusten. 

 

Vilppi 

  

Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä me-

nettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin koke-

las on ko. tutkintokertana ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi. Kännykän tuominen kirjoitussa-

liin johtaa tähän rangaistukseen. 

 

i + i i - i = 

L laudatur 7 

E eximia cum laude approbatur 6 

M magna cum laude approbatur 5 

C cum laude approbatur 4 

B lubenter 3 

A   approbatur 2 

KOMPENSAATIO 

pisteet kompensoi 

arvosanan 

12 i + 

14 i 

16 i - 

18 i = 
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Todistus ja jäljennökset  

 

Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut pakolliset kokeet ja joka saa lukion päättötodistuk-

sen, annetaan ylioppilastutkintotodistus. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki 

pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Virallisen todistusjäljennöksen voi antaa viran-

omainen, joka on antanut alkuperäisen todistuksen, julkinen notaari tai nimismies. Korkeakou-

lut yleensä kuitenkin hyväksyvät rehtorin todistaman ja koulun leimalla varustetun yo-

todistuksen jäljennöksen ja usein kelpaa kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös. YTL:sta 

saa maksullisen jäljennöksen noin kuukauden toimitusajalla.  

 

Jos saat lukion päättötodistukseen vaadittavat vähintään 75 kurssia täyteen vasta kuudennen 

jakson lopussa, ei nimeäsi anneta lehdistölle, vaikka olisitkin päässyt ylioppilaaksi. Nimi anne-

taan vasta kun on aivan varma, että saat päättötodistuksen. 

 
--- Kurssikertymätaulukko --- 
 

1. vuosi  Suoritettu   Jäljellä   

1. jakso  3-4 k  71 k  

2. jakso  7-8 k  67 k  

3. jakso  13-15 k  60 k  

4. jakso  19 k  56 k  

5. jakso  23 k  52 k  

6. jakso  28 k  47 k  

 

2. vuosi  Suoritettu  Jäljellä 

1. jakso  32 k  43 k  

2.jakso  36 k  39 k  

3.jakso  42 k  33 k  

4. jakso  46 k  29 k  

5. jakso  50 k  25 k  

6. jakso  56 k  19 k  
 

3. vuosi  Suoritettu  Jäljellä 

1. jakso  61 k  14 k  

2. jakso  66 k    9 k  

3. jakso  71 k    4 k  

4. jakso  75 k    

 

 
HUOM. Taulukko. on ohjeellinen tasaisen kertymän taulukko. Todellisuudessa on aina syytä 

suunnitella niin, että valintoja kertyy vähintään 78 kurssia.  
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---LUKU- JA KIRJOITUSHÄIRIÖ ---  
 Ylivieskan lukion toimintamalli---   

 

Määritelmän mukaan lukemisen erityisvaikeus (dysleksia) on erillinen lukutaidon kehittymisen 

puute, joka ei selity älykkyysiästä, näön epätarkkuudesta tai riittämättömästä kouluopetuksesta. 

Luetun ymmärtäminen, luettujen sanojen tunnistaminen, ääneen lukeminen ja lukemista edel-

lyttävien tehtävien suorittaminen voivat olla puutteellisia. 

 

 Lukemisen erityisvaikeuteen yhdistyy usein kirjoitusvaikeuksia, jotka monesti säilyvät nuo-

ruusikään saakka, vaikka lukutaito jonkin verran edistyisikin. Lukemisen erityisvaikeutta edel-

tävät usein puheen ja kielen kehityksen vaikeudet. Tavallisimmin samalla henkilöllä onkin sekä 

lukemisen, että kirjoittamisen ongelma, jolloin käytetään termiä lukivaikeus. 

 

 YTL (ylioppilastutkintolautakunta) käyttää termiä lukihäiriö. Nuorten lukivaikeudet näkyvät 

erityisesti lukemis- ja kirjoittamisvirheinä sekä hitaana ja takkuilevana lukemisena, jolloin 

myös ajatus luettavan sisällöstä karkaa. Lukivaikeudet saattavat hankaloittaa joidenkin oppiai-

neiden ja  taitojen oppimista.  

 

Luku- ja kirjoitusvaikeudet eivät kuitenkaan estä lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamista. 

