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Yhteystiedot
Osoite  Kirkkokatu 16 
  60100 Seinäjoki
Kotisivut  www.seinajoenlukio.fi
Kanslia  416 2361   
   
Rehtori  Teijo Päkkilä  040 774 8380  
Apul.rehtori  Jyrki Kuoppala  0400 939 326 
Keittiöemäntä  Etenesh Westerholm  416 2365
  Kirjasto   416 6294
  Op.huone   416 2362 

Opinto-ohjaajat Sanna Försti  044 754 1758 
  Merja Kuvaja (1.2.2021-)  040 774 8372
  Kaisa Jaakonaho (31.1. asti) 044 754 1637  
  Elina Pöyhönen  040 774 8332    
  Merja Laasala (aikuislinja) 044 4700 242 
  
Erityisopettaja  Anna-Leena Sorvisto  044 754 1772
Terv.hoitaja  Anne Ahonen   044 425 5361
Kuraattori  Päivi Märijärvi  044 4700 466

Vahtimestari  Anne Kangas   040 774 8283

Sähköpostiosoite osoite muotoutuu seuraavasti: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Kuvat | Pertti Sillanpää, Teijo Päkkilä ja Liisa Pinta
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Oppaassa on tietoa lukio-opiskelusta, henkilöstöstä, oheistoiminnoista, lukion toimintatavoista 
ja työajoista, ylioppilaskirjoituksista, opiskelijakunnasta ja sen tehtävistä sekä siitä, miten koulu-
tusyhteistyö laajentaa mahdollisuuksiasi yksilöllisen opinto-ohjelman rakentamiseksi.

Seinäjoen lukion päivä- ja aikuislinjan kurssitarjonta on nähtävillä Wilmassa. Kurssitarjottimen 
löydät myös pdf-muodossa kotisivulta www.seinajoenlukio.fi. Sekä aikuis- että päivälinjan kurssit 
valitaan valintaohjelmasta, jota voi käyttää myös kotoa käsin. Linkki Wilmaan on lukion kotisivulla. 

Kalenteri on kotisivulla kohdassa tapahtumakalenteri. Seuraa sitä tarkoin. Sinne on merkitty 
kokeiden ajankohdat, ryhmänohjaajantuokiot, ylioppilaskirjoituspäivät, loma-ajat ja tulevat tapah-
tumat. Voit ehdottaa myös lisäyksiä kalenteriin.

Toivomme, että voimme tarjota sinulle mukavaa, mielekästä ja hyödyllistä opiskelua.

Tervetuloa joukkoon!

Hyvä opiskelija! 

Tässä oppaassa on sinulle 
tärkeitä asioita. Tutustu 
ja tutustuta kotiväkesikin 

siihen. Opas on myös sähköisenä 
versiona lukion kotisivulla osoittees-
sa www.seinajoenlukio.fi
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Ryhmänohjaajat
Ryhmä  Ryhmänohjaaja   Kotilk.  Opo

20A Jaana Kuoppala  Innoaula  PÖY
20B Sanna Antola  B208  PÖY
20C Perttu Ojanperä  B101  PÖY
20D Marja Rutanen  D210  FÖR
20E Hannele Rajalahti  A201  FÖR
20F Johanna Vahala  B205  FÖR
20G Liisa Pinta   B103  MK / JAA
20H Mika Ranta  D106  MK / JAA
20I Anna Kivinen  D111  MK / JAA
19A Jarno Ihme  A202  LAA
19B Jukka Tähtinen  D109  LAA
19C Jaana Mäenpää  A206  LAA
19D Tarja Ala-Heikkilä  A203  LAA
19E Ville Hakala  A213  FÖR
19F Antti Järvi   D108  FÖR
19G Jori Itämäki  B109  PÖY
19H Marja Jauhiainen  A206  PÖY
19I Laura Takala  A205  MK / JAA
19J Jonna-Maria Saari  B203  MK / JAA
18A Johanna Huhtala  B217  PÖY
18B Tuula Muhonen  A220  PÖY
18C Juha Kasari  D203  PÖY
18D Katja Ranta  A204  FÖR
18E Merja Roumiantsev  B104  FÖR
18F Tea Kallio-Isohella  B201  FÖR
18G Rami Nuotio  D104  MK / JAA
18H Arto Kalliokoski  B105  MK / JAA
18I Anu Viitasaari  D208  MK / JAA
17X Minna Lintala  B113  FÖR, MK/JAA, PÖY

RO:n sähköpostiosoite muotoutuu seuraavasti: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
Kaksoistutkintolaisten asioita hoitaa Merja Laasala.

Penkkareissa abien 
lauluja ryhmänoh-
jaajille.
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Henkilökunta 2019
Alarivi vasemmalta: Liisa Pinta, Jaana Mäenpää, Anna Kivinen, Jaana Kuoppala, Laura Takala

2. rivi vasemmalta: Jori Itämäki, Marja Rutanen, Johanna Vahala, Tarja Ala-Heikkilä, Jukka Tähtinen, Anne 

Ahonen, Jyrki Kuoppala, Teijo Päkkilä, Hannele Rajalahti, Nata Rintala, Katja Ranta, Anna-Leena Sorvisto

3. rivi vasemmalta: Tuula Muhonen, Minna Lintala, Katja Hautala, Päivi Märijärvi, Sirkka Mäkinen, Merja Laa-

sala, Sinikka Antosalo, Satu Tuominen, Elina Pöyhönen, Tea Kallio-Isohella, Sanna Försti, Katja Jaakkola, Eila 

Lång, Johanna Huhtala, Anu Viitasaari, Marja Jauhiainen

4. rivi vasemmalta: Kaisa Jaakonaho, Rami Nuotio, Merja Roumiantsev, Sanna Antola, Kari Kujala, Laura Ek-

berg, Neea Kivipelto, Sointu Rautiola, Arja Rautaparta

5. rivi vasemmalta: Pertti Sillanpää, Mika Ranta, Antti Leiviskä, Ville Hakala, Jarno Ihme, Antti Järvi, Ilkka 

Mäkelä, Perttu Ojanperä, Markus Finnilä, Vesa Koski, Arto Kalliokoski, Hannu Paju, Taito Latukka, Lajos Oláh
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Henkilökunta
Sähköpostiosoite muotoutuu seuraavasti: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Rehtorit   Puh   Aine | tunnus

Rehtori  Teijo Päkkilä 040 774 8380  ENE | TP
Apul.reht. Jyrki Kuoppala 0400 939 326  MA | JYK
   

Opettajat  Aine | Tunnus  Luokka
 
Ala-Heikkilä Tarja  PS, UE | HEI  A203
Antola Sanna  RU, ENA | ANT  B208
Burke Mark  TEE | BUR
Dawe Julian  BSE, YHE, ENE | DAW
Försti Sanna  OP | FÖR   A111
Hakala Ville  PS, UE | VIL  A213
Hautakoski Tuulia  RU, ENA | TUHA
Hautala Katja  ÄI | KH   B202
Huhtala Johanna  ÄI, TEA | JOH  verstas
Hurtamo Tero  FYE, KEE | TEH
Ihme Jarno  LI, TE | JAI 
Itämäki Jori  FI, ET | JOI
Jaakkola Katja  MA, KE | KAJ   
Jaakonaho Kaisa  OP | JAA   A108
Jauhiainen Marja  HI,YH | JAU  A206
Järvi Antti   MA | JÄR   D108
Kallio-Isohella Tea  ÄI | TKI   B201
Kalliokoski Arto  RU, SA, ENA | KAL  B105
Kangas Kirsi  BI, GE | KIK
Kasari Juha  FY | KAS   D203
Kivinen Anna  BI, GE | AK  D111
Korkea-aho Sofia  ÄI | SOK   B215
Koski Vesa  GE, BI, BIE | VEK  D109 
Kuoppala Jaana  LI, TE | JAK  Innoaula
Kuvaja Merja  OP | MK   A108
Laasala Merja  OP | LAA   A112

Latukka Taito  FY | TLA   D205
Lintala Minna  RU | ML   A113
Lång Eila   VE, ENA | EIL  B109
Muhonen Tuula  KU, KUE | MUH  A220
Mäenpää Jaana  ÄI | JAM   
Mäkelä Ilkka  ÄI | IM   B217
Nuotio Rami  MA, KE | NUO  D104
Ojanperä Perttu  HI, YH, UE | PEO
Oláh Lajos  MU | LAO   C104
Olli Hanna  ES | OLL   B103
Paju Hannu  KU | PAJ   A220
Pekkanen Asko  HI, YH | PEK  A202
Pinta Liisa   ENA | PIN   B103
Pulli Reijo   LI, TE | RP   D005
Pöyhönen Elina  OP | PÖY   B109  
Rajalahti Hannele  FI, MA, FIE, MAE, YO | RAJ A201
Ranta Katja  HI, YH, HIE | KRA  A204
Ranta Mika  MA, FY | MIR  D106 
Rautaparta Arja  ENA, RU | RAU  B204
Rautiola Sointu  BI, GE, GEE | SR  D109 
Roumiantsev Merja   ENA, ENE | ROU  B104
Rutanen Marja  KE, TE | RUT  D210
Saari Jonna-Maria  RA, RU | JOS  B203
Sillanpää Pertti  ÄI | PES   B215
Sorvisto Anna-Leena  ERITYISOPETUS | SOR
Takala Laura  UE, PS | TKA  A205
Teikari Sofia  UE, FI | TES  
Tuominen Satu  SA, RU | ST  B101
Tähtinen Jukka  MA, FY | JUT
Vahala Johanna  ENA | VAH  B205
Wakaume Ken  JA | KEW
Vieri Jukka  Hi, YH | JUV  A202
Viitasaari Anu  MA, KE | VII  D208

Aikuislinjalla opettavat

Ala-Heikkilä Tarja  PSI | HEI   A203
Hakala Ville  UEI | VIL   A213
Hautakoski Tuulia  RU, ENA | TUHA
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Hurtamo Tero  MAI | HUR   D205
Ihme Jarno  TEI | JAI   Innoaula
Jäätteenmäki Anna  ÄII, S2 | ANJ  B109
Koski Vesa  GEI, BII | VEK  D109
Kuoppala Jaana  TEI | JAK   Innoaula 
Kuusisto Jenni  ÄII, S2 | KUU  B109
Laasala Merja  OPI | MEL   A112
Olli Hanna  ESI | OLL   B103
Pollari Virpi  ENAI | POL  B104 
Rintala Nina  RUI, RAI | RIN  B105
Rutanen Marja  KEI | RUT   D210
Takala Laura  PSI | TAK   A205
Ylinen-Luopa Taru  HII, YHI | TAY  A202