Joissakin oppiaineissa, etenkin äidinkielessä ja vieraissa kielissä, menestyminen edellyttää 

enemmän työtä ja paneutumista.  Erityisen tärkeäksi nousee jakson aikana opiskelu, läksyjen ja 

tehtävien tekeminen, koska koeviikolla ei ehdi oppia kaikkea tarpeellista. Opiskelijoille, joilla 

on kielellisiä oppimisvaikeuksia, tarjotaan  tueksi Lue-kurssia.  Kurssilla pyritään mm. tehos-

tamaan luku– ja kirjoitustaitoa, tukemaan opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä, opiske-

lutaitojen parantamisessa sekä vahvistamaan opiskelijan myönteistä minäkuvaa oppijana. 

 
 kaikille alkaville, joille sitä ei ole 9-luokalla tehty 

 1. jakson aikana, op1/alkavien  kaksoistunnilla 

↓ 
 

 

↓ 
 

 erityisopettaja (Riitta Peltosaari) 

 erityisopettaja sopii testausajan henkilökohtaisesti 

 oppilaiden kanssa  

-  jatkotesti 2.-3. jakson aikana 

↓           ↓ 
 

    

 
Yo-kirjoituksissa   Yo-kirjoituksissa 

-mahdollinen vaikutus arvioinnissa  - mahdollisuus myös erityisjärjestelyihin:  

- erityisopettajan todistus     pidennetty koeaika 

pitkäkestoiset kuuntelut,  ym 

 
 

 

 

* Oppilaan tulee muistaa jättää lukitodistus ilmoittautumisen yhteydessä 

* Lukitodistukset säilytetään kansliassa 

SEULONTATESTI 

TULKINTA 

JATKOTESTAUS 

LIEVÄ LUKI KESKIVAIKEA / VAIKEA 

YO-KIRJOITUKSET 



  1199 7.8.2015 

* Lievä lukihäiriö  → erityisopettajan todistus  →  mahdollinen vaikutus arviointiin 

* Keskivaikea / vaikea lukihäiriö    →  erityisjärjestelyt 

    

Vastuut: 
 Erityisopettaja  

- selittää tulokset oppilaalle 

- opastaa mahdollisissa opiskelutekniikka-asioissa 

- kertoo oppilaan ilmoitusvastuun kunkin kurssin opettajalle ja antaa kirjallisen 

ohjeen, miten opettaja voisi huomioida tämän opetuksessa 

- opastaa kuinka hakeutua keskivaikeassa / vaikeassa tapauksessa neurologin 

testeihin  

- selittää yo-tutkintoon liittyvät asiat: 

       -lukitodistus jätettävä ilmoittautumisen yhteydessä   

-lievä luki  → …. 

      -keskivaikea / vaikea  luki  → …. 

-   tarjoaa Lue-kurssia sitä tarvitseville 

-   toimittaa heti allekirjoitetun YTL:n lomakkeen kansliaan, jossa sitä säilytetään  

-   kokoava yhteenveto syyslukukaudella 

 

  Opinto-ohjaaja 

- seulontatesti tarvitseville Op1/a tunneilla, jos ei ole seulontaa tehty aiemmin 

- testin tulkinta erityisopettajan kanssa  

- jatkotestiin lähetettävien opastaminen ja yhteystietojen toimittaminen erityis-

opettajalle 

- jatkotestin tulosten saavuttua yhteinen palaveri oppilaiden kanssa  

→ käydään läpi tähän liittyvät asiat ja käytännöt, mitä oppilaan tulee muistaa 

     

 Oppilas 

-  kertoo kunkin kurssin alussa luki-häiriöstään  

-  hakeutuu halutessaan keskivaikeassa ja vaikeassa lukihäiriössä neurologin tai 

vast. testeihin 

-  jättää lukitodistuksen yo-kirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä 

 Opettaja 

- ottaa lukihäiriön huomioon opetuksessaan mahdollisuuksiensa mukaan 

- huomaa, että erityisjärjestelyjä haettaessa on jo opetuksessa pitänyt käyttää 

niitä, esim. pidennettyä koeaikaa 
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---- Lukioakatemia ------- 
 

Ylivieskan lukiossa voi suorittaa osan lu-

kio-opinnoista lukioakatemiassa.  

 

Lukioakatemia yhdistää lukiolaisen 

harrastuksen ja lukio-opinnot toisiinsa. 

Tarkoituksena on myös hieman keventää 

taakkaa, jotta harjoitteluun sitoutunut nuo-

ri ei uuvu ja väsy. Järjestelmällä saadaan 

myös nuorelle mahdollisuus jatkaa opis-

kelua ja harjoittelua kotoa käsin.  

 

Toiminnassa noudatetaan Ylivieskan lukion yhteisiä sääntöjä ja koulua koskevia määrä-

yksiä ja lakeja. Toimintaa arvioidaan vuosittain ja siinä seurataan erityisesti toiminnan 

vaikutusta lukio-opintojen etenemiseen. On tärkeää, että opinnot saadaan suoritettua hy-

vin. Akatemian opinnot luetaan lukion muihin suorituksiin. Hyväksi luettavien kurssien 

määrä riippuu ohjatun valmentautumisen tai muun harrastustoiminnan laajuudesta. 

Valmentaja tai muun toiminnan ohjaaja ilmoittaa koululle kuinka paljon tähän on käy-

tetty aikaa ja rehtori päättää hyväksi luettavien kurssien määrän. Yleensä harjoitteluun 

käytettävät aika on sijoitettu lukujärjestykseen aamutunneille 

 

Lukioakatemiassa on mahdollista saada seuraavat kurssimäärät: 

 

  

 

Sopimukseen 

 perustuva  

harjoitusryhmä 

Oma harraste-

ryhmä 

Yksilölajien  

kilpaurheilun  

valmennus 

1.vuosi 2 1 1-2 

2.vuosi 2 1 1-2 

3.vuosi 2 1 1-2 

4.vuosi 1  1 

 

 Yhteensä kolmen vuoden opiskelija voi saada sopimuspohjaiseen ryhmään osallis-

tumisesta (2+2+2= 6) kuusi kurssia ja neljäntenä vuotena yhden kurssin lisää. Kor-

keimmillaan lukioakatemiasta voi saada 10 kurssia. 

 

Ylivieska lukiolla seuraavien yhteisöjen kanssa sopimuksia: 

 

Jalkapallo = jalkapalloakatemia  FC YPA 

  

Pesäpallo      = pesäpalloakatemia   Ylivieskan Kuula/ pesäpallojaosto (Kuula Pesis) 

 

Jääkiekko = jääkiekkoakatemia   oma valmennus 

 

Salibandy = salibandyakatemia. Lukion oma joukkue harjoittelee kaksi kertaa vii-

kossa ja osallistuu KLL:n turnauksiin. Tyttöjen joukkueella on omat harjoi-

tukset. Oma valmennus. 

 

Teatteri = teatteriakatemia. Oma ohjaaja. 4 tuntia viikossa. 

 

Tanssi = tanssiakatemia. Oma ohjaaja. 2 tuntia viikossa. 
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Sanomalehtikerho = yhteistyössä sanomalehti Kalajokilaakson kanssa.  

 

Musiikki = yhteistyössä Ylivieskan seudun musiikkiopiston kanssa. 

 

AKATEMIA PASSI mahdollistaa muiden lajien hyödyntämisen lukioakatemiassa. Sovit 

akatemiasta vastaavan opettajan kanssa lajin ja valmennuksen sopi-

vuuden akatemiaan ja keräät suunnitelluista harjoituksista merkinnät 

akatemiapassin. 

  

Harjoitukset voivat olla lukioakatemiapalkissa maanantai- ja keskiviikkoaamuisin, jol-

loin lukiolaisella on tilaisuus valintojen puitteissa osallistua harjoituksiin. Harjoitukset 

voidaan pitää myös muulloin. Yksilölajien harjoitukset ovat vapaasti sijoiteltavissa 

opiskelijan ohjelmaan.  Lukio järjestää myös tiloja harjoitteluun. Käytössä on myös lu-

kion kuntosali. 

 

Lukioakatemiaan kuuluu myös yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa. Näitä oppilai-

toksia ovat Ylivieskan seudun musiikkiopisto (YSMO) sekä Centria Ammattikorkea-

koulu ja Ylivieskan seudun ammattiopisto.  Yhteistyö Ylivieskan seurakunnan kanssa 

Taize -matkojen eli Ue6 – kurssin yhteydessä on jo vakiintunutta. Samoin sanomalehti 

Kalajokilaakson kanssa pidetty lehtikerho on ollut pitkään osa Ylivieskan lukion toi-

mintaa. 

. 

Lukioakatemian toiminnasta vastaa Ylivieska lukion liikunnan lehtori Nina Hieta-

nen. Lisätietoja saa myös Ylivieskan lukion rehtorilta ja opinto-ohjaajalta. 

  

 

 

--Lukio/muut oppilaitokset ja yhteisöt-- 
 

Ylivieskan lukiossa voit opiskella Pohjois-Pohjanmaan etälukion kautta harvinaisia kieliä, ku-

ten esim. espanjaa, italiaa ja japania. Myös lukion muita kursseja (esim. reaaliaineiden kertaus-

kurssit) ovat tarjolla etälukiossa.  Kysy tarkemmin lukion omalta elukio-opolta. 

 

Voit valita kursseja myös muista oppilaitoksista, esim Centria AMK:n sosiaalialan yksiköstä, 

Ylivieskan kansalaisopistosta, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistosta, Ylivieskan ammattiopis-

tosta jne. Mainittujen oppilaitosten kurssitarjonnasta voit kysyä suoraan oppilaitoksilta. Muissa 

oppilaitoksissa suoritetut kurssit voivat korvata lukion soveltavia kursseja tai ne voidaan lukea 

opiskelijalle ns. soveltaviksi opinnoiksi. Korvaavuudesta täytyy aina neuvotella rehtorin ja ky-

seessä olevan aineen opettajan kanssa. 