Opiskelijahuolto

Sorvisto Anna-Leena  erityisopettaja  044 754 1772
Ahonen Anne   terv.hoitaja  044 425 5361
Märijärvi Päivi   kuraattori   044 470 0466
Sanna Försti  opinto-ohjaaja  044 754 1758 
Merja Kuvaja   opinto-ohjaaja   040 774 8372
Kaisa Jaakonaho  opinto-ohjaaja  044 754 1637
Elina Pöyhönen   opinto-ohjaaja  040 774 8332
Merja Laasala   opinto-ohjaaja  044 418 1454

Kanslia 

Antosalo Sinikka   koulusihteeri  416 2363
Mäkinen Sirkka  koulusihteeri  416 2361

Avoinna ma - pe 9.00 - 12.00

Muu henkilökunta

Kangas Anne | vahtimestari  040 774 8283
Westerholm Etenesh | emäntä  416 2365
Kari Kujala | tt-tuki   040 3657372   

vaihtarit lähdössä abiajelulle ja 
alla virolaisia veiraita.
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Kenen puoleen kääntyä?
Englanninkieliset opinnot: rehtori Teijo Päkkilä ja opinto-ohjaaja Sanna Försti 
Henkilökohtaiset ongelmat: ryhmänohjaajat ja opiskelijahuoltoryhmä 
Etäopiskelu: aikuislinjan aineenopettajat, rehtori ja opinto-ohjaajat 
Jatkokoulutusasiat: opinto-ohjaajat
Kaksoistutkinnon suorittamiseen liittyvät asiat: opinto-ohjaaja Merja Laasala
Kansainväliset hankkeet: Ville Hakala, Teijo Päkkilä ja hanketta ohjaavat opettajat
Katoamiset, varkaudet, hätätilanteet: rehtori, apulaisrehtori ja vahtimestari
Korkeakoulujen kurssitarjonta: opinto-ohjaaja Merja Laasala
Koulun tilavaraukset: rehtori
Kurssien suoritusjärjestys: aineenopettajat ja opinto-ohjaajat
Kurssimerkintä puuttuu: kurssin opettaja, kanslia. Jos urheiluakatemian merkintöjä puuttuu, 
ota yhteys koulusihteeri Sirkka Mäkiseen.
Loma-anomukset ja pidemmät poissaolot: Anotaan Wilmassa olevalla lomakkeella. 1-3 pv 
ryhmänohjaaja, pidemmistä poissaoloista anomus rehtorille
Muissa oppilaitoksissa tarjolla olevat kurssit: opinto-ohjaajat
Opiskeluvaikeudet: erityisopettaja, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, kuraattori sekä aineen-
opettajat
Opintojen hyväksiluku (muualla suoritetut opinnot): rehtori
Opinto-ohjelman muutokset: opinto-ohjaajat ja apulaisrehtori Jyrki Kuoppala
Opintomenestyksen seuranta: ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat 
Opinto-ohjelman toteutuminen: opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaaja 
Opintotuki: kanslia
Projektiopinnot tai muut erityiset opintokokonaisuudet: opinto-ohjaajat ja asianomaiset 
aineenopettajat
Tunnukset ja salasanat: Kari Kujala ja apulaisrehtori Jyrki Kuoppala
Urheiluakatemia: opinto-ohjaajat Elina Pöyhönen ja Merja Laasala 
Uusintakuulustelut: aineenopettajat, ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat 
Valintaohjelma (Wilma): apulaisrehtori Jyrki Kuoppala
Virheet opintorekisterissä: kanslia, aineenopettaja
Ylioppilastutkinto: opinto-ohjaajat, kanslia ja rehtori
Muut ongelmat, esimerkiksi opetustila hukassa: kanslia, opinto-ohjaajat, rehtori ja apu-
laisrehtori

Opiskelijahuolto
Terveydenhuollon vastaanottoajat

Terveydenhoitotilat ovat koulun eteläpäässä, kellarikerroksessa. Terveydenhoitajan avoin 
vastaanotto ma-pe 9.15 -10 ja 12.15 -13. Muina aikoina terveystarkastuksia 1.vuoden opiskelijoille. 
Terveystarkastuksiin saat kutsun wilmaviestillä. Voit varata ajan opiskelu- terveydenhoitajalle 
myös wilmaviestillä tai sähköisesti linkistä https://www2.terveytesi. fi/public/seinajokitkcbs. 
Sähköisen ajan varaamista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Yhteyttä voit 
ottaa myös sähköpostilla: anne.ahonen@seinajoki.fi tai tekstiviestillä. (044 4255 361)

Koululääkäri tekee kaikille toisen vuoden opiskelijoille terveystarkastuksen. Saat kutsun koulu-
lääkärille wilmaviestillä. Pojille terveystarkastukseen sisältyy myös armeijan kutsun- tatarkastus.

Hammaslääkäri

IX Hammashoitola, Keskuskatu 32. Ajanvaraus puh. 4255 425.

Kuraattori

Kuraattori Päivi Märijärven työtilan numero on B100. Hän on tavattavissa  sopimuksen 
mukaan. Voit varata ajan wilmaviestillä, sähköpostitse paivi.marijarvi@seinajoki.fi tai  
puh. 044 4700 466. 

Erityisopettaja

Erityisopettaja Sorvisto Anna-Leena on tavattavissa päivittäin klo 9-14.  Puh. 044 754 1772.
 

Opiskelijahuoltoryhmä

Opiskelijahuoltoryhmän muodostavat rehtori Teijo Päkkilä, opinto-ohjaajat Sanna Försti, Kaisa 
Jaakonaho, Merja Kuvaja, Merja Laasala ja Elina Pöyhönen, erityisopettaja Anna-Leena Sorvisto, 
kuraattori Päivi Märijärvi ja terveydenhoitaja Anne Ahonen. Ryhmä toimii myös kriisiryhmänä. 
Ryhmään voidaan kutsua muita asian kannalta keskeisiä henkilöitä. Työryhmän vetäjä on rehtori, 
mutta ryhmän voi kutsua kokoon kuka tahansa onnettomuuden sattuessa. Jos sinua tai perhettäsi 
kohtaa onnettomuus tai suru, ilmoita siitä rehtorille. Kriisiryhmä tukee ja helpottaa arkityötäsi.
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Ruokailu
Ruoka tarjotaan linjastosta. Ruokalaan ei tulla ulkovaatteissa ja laukut jätetään ruokalan 

ulkopuolelle. Käynti B-rapusta. Kaikki lääkärintodistuksen perusteella erityisruokavalioita 
noudattavat ja kasvisruokailijat ottavat ruokansa keittiön päädyn tarjoilulinjastosta.

Kaikki poistuvat astioiden palautuksen jälkeen A-rapusta. Ruokailussa noudatetaan alla 
olevaa aikataulua ja ohjetta.

� Seniorit ruokailevat klo 10.45-11.15  
� Juniorit ruokailevat klo 10:55 alkavalla oppitunnilla, ja ruokailu on keskellä tuntia. 

Ruokailuajan voi tarkistaa valintaohjelmasta ja kotisivuilta. 
� Abit ruokailevat  klo 12.05-12.35 

Palkit
ma ti ke to pe

08.10 - 09.20 4 6 2 6 3

9.35 - 10.45 1 5 3 4 2

10.55 - 12.25 3 1 4 2 5

12.35 - 13.45 5 4 5 1 1

13.55 - 15.05 6 2 6 3

15.15 - 16.45 7 8 7 YT

17.00 - 18.30 10 12 10 12

18.45 - 20.15 11 13 11 13

Harmaalla taustavärillä on merkitty ruokailun ympärillä oleva tunti. Aikuislinjan tunnit 
on merkitty kursiivilla.

Paloharjoitus koululla.
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Koulun käytänteitä 
Läsnäolovelvoite

Opiskelijalla on läsnäolovelvoite suorittaakseen kurssinsa. Hyväksytty poissaolon syy 
on sairaus tai rehtorin, ryhmänohjaajan, terveydenhoitajan, lääkärin tai opettajan antama 
lupa. Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee opiskelijan mahdollisimman pian 
ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle ja kurssien opettajille. Mikäli et pääse uuden jakson 
ensimmäiselle tunnille, ole yhteydessä opettajaasi wilma-viestillä etukäteen, jotta hän ei 
poista sinua listalta.

Kaikki poissaolot selvitetään ja merkitään Wilmaan.  Alaikäisen huoltaja saa viestin 
merkitystä poissaolosta, jonka syyn hän selvittää Wilmaan. Opiskelijan täyttäessä 18 
vuotta hän hoitaa itse poissaolojen selvittämisen. Halutessaan hän voi antaa kotiväelleen 
oikeuden Wilma-tunnusten käyttöön. Se tapahtuu käymällä kansliassa ja allekirjoittamalla 
valtakirja. Selvittämättömät poissaolot tai läsnäolovelvoitteen laiminlyönti johtavat jatko-
toimenpiteisiin. 

Luvanvarainen poissaolo kuten koulun edustaminen urheilukilpailussa tai ystävyyskou-
luvierailulla ei ole läsnäolovelvoitteen laiminlyöntiä. Huolehdi kuitenkin, että opettajasi 
tietävät etukäteen poissaolostasi. Jos sinulla on pidempi sairaus, ilmoita tästä opettajillesi 
ja opinto-ohjaajallesi. Sopikaa yhdessä, miten poissaolot vaikuttavat kurssin suorittamiseen. 
Jos sairauden vuoksi joudut olemaan koulusta poissa pidempään kuin kaksi päivää, ilmoita 
siitä ryhmänohjaajallesi.

Tiedossasi olevan pätevän syyn nojalla voit anoa lupaa koulusta poissaolemiseen:
� yksittäiseksi oppitunniksi ao. opettajalta
� enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta
� pidemmäksi ajaksi rehtorilta

Huom! Koeviikolla poissaoleville ei järjestetä ylimääräistä koetta. Tällöin kurssikoe suorite-
taan uusintakuulustelussa. Uusinnoissa voi tehdä enintään kahden kurssin kokeen. Lomamat-
kat tulee suunnitella koulun loma-ajoiksi, sillä pitkät poissaolot heikentävät menestymistäsi 
koulutyössä. Muista ilmoittaa myös opinto-ohjaajallesi, jos olet pitempiä aikoja poissa.

Myöhästyminen

Myöhästyminen on huolimattomuutta ja häiritsee toisten opiskelua. 