 

Ylivieskan lukio ja Ylivieskan seudun musiikkiopisto 

 

Ylivieskan lukion ja Ylivieskan seudun musiikkiopiston yhteistyö antaa sinulle mahdollisuuden 

suunnata opintojasi musiikilliseen suuntaan ja helpottaa musiikkiopiston tutkinnon suorittamis-

Hietanen Nina 
liikunnan-
opettaja 

nina.hietanen@edu.ylivieska.fi 040 - 5414079 

Ahveninen Pekka 
opinto-
ohjaaja 

pekka.ahveninen@edu.ylivieska.fi 044 - 4294 367 

Luhtasela Kalle rehtori kalle.luhtasela@edu.ylivieska.fi 044 - 4294 548 
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ta lukion aikana. Tämä auttaa jatko-opintoihin sijoittumista niillä koulutusaloilla, joilla tarvi-

taan vankkaa musiikillista pohjaa.  

 

 

1. Ennen lukiota käydyistä musiikkiopiston opinnoista voidaan hyväksi lukea vain musiikkiopis-

totason opinnot. 

2. Lukion aikana kaikkia musiikkiopiston suoritettuja kursseja voidaan myös hyväksilukea lukion 

kurssikertymään soveltaviksi kursseiksi.  

3. Solistiset  opinnot  hyväksiluetaan opetusajan mukaan.  Myös orkesterissa soittotunnit voidaan  

hyväksilukea.  Tätä varten toimita kansliaan tarvittava  todistus tai opintokirja, josta käy selville 

opetusajat. 

4. Musiikin perusteiden  suoritetut tutkinnot  hyväksiluetaan niiden laajuuden  mukaan (1-6 kurs-

sia). 

  

 

 

---Kalenteriosa--- 
 

Opinto-oppaan kalenteriosa ilmestyy kesällä. Siihen on koottu lukuvuoden tapahtumien kalen-

teritiedot ja muut vuosittain vaihtuvat tiedot kuten oppikirjaluettelo. Jaksot ja koeviikot ilmoite-

taan lukuvuoden alussa jaettavassa koulun kalenterissa. Kalenteriosa jaetaan ensimmäisenä 

koulupäivänä ja se on elokuussa myös koulun www-sivuilla.  

 
 

--Oppikirjojen ostaminen ja hankinta----   
 

Ensimmäisen jakson kirjat hankitaan viimeistään elokuun alussa. Kirjat kannattaa hankkia vain 

sille jaksolle, jota opiskelet. Seuraavan vuoden oppikirjaluettelo ilmestyy kesällä, näet sen net-

tisivuilta. Hanki tehtäväkirjat uusina, sillä käytettyjen tehtäväkirjojen hankkimisesta ei ole hyö-

tyä. 

 

Älä kuitenkaan hanki vielä muiden jaksojen oppikirjoja! Jos päätät ostaa kirjat muualta varmis-

ta, että ne ovat oikeat, eikä esim. vanhentuneita painoksia 

. 

Lukiolla on ensimmäisenä koulupäivänä Jameran oppikirjamyyntipiste, josta voit ostaa ensim-

mäisen jakson kirjat. Voit tilata oppikirjoja nettifirmoista. Varmista kuitenkin, että saat tilauk-

sesi ennen jakson alkua. (www.lukiolaistenkirjakauppa.fi, www.jamera.net). 

 

Jos aiot myydä kirjasi eteenpäin, niin tee se vasta sen jälkeen, kun olet valinnut ylioppilaskirjoi-

tuskokeesi.  Älä myy niitä kirjoja, joissa osallistut kirjoituksiin. 

 

 

 

 

http://www.lukiolaistenkirjakauppa.fi/
http://www.jamera.net/
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Lukio on opiskelijoiden ja opettajien työpaikka, jossa työskennellään yhdessä yhteisen päämäärän 

eteen. Kuten kaikilla muillakin työpaikoilla, niin myös lukiossa asioiden sujumiseksi on tiettyjä pe-

riaatteita. Lukiolaiset eivät ole oppilaita vaan opiskelijoita, jotka kantavat vastuun omista tekemisis-

tään työyhteisön jäseninä. Mottona hyvässä työyhteisössä on: ”Ota huomioon toisetkin.” 

 

OPPITUNNIN ALKU 

- Ole ajoissa paikalla, ettet häiritse toisten työntekoa! 

 - Jos kuitenkin myöhästyt, koputa oveen ja pyydä kohteliaasti anteeksi myöhästymistäsi. 

- Keskity kuuntelemaan päivänavausta ja mahdollisia tiedotuksia. 

- Päivänavauksen ajan luokkien ovet pidetään suljettuina ja myöhästyjät päästetään luokkaan 

vasta päivänavauksen jälkeen. 

 

PYÖRIEN JA AUTOJEN PARKKEERAUS 

- Pysäköi pyöräsi, moposi tai autosi lukion opiskelijoille varatuille paikoille. Pysäköinti ei ole 

sallittu rakennusten seinustoille, pelikentälle eikä Rahkolantien puoleiselle henkilökunnan py-

säköintialueelle. Poistumistiet tulee pitää vapaina mahdollisia hätätilanteita varten. 

 

MATKAPUHELIMET JA MUSIIKKILAITTEET 

- Pidä laitteet kiinni tai äänettömällä ja poissa pulpetilta aina oppituntien aikana. Kielistudiossa 

puhelimet on suljettava kokonaan. 

 

HYVÄT TAVAT KUNNIAAN 

- Huomioi muut opiskelijat ja koulun henkilökunta sekä lukion että Rahkolan tiloissa. 

- Kirjasto ja kanslian aula ovat vain hiljaista työskentelyä varten, anna toisille työrauha! 

- Jonota kansliaan oven ulkopuolella, samalla turvataan myös kaikkien tietosuoja. 

- Kiinnitä huomiota yleiseen siisteyteen: mm. roskat roskikseen, kirjat ja lehdet paikoilleen, 

jalat pois sohvilta ja pöydiltä. Sohvat ovat istumista, ei makoilua varten. 

- Mennessäsi oppitunneille ja ruokailemaan, riisu ulkovaatteet naulakkoon.  

- Vältä myös äänekästä keskustelua oppilaskunnan kahviossa oppituntien aikana, erityisesti 

koeviikolla. 

 

RUOKAILU 

- Koulu tarjoaa maksuttoman lounaan jokaiselle, käytä tämä etu hyväksesi!  

- Noudata annettuja ruokailuvuoroja, myös hyppytuntien aikana. Syötyäsi älä jää oleskelemaan 

ruokalaan, koska tilaa on rajoitetusti ja aikataulut ovat tiukat. 

- Jätä päällysvaatteet ja laukut naulakkoon. 

- Ota ruokaa vain sen verran kuin syöt, voit hakea tarvittaessa lisää. Mikäli ruokaa joutuu pal-

jon jäteastiaan, se loppuu kesken muilta ruokailijoilta. 

- Älä kuljeta kylmäaltaista esim. maitotölkkejä pöytiin. 

 

TUPAKOINTI 

- Laki kieltää tupakoinnin koulun alueella! 

Ylivieskan lukion 

PELISÄÄNNÖT 
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OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN VÄLINEN TIEDONKULKU 

- Seuraa päivittäin koulun tiedotuskanavaa ja Wilmaa, koska niihin tulevat akuutit ajankohtai-

set tiedotukset. Koulun www-sivuilla on lukuvuosikohtaisia asioita. 

- Kuuntele myös keskusradion kautta tulevia kuulutuksia, sillä niissä on tärkeitä, opiskelua 

koskevia asioita. 

- Opettajaan voit ottaa yhteyttä opettajainhuoneessa, sähköpostilla tai Wilman kautta.  

- Tehtävien palautukset, vihot ym. voit jättää opettajainhuoneen eteisessä olevaan postiloke-

roon. Lokerot ovat opettajan nimen mukaan aakkosjärjestyksessä. 

 

YHTEISET TILAISUUDET 

- Kaikki osallistuvat koulun yhteisiin tapahtumiin, vaikka lukujärjestyksen mukaan ei olisikaan 

oppituntia; (joulu- ja kevätjuhla, konsertit, teatteriesitykset, ryhmänohjaajan tunnit, muut erik-

seen ilmoitettavat tilaisuudet). 

- Potkiaisissa, penkkareissa ja vanhojen päivänä opiskelijat järjestävät hyvällä maulla tehtyä 

hauskaa ohjelmaa, jota kaikki voivat tulla katsomaan. 

 

POISSAOLOT 

 

Luvalliset poissaolot  

Selvitä etukäteen poissaolo, jos asiallisesta syystä johtuen et pääse tunnille. Luvan antaa kurs-

sin opettaja, jos kyse on 1-2 tunnista. Ryhmänohjaaja myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon. 

Sitä pidemmät poissaolot myöntää rehtori. Ulkomaanmatkaa varten rehtori myöntää pääsään-

töisesti vain yhden luvan lukioaikana. Rehtorin lupaa varten on oma lomake, johon opiskelija 

hakee kurssien opettajien puollon poissaoloon. Luvallisissa poissaoloissa vastuu opiskelun ete-

nemisestä on opiskelijalla. Luvan myöntäjä merkitsee päätöksensä Wilmaan. Huoltaja voi pyy-

tää lupaa myös Wilman kautta. Autokoulun ajotunti ei ole hyväksytty peruste, mutta liukkaan-

kelinajo tai inssiajo ovat. Wilmassa väri on sininen. 

 

Sairauspoissaolot 

Sairauden tai muun terveyteen liittyvän syyn vuoksi voit joutua olemaan poissa tunneilta.    

Sairauspoissaolon jälkeen koulu tukee opiskelijan selviytymistä kurssista mahdollisimman hy-

vin. Huoltaja ilmoittaa sairauspoissaolon Wilman kautta välittömästi. Yli 18-vuotiaat selvittä-

vät poissaolot kurssin opettajalle henkilökohtaisesti heti, kun palaavat kouluun. Wilmassa väri 

on vihreä. 