Vastuu tiedotuksen seuraamisesta

Jokaisen opiskelijan tulee seurata hallinto-ohjelmaa, kotisivuja ja ilmoitustaululla olevia 
ilmoituksia. Tärkeimmät tiedotukset lähetään aina wilma-tiedotteina. Tietoa tapahtumista 
julkaistaan myös koulun kotisivuilla, Facebook-sivustolla ja Instagramissa. Vastuu asioiden 
tietämisestä on sinulla.

Kulkuneuvot ja koulutarvikkeet

Säilytä kulkuneuvosi lukittuina niille osoitetuilla pai koilla, ei ajo väylillä. Autojen paikoitus 
koulun pihan ruutuihin. Kulkuväylät ja yläpiha on jätettävä vapaiksi hälytysajoneuvoja varten. 
Lisäparkkitilaa on urheilutalon takana.

Merkitse kaikkiin kirjoihisi, urheilu välineisiisi, mobiililaitteeseesi ym. nimesi ja osoit teesi 
ja säilytä niitä huolellisesti. Säilytä henkilökohtaiset ja arvotavarat lukollisissa kaapeissa. 
Älä jätä niitä taskuihin  esimerkiksi ruoka- tai liikuntatuntien ajaksi.

Oppilaskunnan ja Kirjakauppa Infon yhteistyö

1.7.-6.9.2020 välisenä aikana alennus oppikirjoista -20%. Muina aikoina oppikirjoista 
-17%, opiskelutarvikkeista -12%. Kassalla mainittava, että on Seinäjoen lukion opiskelija.

Tupakointi ja päihteet

Olemme savuton koulu. Tupakointi on kiellettyä koulun alueella sekä koulun järjestämissä 
tilaisuuk sissa.

Alkoholi ja huumeet eivät kuulu koulun tilaisuuksiin tai koulun järjestämiin opintomatkoihin. 
Alkoholiin ja huumeisiin liittyvissä asioissa toimitaan koulun päihdetoimintamallin mukai-
sesti. Kukin tapaus käsitellään asiantuntijaryhmässä, jossa kuullaan opiskelijaa ja huoltajaa.

Luottamusopiskelijan tehtävät

� Ohjausryhmä valitsee vähintään kaksi luottamusopiskelijaa ensimmäisillä ryhmänoh- 
jaajan tunneilla. Tiedot toimitetaan kansliaan.

� Luottamusopiskelija on ohjausryhmänsä yhdyshenkilö, johon ryhmänohjaaja, 
opettajat ja rehtorit voivat ottaa yhteyttä ja jonka avulla ryhmälle voidaan tiedottaa 
asioita.

� Luottamusopiskelija tiedottaa ryhmänohjaajalle, opettajille ja rehtorille 
ryhmäntoiveista.
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� Luottamusopiskelija toimii ohjausryhmänsä edustajana erilaisissa neuvotteluissa, 
tapahtumissa ja opiskelijafoorumin jäsenenä tapahtumissa ja opiskelijafoorumin 
jäsenenä.

Seinäjoen lukion opiskelijakunta

� Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan.
� Opiskelijakunnan tehtävänä on järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaat 

harrastustoimintaa sekä tehdä ehdotus tai antaa lausunto koulun järjestyssäännöistä ja 
muista koulun toimintaa koskevista asioista.

� Opiskelijakunta tekee ehdotuksen opiskelijakunnan ohjaajiksi valittavista opettajista.
� Opiskelijakunnan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hallitus.
� Opiskelijakunnan kokouksia ei järjestetä oppitunneilla.
� Hallitus valmistelee opiskelijakunnan kokouksissa esille tulevat asiat ja 

toimeenpanee päätökset.
� Opiskelijakunnalla on hallitus, jonka jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme opiskelijaa kultakin vuositasolta. Hallituksen 
puheenjoh- tajana toimi opiskelijakunnan puheenjohtaja. Opiskelijakunnan sihteeri 
on myös hallituksen sihteeri. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan lisäksi 
vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla. Abien koulutyön päätyttyä 
tulee olla paikalla 1/3 jäsenistä.

� Opiskelijakunnan vuosikokouksen kokouskutsu on esitettävä viikkoa ennen kokousta 
ja ylimääräisen kokouksen kolme päivää ennen kokousta.

� Hallituksen yhteystiedot ovat kotisivuilla

Koulun tilat
Kirjasto

Koulun kirjasto on maakuntakirjaston toimipiste, jossa on normaalit kirjastopalvelut. Lisäksi 
voit opiskella ja tehdä kotitehtäviäsi siellä rauhassa. Kirjasto on avoinna kouluaikoina. Siellä 
on käytettävissä myös tietokoneita.

potkiaisten teemana oli 80-luku viime lukuvuonna.
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Lukittavat kaapit

Naulakot sijaitsevat D-puolella 1. kerroksessa ja vanhan puolen kellarikerroksessa. Lukit-
tavia lokeroita on noin 700 kpl. Miltei kaikki opiskelijat saavat oman lokerikkonsa. Syksyllä 
ohjausryhmille osoitetaan naulakot ja lokerikot. Ryhmänohjaajalta saa lokerikon avaimen 
10 euron panttia vastaan. Raha maksetaan takaisin palautettaessa avain vahtimes- tarille.

Opiskeluun liittyviä 
käytänteitä
Sähköposti ja Office 365 -ympäristö

Käytössäsi on pilvipalvelu, jossa on mm. asiakirjojen tallennuspaikka, sähköposti ja Offi-
ce- paketin ohjelmat. Lukion sähköpostiin ja Office 365 –ympäristöön pääset kirjautumalla 
lukion kotisivujen kautta. Kirjoita käyttäjänimi muodossa käyttäjätunnus@opetus.seinajoki.fi 
Koulun asioita hoitaessasi käytä ainoastaan koulun sähköpostiosoitteita (ei henkilökohtaisia 
sähköpostiosoitteitasi). Osoitteet löydät osoitehakemistosta.

Wilma hallinto-ohjelma 

Opintoihin ja opiskeluun liittyvät arkiset asiat aina poissaoloista kurssisuorituksiin, tiedo-
tukseen ja arvointiin hoidetaan hallinto-ohjelman avulla ja saat taloon tullessa tunnukset, 
joka on sama kuin kirjautuessasi koulun verkkoon tai Office 365 -ympäristöön. 

Lukion kotisivut  

Tutustu lukion kotisivuihin ja erityisesti tapahtumakalenteriin, sillä sinne on koottu kaikki 
tapahtumat ja niihin liittyvä tieto. Kotisivuilla on myös kaikki tarvittavat linkit opintoihisi 
liittyviin asioihin. www.seinajoenlukio.fi

Lainattava oppimateriaali

Pääkirjasto Apilassa (vanhassa osassa) on lukion oppimateriaalia lainattavaksi. Lainaustoi-
minnassa noudaetaan tavanomaisia kirjaston käytänteitä. Lainausaika on poikkeuksellisesti 
kuusi viikkoa.

Korkeakouluyhteistyö

Syksystä alkaen opiskelijoilla on valittavana laaja valikoima kurkistuskursseja eri yli- 
opistoihin. Osa kurkistuskursseista on ilmaisia ja ne ovat pääosin etäopintoina suoritettavia 
opintoja. Tarjonta on esitelty koulun kotisivuilla. Yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja korkea-
koulujen välillä on opinto-ohjaaja Merja Laasala.

Lukuvuonna 2020-2021 lukio tekee yhteistyötä SeAMK:n kanssa. Kahden päivän aikana 
2. vuoden opiskelija osallistuu SeAMK:n järjestämiin työpajoihin ja luennoille. Korkeakou-
luyhteistyöpäivät ovat Lukiojobin kanssa samaan aikaan 13-16.4.2021.

Moodle

Oppimisympäristö Moodleen pääset koulun kotisivujen kautta lukion käyttäjätun-
nuksilla, mutta salasana voi olla eri.  Voit tilata salasanan koulun sähköpostiisi Moodlen 
etusivulta.  

Salasana ja käyttäjätunnus

Käyttäjätunnus pysyy koko lukioajan samana, mutta salasana vanhenee kuuden kuu- 
kauden välein. Vanhentuneen salasanan voit uusia kirjautumalla koulun tietokoneelle. 
Käytä lyhyttä salasanaa, jossa on vain pieniä kirjaimia ja numeroita. Jos olet unohtanut 
salasanan tai et pääse kirjautumaan koulun koneellekaan, soita kanslian luukulla olevalla 
puhelimella numeroon 2000 (Tietohallinnon servicedesk).

Kurssivalintojen päivittäminen ja lukujärjestys

Koko lukuvuotta koskevat sitovat valinnat tehdään edellisenä keväänä. Lukuvuoden 
aikana opinto-ohjelmaa voi tarkistaa. Vaikka muuttaisit suunnitelmaasi vain yhden kurssin 
verran, tarkista sen vaikutus koko lukuvuoden ohjelmaan. Isommista muutoksista on 
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keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa.
Kurssivalintoja voi muokata seuraavan jakson alkamispäivään saakka. Tämän jälkeen 

muutoksia voi tehdä vain opinto-ohjaajan kanssa. Uuden jakson alkaessa kurssille ei 
lisätä uusia opiskelijoita!  

Jaksot

1. jakso 11.8.-22.9.2020
2. jakso 23.9.-10.11.2020
3. jakso 11.11.-21.12.2020
4. jakso 7.1-17.2.2021
5. jakso 18.2.-13.4.2021
Korkeakoulupäivät senioreilla ja 6. jakso junioreilla 14.-16.4.2021
6. jakso 19.4.-5.6.2021

Wilman käytöstä

� Kustakin palkista voi tehdä yhden kurssivalinnan, koska rivillä olevat kurssit ovat 
samaan aikaan.

� Opinnot-sivulta näet suoritetut opinnot ja arvosanat.
� Työjärjestys näyttää lukujärjestyksen, josta voit tarkistaa myös ruokailuaikasi.
� Kurssitarjotin-sivulta voit muokata kurssivalintojasi.
� Tärkeitä opintoihin liittyviä viestejä voit lukea Wilmasta.

Kurssimääräsuositukset

JUNIORI   SENIORI   ABI
jaksot kursseja  jaksot kursseja   jaksot kursseja 
1 5  1 35  1 65
2 10  2 40  2 68
3 15  3 45  3 71
4 20  4 50  4 75-
5 25  5 55
6 29-32  6 60-65

Jokaisessa jaksossa on opiskeltava vähintään kolme kurssia. Ryhmänohjaajat seuraavat 
tämän toteutumista.

euroscolalaiset Louse weissin rakennuksen edessä strasbourgissa.
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Ennakkovalinnat ja kurssitarjotinvalinnat

Seuraavan lukuvuoden kurssitarjotin laaditaan opiskelijoiden ennakkovalintojen perusteel- 
la. Keväällä 5. ja 6. jaksojen aikana opotunneilla annetaan ohjeet kurssivalintojen tekoon. Jo- 
kaisella on oltava kurssivalinnat tehtynä seuraavaksi lukuvuodeksi kevätlukukauden lopussa.