 

Muut poissaolot 

Muita poissaoloja sinulla ei edellä mainittujen lisäksi saisi olla. Jos niitä kuitenkin ilmaantuu, 

ne voivat vaikuttaa kurssiarvosanaan ja niiden käsittelystä vastaa kurssin opettaja. Jos niitä ker-

tyy enemmän, oppilashuoltoryhmä ottaa asian hoitaakseen. Huoltajat voivat antaa tarvittaessa 

selityksen Wilman kautta. Yli 18-vuotiaat selvittävät nämä poissaolot henkilökohtaisesti opet-

tajan kanssa. Wilmassa väri on oranssi. 

 

Mikäli sinulla on kurssin loppuessa selvittämättömiä poissaoloja, tulee arvosanaksi P 

(=selvittämättömiä poissaoloja). P-arvosanalla suoritettu kurssi ei lisää kurssikertymää. Jos 

kurssilta on liian paljon selvittämättömiä poissaoloja, voi kurssin opettaja todeta kurssin käy-

misen keskeytyneen (K= arvostelematta jättäminen). Wilmassa väri on punainen. 

 

Myöhästymiset 

Wilmassa väri on keltainen 

Lukiolaki 25§:  

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle 

ole myönnetty siitä vapautusta 
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LIITE 2 

 

Atk–luokan ja koulun kannettavien tietokoneiden käyttö  

seuraavien sääntöjen mukaan: 
 

1. Atk -luokka ja kannettavat koneet on tarkoitettu opiskeluun ja opettamiseen. 

 

2. Ulkovaatteet jätetään atk -luokan ulkopuolelle. Verhoja ei saa sulkea. Valot pide-

tään päällä. 

 

3. Ruokien ja juomien tuominen luokkaan ja kannettavia käytettäessä on ehdottomas-

ti kielletty. Atk -luokasta poistuttaessa kukin siivoaa omat jälkensä. 

 

4. Pelien pelaaminen ja elokuvien katselu sekä muu siihen verrattava toiminta on 

kielletty. 

 

5. Atk -luokassa työskennellään hiljaisesti muita häiritsemättä eli ”volumet” ovat 

täysin kiinni.  

 

6. Jos luokassa annetaan jollekin ryhmälle opetusta, muiden kuin ryhmän opiskelijoi-

den on luovutettava tila opetuksen käyttöön, ellei opettaja anna lupaa luokassa 

työskentelyyn. 

 

7. Omat työtiedostot on tallennettava muistitikulle tai omaan kansioon X-asemalle. 

Muille verkkoasemille tai kovalevylle ei saa tallentaa omia tiedostoja eikä ohjel-

mia. Koneilta ei saa myöskään poistaa ohjelmia. Atk -luokassa ei saa käyttää muita 

kuin lukion ohjelmia. 

 

8. Atk-luokan tietokoneet ovat käytössä klo 15.45 asti ma-to ja perjantaisin klo 15.30 

jälkeen koneet suljetaan kokonaan (sammuta ja virta pois myös näyttöruudusta). 

 

ERITYISESTI KANNETTAVAT KONEET: 

 

9. Kannettavia koneita käytetään vain opetustilanteissa. Jos opiskelija haluaa käyt-

töönsä kannettavan, sen täytyy liittyä jonkin kurssin ohjelmaan. Lupa tulee kurssin 

opettajalta. 

 
10. Kannettavat palautetaan käytön jälkeen omaan numeroituun lokeroonsa ja kytke-

tään virtajohto koneeseen kiinni, jotta koneen akku latautuu seuraavaa käyttäjää 

varten. 
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LIITE 3  OHJEET TUTKIELMAN LAATIJALLE 
(Muuramen lukion malli) 

Mikä on tutkielma? 

 

Tutkielma on jostakin aiheesta laadittu lähdekirjallisuuteen ja tutkijan omiin havaintoihin poh-

jautuva tieteellinen kirjoitelma, jossa seikkaperäisesti selostetaan työn lähtökohtia ja aihetta se-

kä pohditaan tuloksia ja johtopäätöksiä. 

 

Lukiossa laadittavat tutkielmat perustuvat pääsääntöisesti pelkästään lähdekirjallisuuteen, jonka 

avulla pyritään selvittämään jotakin aihetta (ongelmaa) ja samalla harjoittelemaan tieteellistä 

asian käsittelyä. Joissakin oppiaineissa on mahdollista tehdä myös pieni käytännön tutkimus. 

Tällaisten tutkielmien osalta opettaja antaa erilliset lisäohjeet. 

 

Miten tietoa hankitaan? 

 

Hyvä lähtökohta tutkielmatyöskentelyyn on, että olet aidosti kiinnostunut aiheestasi. Tavoittee-

na on, että keksit aiheestasi keskeisen ongelman, johon lähdet etsimään vastauksia. 

 

Aivan aluksi kannattaa selvittää, mistä aiheessasi on kysymys ja mitä siitä tiedät tai ajattelet. 

Tee aiheestasi esimerkiksi käsite- tai miellekartta, jota voit täydentää ja muuttaa aiheeseen pe-

rehtymisen myötä. Tutustu sitten valitsemaasi aiheeseen oppikirjan ja yleisteosten avulla, siirry 

vasta sen jälkeen aihepiiriä käsitteleviin erityistutkimuksiin. Rajaa tutkielmasi aihe. Laadi itsel-

lesi myös järkevä aikataulu työn etenemisestä. Jo varhaisessa vaiheessa on hyvä laatia karkea 

sisällysluettelo. Se voi ja saa muuttua työn edetessä. 

 

Käytä monipuolisesti eri lähteitä: kirjoja, lehtiä, www-sivuja (korkeintaan kolmasosa lähteistä 

saa olla Internetistä). Myös haastattelut voivat olla lähdeaineistoa. Lähteistä tehdään huolelliset 

muistiinpanot. Kirjoita muistiin myös mielessäsi herääviä ajatuksia ja kysymyksiä. Merkitse 

myös lähteiden tiedot eli kirjoittaja, ilmestymisvuosi, teoksen nimi, kustantaja ja lähdesivut. 

 

Valitse 2-3 päälähdettä, joita referoit. Referoinnilla tarkoitetaan selostamista ja tiivistämistä. 

Etsi lukemastasi keskeinen ajatus ja kirjoita se omin sanoin. Jos lähteesi ilmaisee asian niin hy-

vin, ettet itse pysty millään parempaan, voit lainata tekstiä suoraan. Noudata tällöin lähdetieto-

jen merkitsemisestä annettuja ohjeita. Yleensä on parempi selostaa omin sanoin kuin kopioi-

den. 

 

Tutkielman ulkoasu 

 

Tutkielman ulkoasun on oltava siisti ja ohjeiden mukainen. Kirjoita virheetöntä yleiskieltä. 

Tutkielma tulee palauttaa puhtaaksikirjoitettuna.   

 

Tekstilaji on Times New Roman 12 pt.  

Marginaalit ovat seuraavat: vasen 2 cm, oikea 2 cm, ylä 1 cm ja ala 1 cm.   

Riviväli on 1.5. 

Tavutus on syytä olla päällä, jottei jää turhia tyhjiä rivin loppuja, oikean reunan tasausta ei suo-

sitella. 

Otsikot: Pääotsikko on kokoa 14 pt, alaotsikko 12 pt. Pää- ja alaotsikon väliin jätetään yksi 

tyhjä rivi, samoin kuin otsikon ja varsinaisen tekstin väliin. Alaotsikoita ei tietenkään tarvita 

joka kappaleelle, vaan silloin kun katsot, että siihen on aihetta. 
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Kappaleet ja luvut: Kappaleiden ensimmäistä riviä ei sisennetä. Eri kappaleiden väliin tulee 

tyhjä rivi. Eri lukujen väliin jätetään 2 tyhjää riviä. 

 

Pitkähköt esimerkit on syytä sisentää varsinaisesta tekstistä. 

 

Lähteiden merkitsemistavat 

 

Tutkielmaan on merkittävä tarkkaan, mikä on omaa tekstiä ja mikä on lainattua tai referoitua. 

Lähdeviitteet merkitään tekstin sisäisesti ko. kappaleen loppuun sulkuihin. Siinä on mainittava 

kirjoittajan sukunimi, kirjan painovuosi sekä sen sivun numero, jolta tieto löytyy, esim. (Railo 

1925, 18). 

 

Kun viittaus koskee vain yhtä virkettä, laitetaan lähdeviite virkkeen sisään eli piste tulee sul-

keiden ulkopuolelle, esim. 

Kiven runoja pidettiin muodoltaan epätäydellisinä, eikä niitä siksi arvostettu yhtä paljon kuin 

Oksasen tai Suonion lyriikkaa (Tarkiainen 1984, 320).  

Sama voidaan sanoa myös näin: Tarkiaisen mukaan (1984, 320) Kiven runoja pidettiin... 

 

Kun viittaus koskee useampia virkkeitä, niin piste tulee sulkeiden sisään, esim. 

Hellaakoski kokeili sekä ekspressionismia että futurismia, mutta oman aikansa suosikkirunoili-

jaksi hän ei päässyt. Hänen lähimmät hengenheimolaisensa olivat Keski-Euroopassa. (Marjanen 

1967, 135.) 

    

Suora lainaus osoitetaan aina tarkasti lainausmerkeillä, esim. 

“Suomen Pankki valmisteli ja ajoi läpi hallituksessa useita erityisjärjestelyjä yksityisen teolli-

suuden tuotantokoneiston uusimiseksi (Pietilä 1996, 58).” 

 

Kun yhdistelet kappaleessa useammasta eri lähteestä poimittua tekstiä, luettele suluissa kaikki 

tietojen antajat, esim. (Railo 1925, 18; Topelius 1928, 33).  