Kurssikokeen uusiminen

Hylätyn kurssikokeen saa uusia vain kerran uusintakuulustelussa, joita järjestetään 
kolme kertaa vuodessa 1., 3. ja 5. jakson jälkeen. Koekerroilla voi uusia korkeintaan kahta 
kahdessa edeltävässä jaksossa ollutta koetta. Uusintoihin ilmoittaudutaan Wilma-hallinto-
ohjelmassa tentit-sivulla.

Hyväksyttyjen kurssien uusintakuulustelu on kerran vuodessa ja se järjestetään samanai- 
kaisesti hylättyjen uusintakuulustelun kanssa 5. jakson jälkeen. Koeluokat ilmoitetaan vasta 
koepäivinä D-aulan ilmoitustaululla.

Kurssisuoritusten vanheneminen

Kaikki lukuvuoden kurssisuoritukset vanhenevat lukuvuoden vaihtuessa. Jos et ole tehnyt 
puuttuvia suorituksia lukuvuoden loppuun mennessä, kurssiin liittyvät aikaisemmat suori-
tukset vanhenevat ja joudut käymään kurssin uudelleen.

Opettaja mainitsee kurssin suunnittelun yhteydessä sen, mihin saakka puuttuvia suori- 
tuksia voi täydentää, jollei yllä mainittua yleisohjetta seurata.

Tukiopetus

ENA01-kurssilta nelosen saaneille 4. jaksossa kokonainen tukikurssi, jolla nelosen voi 
saada hyväksytyksi. Kurssin suorittaminen ei tuo lisäkurssia. Opettaja Virpi Pollari.

RUB101- tai RUA01-kurssilta nelosen saaneille 5. jaksossa kokonainen tukikurssi, jolla voi 
nelosen saada hyväksytyksi. Kurssin suorittaminen ei tuo lisäkurssia. Opettaja Nina Rintala.

MAY01-kurssilta nelosen saaneille 2. jaksossa kokonainen tukikurssi, jolla nelosen voi 
saada hyväksytyksi. Kurssin suorittaminen ei tuo lisäkurssia. Opettajana Anu Viitasaari.

Abeille, joilla on englannista vain arvosanoja 4 ja 5, on ensimmäisessä ja kolmannessa 
jaksossa puolikas tukikurssi; 1. jaksossa sennutuki (toisen vuoden englannin kurssien osaa-
misen vahvistaminen) ja kolmannessa jaksossa EnaYo-apukurssi. Opettaja on Virpi Pollari.

Happy Hour ympäri vuoden tiistaisin klo 15.10 – 16.00 AB-aulassa. Arviointiviikoilla jo 
klo 12.30 alkaen. Voit tulla hakemaan apua matemaattisissa aineissa ja/tai tieto- ja vies-
tintätekniikassa.

Henkilökohtaista tukea järjestetään akuuttiin tarpeeseen opiskelijan pyynnöstä tai opiske-
lutekniikka-kurssi (OPO05) 3. jaksossa suunnattu erityisesti lukemis- ja opiskelutekniikoiden 
vahvistamiseksi sekä lukihäiriöiden tuomien esteiden ylittämiseen. Erityisopettaja ohjaa 
kurssille. Kurssilla paneudutaan myös lukivaikeuksien tuomien hankaluuksien käsittelyyn.

Opiskelun pidentäminen

Lukion voi suorittaa myös nopeammin tai hitaammin. Jos opiskelija haluaa pidentää 
opintojen 4. vuoden syksyyn tai kevääseen, hänen on tehtävä opintosuunnitelma yhdessä 
opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen pidentämiseen tarvitaan myös huoltajan lupa.

Opintojen keskeyttäminen

Lukio-opinnot voi rehtorin luvalla keskeyttää enintään lukuvuodeksi lukiopaikkaa me net-
tämättä. Eronneeksi katsotaan opiskelija, joka pätevää syytä ilmoitta matta on poissa, ja 
jos on ilmeistä, ettei hän jatka kou lua.

Exchange café

Palaaville, lähteville ja täällä oleville vaihto-opiskeijoille järjestetään kerran kuussa ta-
paaminen, jossa vaihto-opiskelijat voivat keskustella ajankohtaisista asioista sekä vaihtaa 
kokemuksia keskenään lähdöstä, paluusta, vaihdosta ja täällä olemisesta.

Ohje vaihto-oppilaaksi lähtevälle

Ano vapautusta koulunkäynnistä lukuvuodeksi rehtorilta (lomake kotisivuilla kohdassa 
ohjeet ja lomakkeet). Ilmoita ryhmänohjaajallesi ja omalle opinto-ohjaajallesi vaihto-oppi- 
lasvuodesta. Pidä Wilma-tunnukset voimassa niin voit sen kautta hoitaa asioitasi (kurssiva- 
linnat, yo-ilmoittautumiset) poissa ollessasi. Ole yhteydessä opinto-ohjaajaasi helmikuussa 
ennakkovalintojen ja lukujärjestysten tekemistä varten.

Lukiosta eroaminen

Keskustele ensin eroaikeistasi ja jatkosuunnitelmistasi opinto-ohjaajan kanssa. Ano sitten 
lukiosta eroamista henkilökohtaisesti rehtorilta opinto-ohjaajilta saatavalla lomakkeella. 
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Muualla suoritettujen kurssien hyväksilukeminen

Jos haet hyväksilukua muualla suoritetuista opinnoista esim. autokoulu, isos- tai vanha-
koulutus, täytä hyväksilukuanomus (voit hakea sen opinto-ohjaajaltasi). Liitä mukaan kopio 
alkuperäisestä kurssitodistuksesta. Rehtori päättää muualla suoritettujen kurssien hyväksilu-
vuista. Toimita hyväksilukuanomus rehtorille.

Hyväksiluettavien kurssien on oltava sekä tavoitteiltaan että sisällöltään lukion opetus-
suunnitelman mukaisia ja kurssin laajuus on oltava vähintään 38 tuntia ja sen pitää sisältää 
opetusta (itsenäisesti suoritettua kurssia ei hyväksilueta). Epävarmoissa tilanteissa tiedustele 
asiaa etukäteen rehtorilta tai kansliasta.

Samansisältöisiä kursseja ei hyväksytä useaan kertaan esim. yo-kirjoituksiin valmentavat 
kurssit. Kotisivuilla on tarkempaa tietoa hyväksiluvusta.

Plagioinnista

Ilman tekijän lupaa toisen kirjoittamaa tekstiä ei saa käyttää muissa yhteyksissä. Jos kopioi 
toisen kirjoittamaa tekstiä vaikkapa internetistä ja esittää sen omanaan, syyllistyy plagiointiin. 
Plagioitu teksti ei kelpaa kurssisuoritukseksi. Opiskelija kirjoittaa uuden tekstin.

Kurssin aikana tapahtunut plagiointi alentaa kurssiarvosanaa yhdellä arvosanalla. Kokeessa 
plagiointi johtaa kokeen hylkäämiseen. Uuden tekstin kirjoittaminen ei poista arvosanan alen-
tamista. Kaikki kohdat koskevat jokaista plagiointiin syyllistynyttä opiskelijaa.

Engees-opinnot

Engees-opinnot on yleisnimitys koulussa järjestettävistä englanninkielisistä opinnoista. 
Engees-opintoihin hakeudutaan pyrkiessä lukioon. Tarvittaessa järjestetään soveltuvuus- koe. 
Engees-opinnoista on noin 40 prosenttia opinnoistaan englanninkielellä. Opetuksen sisältö 
on suomalaisen opetussuunnitelman mukaista, ja opiskelijat suorittavat suomalaisen ylioppi-
lastutkinnon.

Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa AS tai A-level tutkintoja eri oppiaineista. Eng- 
lanninkielisen tutkinnon voi suorittaa yhdessä tai useammassa aineessa. Koekerrat ovat mar-
raskuussa sekä touko/kesäkuussa. Lisäksi voi suorittaa AICE-Diploman (vastaa britti- läistä 
ylioppilastutkinnon suorittamista), jolloin on kerättävä 6 pistettä kolmen peräkkäisen koekerran 
aikana. A Levelin kokeesta saa 2 pistettä ja AS Levelistä 1pisteen.

Kansainväliset hankkeet

Kansainvälisiin hankkeisiin osallistujat valitaan kuhunkin hankkeeseen erikseen. Niihin ilmoit-
taudutaan vetäjien ohjeiden mukaan. Hankkeiden esittelyt julkaistaan syksyisin kotisivuilla.

Hopeaa KLL:n tyttöjen pienpelisarjassa.
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Urheiluakatemia

Opiskelija voi käydä Urheiluakatemian harjoituksissa 6. kiertotunnilla. Osallistuminen 
valmennukseen 38 x 45 min vastaa yhtä lukiokurssia. Lukio-opinnoiksi luetaan maksimis- 
saan 12 kurssia. Akatemia on tarkoitettu tavoitteellisille ja motivoituneille kansalliseen ja 
kansainväliseen menestykseen pyrkiville urheilijoille. Urheilija hakee akatemia-statusta 
itse Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian kautta jo ennen yhteisvalinnan valmistumista 
osoit- teessa www.epurheiluakatemia.fi Akatemiayhteyshenkilöt ovat opinto-ohjaajat 
Merja Laasala ja Elina Pöyhönen.

Tason vaihto pitkästä matematiikasta lyhyeen tai 
pitkästä ruotsista keskipitkään

Jos haluat vaihtaa pitkän ruotsin keskipitkäksi, ota yhteyttä 
opinto-ohjaajaan. Täytä arvosanojen tason vaihtamiseen liittyvä 
lomake, jonka saat opinto-ohjaajaltasi. Arvosanat siirtyvät sel-
laiseen keskipitkän ruotsin kurssien arvosanoiksi. Arvosanoja voi 
korottaa osallistumalla vastaavalle keskipitkän ruotsin kurssille.