 

Kun viitataan teokseen, jolla on useampia tekijöitä, voidaan käyttää muotoa (Aho et al. 1991, 

221).  

Lähdeluetteloon merkitään teoksen kaikki tekijät. 

 

Kun tutkielmaan otetaan lähdeviitteeksi lehti, on siitä ilmoitettava artikkelin kirjoittajan suku-

nimi, lehden numero ja sivun numero, esim. (Miettinen, Pirkka 3/97, 6). Internetistä lainatusta 

tekstistä pitää kirjoittaa lähdeviitteeksi sivun täydellinen osoite, esim. 

(http://www.jyu.fi/~smhakkar/). 

 

Tutkielman osat 

Tutkielma rakentuu seuraavista osista: 

 

A) Kansilehti 

Kansilehden keskellä on tutkielman otsikko. Oikeassa alakulmassa kerrotaan, mihin kurssiin 

liittyvä tutkielma on kyseessä ja minä vuonna se on tehty, työn tekijän nimi ja lukion nimi: 

 

Äidinkielen tutkielma 1999 

Hannu Nieminen    

Muuramen lukio 

 

B) Sisällysluettelo 

Tutkielman osat ja sivut numeroidaan, joten sisällysluettelo paljastaa lukijalle lukujen suhteet ja 

laajuudet: 
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Sisällys 

 

1. Johdanto       1 

2. Henkilötyyppejä      2 

    2.1.  Kyyninen tarkkailija     2 

    2.2 . Takapenkin Taavi     4 

    

Varsinainen tutkielmateksti 

 

Johdanto 

Aloita johdanto kertomalla, miksi olet valinnut kyseisen aiheen ja miten olet rajannut sen. Esit-

tele ongelma tai ongelmat, joihin haluat saada vastauksen. Esittele lyhyesti, mitä asiantuntijat 

ovat sanoneet aiheesta aiemmin. 

 

Käsittelyosa 

Käsittelyosa on varsinaista asian esittämistä, teksti jakaantuu useisiin päälukuihin ja tarpeen 

mukaan niiden alalukuihin. Tekstin lisäksi käsittelyosassa voi olla kuvia, kuvioita, taulukoita 

tai muuta havaintomateriaalia. 

 

Pohdinta 

Pohdintakappale on yleensä tutkielman antoisin ja persoonallisin osa. Pohdinta kokoaa ajatuk-

sia, joita käsittely herätti. Pohdinnassa analysoidaan tulosten taustatekijöitä sekä esitellään vielä 

kertaalleen lyhyesti tärkeimmät havainnot ja johtopäätökset sekä yleispohdintaa aiheesta.Voit 

myös ottaa kantaa tutkielmasi onnistuneisuuteen, tavoitteiden saavuttamiseen ja aiheen rajoi-

tuksiin. Arvioi tutkielmassa esitettyjen päätelmien luotettavuutta. Luonnehdi oppimiskokemuk-

siasi. Pohdi myös sitä, mitä olisi kiinnostavaa tai tärkeää tutkia myöhemmin lisää. Pohdinnassa 

ei yleensä käytetä alaotsikoita. 

 

Lähdeluettelo 

Lähdeluetteloon laitetaan kaikki ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu. Luetteloon merkitään 

erikseen painetut lähteet ja verkkolähteet. Lähteet laitetaan aakkosjärjestyksessä tekijän suku-

nimen mukaan. Jos samalta tekijältä on useampia teoksia, laitetaan teokset julkaisuvuoden mu-

kaiseen järjestykseen. Jos teoksella on useampia tekijöitä, mainitaan lähdeluettelossa sen kaikki 

tekijät (ks. malli). Jos toimittajia on useita, eikä ole varsinaisesti tekijää, aakkostus tehdään te-

oksen nimen mukaan, mutta myös toimittajien nimet ilmoitetaan. 

 

Verkkolähteistä on syytä mainita päivämäärä, jolloin teksti on haettu, koska sivut voivat muut-

tua jatkuvasti. Esim. http://www.jyu.fi/~smhakkar/, haettu 3.5.2008.  

 

Teoksesta laitetaan lähdeluetteloon:   

1. tekijä(t) tai toimittaja(t) 

2. julkaisuvuosi 

3. nimi, alaotsikko ja painos, jos ei ole ensimmäinen 

4. julkaisupaikka 

 

Esim. Tarkiainen, Viljo 1984. Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. 6. painos. Porvoo.  

Aho, Tarja - Harkoma, Sisko - Hämäläinen, Sari - Lilius, Ulla - Törnroos, Benny 1999.  

Kanal Ett. Keuruu. 

 

Liitteet 

Liitteiksi pannaan esimerkiksi isot taulukot, kyselylomakkeen malli ja analysoidut tekstit. Liit-

teet on tapana numeroida. Jokaiseen liitteeseen on viitattava varsinaisessa tekstissä. 