A-kieli  B1-kieli
RUA01-04 RUB01-04
RUA05  -
RUA06  RUB105
RUA07  RUB107
RUA08  RUB106

Voit vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeen. Keskustele tason 
vaihdosta ensin opinto-ohjaajan kanssa ja täytä arvosanojen 
tason vaihtamiseen liittyvä lomake, jonka saat myös häneltä. 
Pitkän matematiikan kurssit vastaavat lyhyen matematiikan 
kursseja seuraavasti:

Pitkä  Lyhyt
MAY1  MAY1
MAA2  MAB2
MAA3  MAB3
MAA4  MAB11 (S-merkintä)
MAA5  MAB12 (S-merkintä)
MAA6  MAB7
MAA7  MAB13 (S-merkintä)

MAA8  MAB4
MAA9  MAB14 (S-merkintä)
MAA10  MAB5

Pitkän matematiikan hyväksytty kurssiarvosana siirretään sellaisenaan vastaavan lyhyen mate-
matiikan kurssin arvosanaksi. Pitkän matematiikan arvosana 4 ei siirry lyhyen matematiikan kurssin 
arvosanaksi. Pitkästä matematiikasta siirtyneitä arvosanoja opiskelija voi korottaa osallistumalla 
vastaavalle lyhyen matematiikan kurssille. 

ilmaisutaidon opiskelijoiden tuottama näytäntö rakkaudesta.
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Opiskelun arviointi
Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan sen päätyttyä.  Arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, 
myös opintojen edistymisen jatkuvaan havain nointiin, opiskelijan tuotosten arviointiin sekä 
opiskelijan omaan itsearviointiin. Kurssi arvioidaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin 
(4-10) tai suoritusmerkinnällä (S suoritettu). Pakolliset ja syventävät arvioidaan numeroin 
ja soveltavat kurssit arvioidaan käyttämällä suoritus- tai K-merkintää.

Keskeytyneet kurssit ja arvioimatta jääneet kurssit 

K-merkintä tarkoittaa keskeytynyttä tai keskeytettyä kurssia. Se voi tulla, jos opiskelija 
on paljon poissa, ei palauta kaikkia tehtäviä tai hänen ei muutoin voida katsoa suorittaneen 
kurssia. Merkintää täsmennetään arviointiohjelman lisäkentän selityksellä:

� opiskelijan poissaolot ovat selvittämättä,
� opiskelija ei ole tullut kurssikokeeseen tai
� kurssisuorituksia tekemättä.

Jos K-merkintä tarkoittaa sitä, että kurssia ei voi enää täydentää, ylläolevia selityksiä ei 
merkitä arviointiohjelmaan. Opiskelijan tulee itse selvittää kurssin opettajalta K-merkinnän 
syy. Keskeytynyt kurssi pitää täydentää valmiiksi opettajan ilmoittamaan ajankohtaan 
mennessä tai viimeistään lukuvuoden loppuun mennessä. K-merkintää ei lasketa kurssiksi.

Aineen oppimäärän arviointi

Aineen oppimäärän hyväksytty suorittaminen lukion aikana edellyttää vähintään pa-
kollisten kurssien opiskelua ja että opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään 2/3 
oppimäärän aineen pakollisista ja syventävistä kursseista. (Soveltavien kurssien suorituk-
sia ei huomioida!) 
 
Suoritettuja kursseja Hylättyjä enintään 
   (pakolliset/syventävät)

1 - 2   0
3 - 5   1
6 - 8   2
9 tai enemmän  3

Lukionsa päättävän opiskelijan tiedot ja taidot arvioidaan sen jäl keen, kun hän on opis-
kellut kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärä t. 

Lukion päättötodistuksen saamisen ehdot

� opiskelijan kurssimäärä 75 kurssia 
� opiskelija on suorittanut kaikki pakolliset kurssit
� syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10
� aineen oppimäärä on hyväksytty, kun pakollisista ja syventävistä kursseista 2/3 on 

hyväksytysti suoritettu (ks taulukko edellä)

Päättötodistuksen arvosanojen määräytyminen

Suoritettuja arvosanoja ei voida jälkikäteen poistaa. Arvosana määräytyy pakollisten ja 
syventävien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Jos keskiarvo on esim. 8,5, arvosana 
korottuu automaattisesti ylöspäin (9). Soveltavat kurssit otetaan huomioon arvosanan lisä- 
näyttönä, ja ne eivät vaikuta arvosanaan alentavasti. Oppimäärän arvosanan voi korottaa 
viimeisten kurssien opettajat neuvoteltuaan tarvittaessa muiden opiskelijalle ao. ainetta 
opettaneiden opettajien kanssa. Arvosanaa ei voi laskea. Opiskelija voi saada lukion päät- 
tötodistuksen, vaikka hän ei olisi suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkintoa.

Todistuksen numeroarvioinnin muuttaminen 
suoritusmerkinnäksi päättötodistukseen

Lukionsa päättävän opiskelijan tiedot ja taidot arvioidaan sen jälkeen, kun hän on opiskel-
lut kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Opiskelija voi valita joko 
numeroarvosanan tai suoritusmerkinnän niissä aineissa, joissa se on ope- tussuunnitelman 
mukaan mahdollista. Opinto-ohjauksesta tulee aina suoritusmerkintä. Suoritusmerkinnän 
voi valita liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joista hän on suorittanut vain yhden kurs-
sin. Lisäksi suoritusmerkintää voi pyytää valinnaisista vieraista kielistä, joita on suoritettu 
enintään kaksi kurssia.

Ellei opiskelija tee valintaa, päättötodistukseen tulee suoritusmerkintä opinto-ohjauksesta 
ja muista oppiaineista numeroarvosana.

S-merkintämuutokset ilmoitetaan Wilman lomakkeelle vasta kun kokonaisarviointi on val-
mis. Lomake pitää tallentaa syksyllä valmistuvien osalta viimeistään 16.11.2020 ja keväällä 
valmistuvien osalta 12.4.2021 mennessä.



34 | OPINTO-OPAS OPINTO-OPAS | 35  

Aineen oppimäärän korotuskuulustelut

Ennen päättötodistuksen saamista opiskelija voi osallistua valitsemissaan aineissa koko 
oppimäärän käsittävään erilliseen korotuskuulusteluun. Kuulustelun kysymykset kattavat 
kaikki opiskelijan oppiaineesta suorittamat kurssit.  

Korotuskuulusteluun voi osallistua kussakin aineessa vain kerran. Ilmoittautuminen kans-
liaan.  Kuulusteluun voi tarvittaessa kuulua suullisia tai kirjallisia tehtäviä. 

Laaja-alaiset opintokokonaisuudet

Laaja-alaiset opintokokonaisuudet auttavat hahmottamaan maailmaa ja ympäristöä 
muokkaavia ilmiöitä eri oppiaineiden näkökulmasta. Lukuvuoden aikana on mahdollista 
osallistua seuraaviin kokonaisuuksiin: globaali maailma - globaali vastuu, ikuisuusprojekti 
ja NY-vuosi yrittäjänä. Lisätietoa kotisivuilta.

Lukiodiplomit ja erilliset 
todistukset

Useista taito- ja taideaineista voidaan suorittaa taidonnäyte, lukiodiplomi, josta saa 
erillisen todistuksen. Lukiodiplomien sisältö on valtakunnallinen kuten arviointikriteerit. 
Opetushallitus vahvistaa oppiaineittain valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, 
arviointikriteerit ja todistuksen muodon.

Kuvataiteen lukiodiplomi

  Tehdään 2. jaksossa. Tehtävät julkaistaan jo keväällä, toukokuun lopulla. Valitse kurssi 
LD02. Kuvatataiteessa täytyy olla neljä kurssia suoritettuna ennen diplomin aloittamista, 
mutta kurssin voi suorittaa myös tavallisena soveltavana kurssina. Lisätietoja Tuula Mu-
hoselta.

Liikunnan lukiodiplomi

Aloitetaan abivuoden syksyllä, yleensä 2. jaksossa. Liikunnan lukiodiplomin saamisen 
ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään 4 kurssia. Lisätietoja Jaana Kuoppalalta, 
Jarno Ihmeeltä ja Reijo Pullilta.

Musiikin lukiodiplomi

Lisätietoja Lajos Oláhilta.

Tanssin lukiodiplomi

Lisätietoja Johanna Huhtalalta.

Teatterin lukiodiplomi

Diplomikurssi järjestetään vuosittain 4. jaksossa ja se sopii valittavaksi toisena tai kol- 
mantena vuonna. Teatterin lukiodiplomikurssiin osallistuminen edellyttää teatteri-ilmaisun 
kurssien (äi14, äi15, äi16 + lukiodipl.omi) suorittamista. Teatteriproduktioon osallistumista 
suositellaan. Lisätietoja Johanna Huhtalalta.

kuvataiteen ja käsi-
työn lukiodiplomien 
suorittajia ja hei-
dän töitään. 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/seinajoenlukio.palvelee.fi/Laaja-alaiset_opintokokonaisuudet_korjattu_3.pdf
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Median lukiodiplomi

Opiskelijan on suoritettava ÄI12 julkaisutoiminta ja 3 seuraavista kursseista, jotka laske- 
taan osaksi median lukiodiplomin suorittamista:

� YH01 Yhteiskuntatieto
� YHT03 Kansalaisen lakitieto
� YH06 Median vallassa
� ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
Lisätietoja Marja Jauhiaiselta.

Kotitalous- ja käsityödiplomit 

Aineen opintoja tulee suorittaa muualla esim. kansalaisopisto, Näppi-käsityökoulu, Sedu 
ja ne voidaan hyväksilukea lukio-opintoihin. Lisätietoja näiden diplomien suorittamisesta 
opinto-ohjaajilta ja rehtorilta.

Vieraan kielen suullisen kielitaidon koe 

Pitkässä ja keskipitkässä kielessä suoritetaan osana suullisen kielitaidon kurssia suullisen 
kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Valitse pitkän vieraan kielen kurssi 8 tai 
keskipitkän kielen kurssi 6.

Puheilmaisun koe

Lisätietoja Tea Kallio-Isohellalta.

Arviointi 

Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja yhdessä toisen arvioitsijan kanssa. Lu-
kiodiplomit arvioidaan arvosanoilla 4-10. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen 
liite. Se voidaan jättää merkitsemättä lukion päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää.

Kulttuuripassi

Kulttuuripassi on dokumentti, johon voi kerätä lukio-opintojen aikana kertyneet esiin- 
tymiset sekä niiden valmistelutyön koulun eri tilaisuuksista. Merkintöjä kulttuuripassiin voi 
koota muun muassa koulun juhlissa ja tilaisuuksissa esiintymisistä sekä niiden valmisteluun 
käytetystä työstä. Merkintää ei kuitenkaan voi tehdä toiminnasta, josta muuten saa erillisen 

kurssimerkinnän. Kun olet tehnyt 38 tuntia työtä, saat kurssimerkinnän jaksoarvosteluusi. 
Kulttuuripassi on ladattavissa kotisivuilta.

Lisätietoja Johanna Huhtalalta, Tuula Muhoselta, Jaana Kuoppalalta, Lajos Oláhilta, Liisa 
Pinnalta ja Ville Hakalalta.

Aktiivisen kansalaisen passi

Aktiivisen kansalaisen passi on dokumentti, johon voi kerätä osallistumisen sekä toi- 
minnan aktiivista kansalaisuutta edellyttävissä tilaisuuksissa. Merkintöjä voi koota muun 
muassa osallistumisesta yhteiskunnalliseeen keskusteluun, järjestöelämään, vapaaehtois- 
työhön, koulutuksiin, kokouksiin, tapahtumiin. Kurssin saamisen edellytyksenä on 38 tuntia 
osallistumista.

Lisätietoja Ville Hakalalta, Hanna Ollilta, Marja Jauhiaiselta, Hannele Rajalahdelta tai 
Katja Rannalta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brysselissä suunniteltiin uutta 
tukikautta kv-ohjelmille.



38 | OPINTO-OPAS OPINTO-OPAS | 39  

Opiskelu aikuislinjalla
Aikuislinjalla opiskelu ja opintotuki

Aikuislukiossa annetaan lukion päättötodistukseen tähtäävää opetusta 18 vuotta täyt- 
täneille aikuisille. Opiskelu tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin. Koska iltaopiskelu katsotaan 
sivutoimiseksi opiskeluksi, opiskelijat eivät kuulu valtion opintotuen piiriin. Lukion oppi- 
määrään tähtäävä opiskelu on maksutonta.

Lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon 
suorittaminen

Saadakseen aikuislukion päättötodistuksen opiskelijan on suoritettava aikuislukion oppi- 
määrä eli 44 kurssia. Osa kursseista on pakollisia ja osa syventäviä. Ainekohtaisten pakollis-
ten kurssien lisäksi opiskelijan on suoritettava 5 pakollista kurssia luonnontieteellisiä opintoja 
fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen pakollisista kursseista. Jokaisesta oppiaineesta 
kuitenkin on suoritettava vähintään yksi pakollinen kurssi. Humanistis-yhteiskunnallisista 
ja katsomuksellisista pakollisista kursseista opiskelijan on käytävä 6 pakollista kurssia.

Ylioppilaskirjoitukset perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Ai- 
kuislukion oppimäärää suorittava ei voi suorittaa kursseja nuorisoasteen lukiokoulutuksessa.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon (3 v tai 120 ov tai 180 op) suorittanut voi osallistua 
ylioppilastutkintoon, jos hän on suorittanut kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit tai 
mikäli hän on suorittanut 90 op tutkinnosta. Opiskelu on maksullista, ks aineopiskelijat.

Ilmoittautuminen, aineopiskelun maksullisuus ja 
eroaminen

Aikuislinjan opiskelijaksi ilmoittaudutaan kotisivuilla olevalla lomakkeella. Tämän jälkeen 
ota yhteyttä opinto-ohjaaja Merja Laasalaan ja sovi hänen kanssaan opintosuunnitelman 
tekemisestä. Toimita myös todistukset aikaisemmista opinnoistasi kansliaan.

Aineopiskelijat voivat ilmoittautua yksittäisille kursseille aikuislukion nettisivuilla olevalla 
lomakkeella. Aineopiskelija opiskelusta peritään aineopiskelumaksu 150 euroa /lukuvuosi.

Eroamisesta on ilmoitettava kansliaan sähköpostitse osoitteeseen sirkka.makinen@
seinajoki.fi

Oppimäärän arvosanan korottaminen

Aikuislinjalla on mahdollista korottaa lukion päättötodistuksen arvosanoja. Uutta lukion 
päättötodistusta ei voida antaa, sen sijaan kirjoitetaan todistus oppimäärän suorittamisesta. 
Todistus voidaan kirjoittaa, kun oppimäärä on suoritettu alla olevan ohjeistuksen mukaan. 
Todistuksen numeroita voi käyttää päättöarvosanoina esim. oppilaitoksiin haettaessa.

Kun haet korottamaan oppimäärän arvosanaa, ilmoittaudu aineopiskelijaksi kotisivulla ja 
kerro suunnitelmistasi ilmoittautuessasi. Sovi myös tapaamisesta opinto-ohjaajan kanssa. 
Sinun tulee käydä näyttämässä lukion päättötodistus ja kokonaisarviointi kansliassa.

� Äidinkieli: kurssit 2, 3 ja 5
� A-englanti: kurssit 4, 5 ja 6
� B-ruotsi: kurssit 4 ja 5
� Lyhyt matematiikka: Kolme kurssia kursseista 2-6
� Pitkä matematiikka: Neljä kurssia kursseista 3 - 9 ja kurssi 10
� Reaaliaineet: 2 kurssia tai yksi kurssi niitä oppiaineista, joista opiskelija on tehnyt vain 

yhden kurssin

Opiskelun alkaessa

Opiskelujen alkaessa pohdi ensin
� mikä on tavoitteesi: lukion päättötodistus ja/tai ylioppilastutkinto?
� mikä on aikataulusi 2-4 vuotta?
� kuinka paljon sinulla on aikaa opiskella ja rajoittaako esim. työssäkäynti, lapset, sai-

rasloma tai oppimisen haasteet oppimiseen käyttämääsi aikaa?
� mitkä aineet kiinnostavat sinua eniten kielet, reaaliaineet (esim. biologia, historia) vai 

matemaattiset aineet?
� mitä lukion kursseja voit saada aikaisempien opintojesi perusteella hyväksiluetuiksi tai 

mitä on tarkoituksenmukaista hyväksilukea?
� teetkö opintosi lähi- vai etäopintoina?
� ja sitten varaa aika opinto-ohjaajalle realistisen opintosuunnitelman laatimiseksi.

Käyttäjätunnukset ja salasanat 

Aikuislukion opiskelijat saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joille he pääsevät Offi-
ce 365 -ympäristöön (pilvipalvelu, jossa sähköposti, Office-ohjelmat ja tallennustilaa) ja 
Wilmaan. Wilmassa näkyvät opiskelijan valitsemat ja suorittamat kurssit. Etäkurssit ovat 
Moodle-oppimisympäristössä, johon saat tunnukset Kari Kujalalta kari.kujala@seinajoki.
fi. Ohjeet kirjautumiseen ja salasanan vaihtamiseen löydät Seinäjoen lukion kotisivuilta.
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Kurssitarjotin ja kurssivalintojen tekeminen

Kurssitarjotin on eri oppiaineiden kursseista koottu koko vuoden työjärjestys. Se on 
aikuislinjan nettisivuilla ja myös saatavilla opoaulassa. Kurssivalintoja voi tehdä ja muokata 
itsenäisesti tai yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Varaa aika merja.laasala@seinajoki.fi tai 
044 4700 242. Valitessasi kurssit sitoudut suorittamaan ne. Pidä Wilman kurssivalinnat 
ajan tasalla ja keskeyttäessäsi kurssin opiskelun, ilmoita asiasta ko. aineenopettajalle ja 
opinto-ohjaajalle.

Jaksotus ja kurssit

Lukion kaikkien aineiden oppimäärät on jaettu kursseihin. Kurssin koostuu noin 21:stä 90 
minuutin mittaisesta oppitunnista. Yksi kurssi kestää yhden jakson. 

Oppitunnit

7. palkki  ma, ke 15.15 - 16.45
8. palkki  ti 15.15 – 16.45
10. palkki  ma, ke 17.00 – 18.30
11. palkki  ma, ke 18.45 – 20.15
12. palkki  ti, to 17.00 – 18.30
13. palkki  ti, to 18.45 – 20.15

Koeviikko

Kokeet pidetään yleensä ma–to klo 17.00 – 19.30. Silloin ei ole opetusta.

Uusintakuulustelut

Uusintakuulusteluun järjestetään samanaikaisesti päivälinjan kanssa. Ilmoittautuminen 
Wilma hallinto-ohjelman kautta.

Korkeakouluyhteistyö

Syksystä alkaen opiskelijoilla on valittavana laaja valikoima kurkistuskursseja eri yliopis-
toihin. Osa kurkistuskursseista on ilmaisia ja ne ovat pääosin etäopintoina suoritettavia 
opintoja. Tarjonta on esitelty koulun kotisivuilla. Yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja korkea-
koulujen välillä on opinto-ohjaaja Merja Laasala.

Monimuoto-opetus

Etäopiskelija opiskelee lukion eri oppiaineita kursseittain ja jaksoittain. Oppimateriaali, 
kurssien sisällöt ja kokeet ovat samat kuin aikuislinjan lähikursseilla. Etäkurssit aloitetaan 
osallistumalla kurssin lähituntiin. Lähitunnilla annetaan ohjeet etäkurssin suorittamiseen ja 
sovitaan kurssin käytänteistä. Lähitunnille osallistuminen on välttämätöntä. Etäkursseilla 
käytetään digitaalista oppimisympäristöä kuten Moodlea. Oppimista rytmitetään viikkoteh- 
tävillä eli kurssin suorittaminen ja kurssikokeeseen osallistuminen edellyttävät aktiivisuutta 
koko jakson ajan ja sitä, että kaikki kurssin kuuluvat tehtävät ovat tehtynä. Etäkurssit voi 
valita Wilman kurssitarjottimesta.

Yhteistyö ja opintojen hyväksilukeminen

Aikuislinja on mukana Opinlakeus-verkoston yhteistyössä. Opiskelija voi suorittaa opintoja 
muissa verkoston oppilaitoksissa ja ne voidaan lukea hyväksi hänen opintokokonaisuuteensa. 
Hyväksilukua aikaisemmista ja lukion aikana suoritettavista opinnoista haetaan rehtorilta.  

Päivälinjalaisten kurssivalinnat aikuislinjalta
 
Aikuislinjan kurssit valitaan Wilmasta, kuten päivälinjankin kurssit. Muista päivittää 

kurssivalintasi ajan tasalle ennen uuden jakson alkua.

wanhojen tanssit ovat aina suuri tapahtuma.



42 | OPINTO-OPAS OPINTO-OPAS | 43  

Kurssien arvioinnit tulevat näkyviin Wilmaan kohtaan Opinnot, samalla tavoin kuin päi-
välinjankin kurssiarvioinnit. Tarkista saamasi arvosanat joka jakson jälkeen.

Päivälinjan opiskelija! Jos valitset historian kursseja aikuislinjan puolelta huomaa, että 
kurssit eivät suoraan vastaa toisiaan. Ole tarkkana, että valitset oikean kurssin. Aikuislinjan 
kurssitarjottimella päivälinjan vastaava HI-kurssi on suluissa.

Hi01   Hii01
Hi02   Hii03
Hi03   Hii02
Hi04   Hii04 
Hi05   Hii05
Hi06   Hii06

Kanslia

Koulun kanslia ja opettajainhuone sijaitsevat 1. kerroksessa Kirkkokadun puoleisessa 
päädyssä. Kanslia palvelee opiskelijoita: ma - pe  9.00 - 12.00

Opinto-ohjaaja

Aikuislinjan opinto-ohjaaja Merja Laasala on tavattavissa sopimuksen mukaan. Puh. 044 
4700 242 tai sähköpostitse merja.laasala@seinajoki.fi tai Wilman kautta.

Aikuislinjan opettajat ja luokat

Opettajien luettelo sivulla 11. Sähköpostiosoite muodostuu seuraavasti:  
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Tiedottaminen

Aikuislinjaa koskevat perustiedot löytyvät tästä opinto-oppaasta, Seinäjoen lukion 
kotisivuilta sekä Facebookista. Pidä Wilma-tunnuksesi ajantasalla ja seuraa viestejä. Ajan-
kohtaisista tärkeistä asioista (esim. ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen) tiedotetaan 
myös Wilma-viestillä. Saat tietoa myös käytävillä olevilta aikuislinjan ilmoitustaululta, joka 
sijaitsee AB-aulan käytävällä, ja kotisivuilta osoitteessa www.seinajoenlukio.fi

Äidinkieli ja kirjallisuus 

pakolliset 1 2 3 4 5 6

koronaviruksen uhka sai toteuttamaan yo-juhlat etänä.
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syventävät 7 8 9

soveltavat 10 11 12 13

Teatteri-ilmaisun kurssit

soveltavat 14 15 16 17 18 19 20

Suomi vieraana kielenä

pakolliset 1 2 3 4 5 6

Toinen kotimainen kieli, A1

pakolliset 1 2 3 4 5 6

syventävät 7 8

soveltavat 9 10

Toinen kotimainen kieli, B1

pakolliset 1 2 3 4 5

syventävät 6 7

soveltavat 8 9

Englanti, A1

pakolliset 1 2 3 4 5 6

syventävät 7 8

soveltavat 9 10 11 12

Saksa, A2 

pakolliset 1 2 3 4 5 6

syventävät 7 8

soveltavat 9

Ranska, A2 

pakolliset 1 2 3 4 5 6

syventävät 7 8

soveltavat 9 10

Matematiikka, yhteinen

pakolliset 1

Matematiikka, lyhyt

pakolliset 2 3 4 5 6

syventävät 7 8

soveltavat 9 10

Matematiikka, pitkä

pakolliset 2 3 4 5 6 8 9 10

syventävät 11 12 13

soveltavat 14 15 16 17 18

Ranska, B2

syventävät 1 2 3 4 5 6 7 8

soveltavat 9 10

Ranska, B3

syventävät 1 2 3 4 5 6 7 8

soveltavat 9 10

Saksa, B2

syventävät 1 2 3 4 5 6 7 8

soveltavat 9

Saksa, B3

syventävät 1 2 3 4 5 6 7 8

soveltavat 9

Venäjä, B2

syventävät 1 2 3 4 5 6 7 8

soveltavat 9 10 11 12

Venäjä, B3

syventävät 1 2 3 4 5 6 7 8

soveltavat 9 10 11 12

Espanja, B2

syventävät 1 2 3 4 5 6 7 8

soveltavat 9

Espanja, B3

syventävät 1 2 3 4 5 6 7 8

soveltavat 9

Tuntijako päivälinjalla
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Uskonto tai elämänkatsomustieto

pakolliset 1 2

syventävät 3 4 5 6

soveltavat 6 7 8

Filosofia

pakolliset 1 2

syventävät 3 4

soveltavat 5 6

Psykologia

pakolliset 1

syventävät 2 3 4 5

soveltavat 6 7 8 9

Historia

pakolliset 1 2 3

syventävät 4 5 6

soveltavat 7 8 9

Yhteiskuntaoppi

pakolliset 1 2 3

syventävät 4

soveltavat 5 6 7

Biologia

pakolliset 1 2

syventävät 3 4 5

soveltavat 6 7 9

Maantiede

pakolliset 1

syventävät 2 3 4

soveltavat 6 8

Fysiikka

pakolliset 1

syventävät 2 3 4 5 6 7

soveltavat 8 9 10 11

Kemia

pakolliset 1

syventävät 2 3 4 5

soveltavat 6 7

Tietotekniikka

soveltavat 1 2 3 4 5 6

Musiikista ja kuvataiteesta yhteensä 3 pakollista
Musiikki

pakolliset 1 2

syventävät 3 4

soveltavat 5 6

Musiikista ja kuvataiteesta yhteensä 3 pakollista
Kuvataide

pakolliset 1 2

syventävät 3 4

soveltavat 5 6 7 8 9

Liikunta

pakolliset 1 2

syventävät 3 4 5

soveltavat 6 7 8 9 10 11

Terveystieto

pakolliset 1

syventävät 2 3

soveltavat 4 5 6

Opinto-ohjaus

pakolliset 1 2

soveltavat 3 4 5 6

Englanninkielistä opetusta ei ole tähän erikseen merkit-
ty. Lisäksi laaja-alaiset kokonaisuudet sekä teemaopinnot 
puuttuvat taulukosta.
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Äidinkieli ja kirjallisuus 

pakolliset 1 2 3 4 5

syventävät 6 7 8 9

Suomi toisena kielenä, S2

pakolliset 1 2 3 4 5

syventävät 6 7 8 9

Toinen kotimainen kieli, B1

pakolliset 1 2 3 4 5

syventävät 6 7

soveltavat 8

Englanti, A1

pakolliset 1 2 3 4 5 6

syventävät 7 8

soveltavat 9 10 11

Matematiikka, yhteinen

pakolliset 1

Matematiikka, lyhyt

pakolliset 2 3 4 5 6

syventävät 7 8

soveltavat 9

Matematiikka, pitkä

pakolliset 2 3 4 5 6 8 9 10

syventävät 11 12 13

soveltavat 14

Lyhyt vieras kieli, B3 (Saksa, Ranska, Venäjä, Espanja, 
Englanti, Suomi)

syventävät 1 2 3 4 5 6 7 8

pakolliset 1

syventävät 2 3 4 5

Humanistis-yhteiskunnalliset ja  
katsomukselliset opinnot 
opiskeltava 6 pakollista seuraavista

Uskonto

pakolliset 1

syventävät 2 3 4 5

Filosofia

pakolliset 1

syventävät 2 3 4

Psykologia

syventävät 1 2 3 4 5

Historia

pakolliset 1 2

syventävät 3 4 5 6

Yhteiskuntaoppi

pakolliset 1 2

syventävät 3 4

Luonnontieteelliset opinnot
opiskeltava 5 pakollista kurssia siten, että kustakin 
oppiaineesta valitaan vähintään yksi kurssi

Biologia

pakolliset 1 2

syventävät 3 4 5

Maantiede

pakolliset 1 2

syventävät 3 4

Fysiikka

pakolliset 1 2

syventävät 3 4 5 6 7

soveltavat 8

Aikuislinjan tuntijako
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Kemia

pakolliset 1 2

syventävät 3 4 5

Terveystieto

syventävät 1 2 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinto-ohjauksesta

Opinto-ohjauksen kurssit 
JUNIORIOPOTUNNIT (OP01)
1. jakso
5. jakso ennakkovalinnat ja opintosuunnitelman päivitys
6. jakso kurssivalinnat

SENIORIOPOTUNNIT (OPO02)
2. jakso jatko-opintomahdollisuudet
5. jakso ennakkovalinnat, opinto- ja yo-suunnitelman päivitys, LukioJob
6. jakso kurssivalinnat ja yo-ilmoittautuminen

ABIOPOTUNNIT (OPO02)
3. jakso jatko-opintoesittelyt

OPINTO-OHJAUKSEN SOVELTAVAT KURSSIT
Monia uria – kohti tulevaisuutta (OP03) ohjaa opiskelijaa työelämään. Valitse juniorivuoden 

keväänä Tutorkurssi (OP04), jos haluat toimia seuraavan lukuvuoden tutorina. 

Ylioppilaskirjoitukset
� lukion opiskelija osallistuu ylioppilaskirjoituksiin suorittaakseen koko tutkinnon (ei 

suorittaakseen yksittäisen aineen kokeita)
� tutkinnon voi aloittaa keväällä tai syksyllä
� ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään 3 peräkkäisenä tutkintokertana
� ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun neljä pakollista koetta on suoritettu
� ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että kokelas saa myös lukion 

päättötodistuksen 

Osallistumisoikeus ylioppilastutkinnon kokeisiin
� edellytyksenä on, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen ilmoittautumista vä-

hintään ao. aineen pakolliset kurssit. 
� lyhyen kielen oppimäärästä tulee olla opiskeltuna vähintään kolme kurssia
� kokeeseen voi rehtorin päätöksellä osallistua myös opiskelija, joka ei ole opiskellut yllä 
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mainittuja oppimääriä, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan edellytykset kokeesta 
suoriutumiseen

� Jos pakolliset kurssit puuttuvat vielä yo-tutkintopäivänä, opiskelijalla ei ole osallistu-
misoikeutta ja koetilaisuuteen pääsy evätään.

YO-tutkinnon hylättyjen kokeiden uusiminen ja hyväksyttyjen kokeiden korottaminen
� hylätty pakollinen koe saadaan uusia kolme kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi 

seuraavan kolmen tutkintokerran aikana
� hylätty ylimääräinen koe voidaan uusia rajattomasti
� hyväksytty koe saadaan uusia rajattomasti

Ylioppilastutkinnon rakenne

Pakollisia kokeita on neljä. Äidinkieli on kaikille pakollinen
Allaolevista valitaan KOLME:
� toinen kotimainen kieli (ruotsi) tasovaihtoehto A (rua) tai B (rub)
� vieras kieli tasovaihtoehto A (pitkä) tai C (lyhyt)
� matematiikka tasovaihtoehto A (pitkä) tai B (lyhyt)
� ainereaali:
 ryhmä 1. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
 maantiede, terveystieto
  ryhmä 2. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
Vähintään yhden kokeen on oltava tason A koe. Tutkintoon voi lisäksi liittää ylimääräisiä 

kokeita.
Keväällä 2022 ylioppilastutkinnon aloittavilla kokeen rakenne muuttuu. Tutkintoon tulee 

sisältyä jatkossa viisi pakollista ainetta. Pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat ma-
tematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen koe. Kokelas päättää itse, 
minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.

Ilmoittautuminen yo-tutkintoon

Ylioppilaskokeeseen ilmoittautuvan opiskelijan on osallistuttava yo-tutkinto- ja yo-
ilmoittautumisinfoihin. 

Syksyn yo-infot
� ti 18.8.2020 klo 12.20 salissa   
� ti 18.8.2020 klo 16.00 Inno-aulassa (aikuislinja ja kaksoistutkinto-opiskelijat)
� ti 17.11.2020 klo 12.20 salissa   
� ti 17.11.2020 klo 16.00 Inno-aulassa (aikuislinja ja kaksoistutkinto-opiskelijat)
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Kevään yo-infot
� to 14.1.2021 klo 12.20 salissa
� to 14.1.2021 klo 16.00 Inno-aulassa (aikuislinja ja kaksoistutkinto-opiskelijat)
� to 6.5.2021 klo 12.20 salissa
� to 6.5.2021 klo 16.00 Inno-aulassa (aikuislinja ja kaksoistutkinto-opiskelijat)

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa, missä täytetty lomake tulos- 
tetaan ja allekirjoitetaan ennen omalle opinto-ohjaajalle palauttamista. Ylioppilaskirjoituksiin 
ilmoittautuminen tehdään keskitetysti opo-tuntien aikana, minkä lisäksi on vielä yleinen 
ilmoittautumistilaisuus Innoaulassa aikuislinjalaisille ja kaksoistutkintolaisille. Lukilausunto, 
lääkärintodistus tai vieraskielisyystodistus toimitetaan sähköisesti ytl:ään.

 Yleisiä yo-ilmoittautumisia otetaan vastaan keskitetysti seuraavina aikoina:
 � kevään kirjoituksiin Innoaulassa to 26.11.2020 klo 14-17 
 � syksyn kirjoituksiin Innoaulassa ti 25.5.2021 klo 14-17   

Virallisen ilmoittautumisen lisäksi kokelaan on tallennettava Wilmaan ylioppilastutkin-
non suunnitelma -lomake, josta selviää kokelaan koko tutkinnon kokonaisuus ja aikataulu.

Yo-ilmoittautumisessa kokelas ilmoittaa:
� mitkä kokeet hän suorittaa pakollisina ja mitkä ylimääräisinä
� minkä tasoiseen kokeeseen hän osallistuu (A tai B-taso)
� milloin hän aikoo saada päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon valmiiksi

Ylioppilastutkintopäivät näet koulun ja ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta www.
ylioppilastutkinto.fi

Tutkintomaksut

Kokelaat maksavat tutkintomaksut ylioppilastutkintolautakunnalle. Perusmaksu 14 euroa, 
koekohtainen maksu 28 euroa.  Yo-maksut postitetaan siihen osoitteeseen, minkä opiske-
lija on aikuislinjan ilmoittautumislomakkeeseen merkinnyt, koska yo-ilmoittautumisessa ei 
osoitetta merkitä lomakkeelle.

Vieraskielisyys

Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi kirjoittaa suomen vieraana kielenä (S2). 
Mitään erityistä todistusta tähän ei tarvita, jos väestörekisteriin on merkitty äidinkieleksi 
muu kieli kuin suomi. 

Jos kokelas haluaa, että vieraskielisyys huomioidaan kokeiden arvioinnissa, hän pyytää 
erityisopettajalta, että koulu täyttää selvitys vieraskielisyydestä -lomakkeen ja toimittaa 
sen ylioppilastutkintolautakuntaan. Samoin menetellään, jos halutaan lisäaikaa kokeen 
suorittamiseen.

Lukivaikeus

Jos kokelaalla on lukihäiriö ja hän haluaa sen otettavan huomioon, hänen tulee hankkia 
lukihäiriötä koskevat selvitykset. Ne toimitetaan lautakunnalle ilmoittautumisen yhteydes-
sä. Vaikea tai keskivaikea lukiohäiriö otetaan huomioon koetilanteessa erityisjärjestelyin. 
Lukilausunnot valmistelee erityisopettaja Anna-Leena Sorvisto p. 044-754 1772.

Muut erityisjärjestelyt

Voit hakea erityisjärjestelyä kokeen suorittamiseen myös, jos sinulla on jokin seuraavista 
syistä: sairaus tai vamma, kuulovamma, näkövamma tai erityisen vaikea elämäntilanne.

Erityisjärjestelyt voivat olla esimerkiksi lisäaika koetilanteessa, erillinen koetila tai oikeus  
suurentaa kirjasinkokoa tai käyttää apuvälineitä. Erityisjärjestelyhakemukset tehdään eri-
tyisopettajan tai rehtorin kanssa. 

Ylioppilastodistuksen saamisen ehdot

Opiskelija ei voi saada ylioppilastutkintotodistusta, vaikka hän olisi läpäissyt ylioppilas- 
kirjoitukset, ellei hän saa lukion päättötodistusta. Ylioppilasjuhlassa voidaan lakittaa vain 
opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkintokokeet ja jolla on myös lukion 
päättötodistus valmiina viimeistään syksyllä valmistuvien osalta 1. jakson lopussa ja keväällä 
valmistuvien osalta 5. jakson lopussa.

Osallistumisoikeus ylioppilastutkinnon kokeeseen

Mikäli opiskelijalta puuttuu vielä ilmoittautumisen yhteydessä pakollisia kursseja kirjoi-
tettavasta aineesta, tehdään puuttuvista kursseista erillinen selvitys. Jos pakolliset kurssit 
puuttuvat vielä yo-tutkintopäivänä, opiskelijalla ei ole osallistumisoikeutta ja koetilaisuuteen 
pääsy evätään.

Ylioppilaskokeiden alustavan arvioinnin tulokset

Yo-tutkintokokeiden alustavat arvioijat löydät lukion kotisivulta. Alustavat koepisteesi 



56 | OPINTO-OPAS OPINTO-OPAS | 57  

näet Wilmasta. Lopulliset tulokset tulevat Wilma- hallinto-ohjelmaan ja saat ne sieltä yleensä 
toukokuun puolivälissä ja marraskuun lopulla.

 
Kompensaatio

Kompensaatiossa otetaan huomioon ylioppilastutkintotodistukseesi kuuluvien sekä pakol-
listen että ylimääräisten kokeiden arvosanat. Tutkintoa täydentämällä ei voi kompensoida 
hylättyä koettasi.

Jos opiskelija ei saa jossakin pakollisessa kokeessa hyväksyttyä arvosanaa mutta tulee 
ylioppilaaksi kompensaation tietä, hänellä on hylätyn kokeen osalta oikeus kahteen uusi-
miskertaan ilman aikarajaa. Ylioppilastutkinnon kielikokeen ja äidinkielen kokeen hyväksytyn 
arvosanan edellytyksenä on, että opiskelijalla on suoritus kokeen molemmista, eri päivinä 
suoritettavista osista. 

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia 
lautakunnalta oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään ylioppilastutkintolautakunnan verkkopalve-
lussa, jossa täytetään lomake ja ennen sen lähettämistä suoritetaan maksu verkkopankissa.  
Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 euroa. Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus 
johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen. Hakemus tehdään 14 päivän ku-
luessa siitä ajankohdasta, kun kokeeseen osallistuneella on ollut tilaisuus saada arvioinnin 
tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. 

 
 
Muita huomioitavia asioita
Opintotuki

Opintotuen myöntämisestä vastaa Kansaneläkelaitos.  Opintotuki myönnetään koko opis-
keluajalle ja edellytyksenä on vähimmäiskurssimäärän suorittaminen. Lukiossa opiskelevalla 
on mahdollisuus saada sekä valtion myöntämää opintorahaa (jota ei tarvitse maksaa takaisin) 

että valtion takaamaa opintolainaa. Opintotukea ei myönnetä opiskelijalle, joka saa lapsilisää. 
Opintotuki voidaan myöntää hakemiskuukauden alusta. Tee hakemus verkossa Kelan 

sivuilla. Jos lukiossa opintojaan jatkava on saanut koko opiskeluajan opintotukipäätöksen, 
hänen ei tarvitse hakea opintotukea seuraavaksi lukuvuodeksi. 

Koulumatkatuki

Kansaneläkelaitos myöntää koulumatkatukea. Yhdensuuntai- sen päivittäisen koulumatkan 
on oltava asunnolta lukiolle vähin- tään 10 km ja koulumatkan kustannusten vähintään 54 
euroa/kk. Opiskelija maksaa itse koulumatkakustannuksistaan 43 euroa/ kk. Koulumatka-
tukena myönnetään koulumatkakustannusten ja opiskelijan maksuosuuden erotus.

Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Hakemus- ja ostotodistuslo-
makkeita saa oppilaitoksen kansliasta tai Kelan toimistosta. Koulumatkatuki maksetaan 
kuukausittain ja sitä voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltä- vän kuukauden 
alusta lukien. Tarkempia tietoja saa kansliasta ja Kelalta.

 

Tapaturmakorvaukset

Lukion opiskelijat on vakuutettu tapaturman varalle, ei kuitenkaan heidän irtainta omai-
suuttansa. Koulussa sattuneista tapaturmista aiheutuvat kulut korvaa vakuutusyhtiö. Tapa-
turmasta on laadittava korvaushakemus. Lomakkeita saa terveydenhoitajalta ja kansliasta. 
Vakuutus korvaa sairaalakulut ja kuntoutuksen. Opiskelija maksaa itse ensin mahdolliset 
sairaalakulut ja sen jälkeen hän hakee korvausta vakuutusyhtiöltä, joka korvaa kulut vain 
maksettujen laskujen pohjalta. Hakemukseen on aina liitettävä lääkärintodistus. Hakemus 
jätetään kansliaan. Vakuutus ei kata tapaturman vaatimia koulukyytejä.

VR:n alennukset

 Opiskelija saa alennusta junalipuista, kun hänellä on oppilaitoksen opintotodistus, jonka 
saa kansliasta.  

Opiskeluvälineet

Lukiolainen kustantaa itse opiskelumateriaalit ja -välineet. Huolehdi työvälineittesi 
kunnosta ja pidä ne mukana oppitunneilla. Pidä huoli myös mobiililaitteistasi. Älä jätä niitä 
saataville, vaan säilytä ne lukollisissa lokeroissa. Liikuntatiloissa on tuntikäyttöä varten 
lukollisia lokeroita, jollei sinulla ole hankittuna omaa lokerikkoa.
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äidinkielen päivän juhlintaa.
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