
Hankasalmen lukio



Miksi Hanksun lukioon?
• Sopivan kokoinen, opiskelijoita n. 80
• Moderni oppimisympäristö: opetusteknologia ja tilat nykyaikaa

• Turvallinen, kannustava ja yhteisöllinen ilmapiiri
• Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta opintoihin ja jatko-
   opintoihin

• Osallistava: opiskelijoita kuullaan toiminnan järjestämisessä
• Lukion kotipesä ja oma kahvihuone



YLEISLINJA
- opiskelija voi suorittaa kaikkia pakolliset ja valtakunnalliset 

syventävät opinnot, lisäksi esim. Digiluokan kursseja
- opiskelijan etenemisestä pidetään huolta
- kansainvälisyys osana opintoja, mm. opiskelijavaihto

LIIKUNTALINJA
- soveltavia kursseja: futsal, salibandy, golf-keilaus-laskettelu

SUUNNISTUSLINJA

- ammattivalmentaja, asuntola, harjoitusleirit
- lukuisa määrä soveltavia opintoja



Oppivelvollisuuden 
laajentuminen

ja yhteishaku 2021 



Ketä oppivelvollisuuden laajentaminen koskee?

- Nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 
1.1.2021 tai sen jälkeen

- Oppivelvollisuus päättyy, kun täyttää 18 vuotta TAI kun suorittaa toisen 
asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto)

-  tällä hetkellä perusopetuksen lisäopetuksessa tai 
VALMA-koulutuksessa olevat eivät kuulu laajennetun 
oppivelvollisuuden piiriin



Mitä opintoja hyväksytään oppivelvollisuuden piiriin?

• Lukiokoulutuksen oppimäärä, nuorten tai aikuisten oppimäärä, ei pelkät 
aineopinnot + ylioppilastutkinto
• Ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto, oppisopimus 
• perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka) 2021-22
• ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 2021-22 
• lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) 2021-22
• Kansanopistojen Opistovuosi oppivelvollisille -koulutus 
• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 2021-22
• Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) = uusi 
koulutuskokonaisuus 1.8.2022 lähtien yhdistää edelliset



Huoltajan valvontavastuu

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen 
suorittaa oppivelvollisuuden. (9 §) 

- Huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 9 
§:ssä säädetyn velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden 
suorittamista, on tuomittava oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä 
sakkoon. (22 §)

- Oppivelvolliselle itselleen ei ole asetettu sanktioita oppivelvollisuuden 
laiminlyönnistä.



Hakeutumisvelvollisuus ja sen ohjaus- ja valvontavastuu

Nuorella on hakeutumisvelvollisuus perusopetuksen jälkeiseen 
koulutukseen (10 §) 

- 9. luokan keväällä 
- nivelvaiheen koulutuksen päättyessä 
- muutoin, jos ilman opiskelupaikkaa (esim. keskeyttänyt opinnot) 

Perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjällä 
hakeutumisvelvoitteen ohjaus- ja valvontavastuu seuraavaan syksyyn



Tietojen saanti opiskelijan siirtyessä toiseen 
oppilaitokseen (23 §)

- Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen 
- aikaisemman koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten 

estämättä viipymättä toimitettava oppivelvollisen koulutuksen 
järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen 
järjestäjälle 

- käytännössä yleensä erityisen tuen tarpeeseen liittyviä tietoja 
- vastaavat tiedot on annettava myös uuden koulutuksen järjestäjän 

pyynnöstä



Mitä oppivelvolliselle on ilmaista?

- Opiskelun kannalta välttämättömät oppimateriaalit: tietokone (ainakin 
lukioissa) ja kirjat (sähköiset tai painetut, koulu päättää kummat) 
käyttöön

- Ammatillisessa koulutuksessa työvaatteet ja työkalut yms.
- HUOM! Harrastepohjaisissa ja vapaaehtoisissa opinnoissa voi olla 

maksuja, samoin kansainvälisissä vaihdoissa ja retkissä
- Koulumatkat yli 7 kilometrin osalta (KELA maksaa, ei kunta), ei ylärajaa
- Asumiseen ei tule muutoksia: ammatillisen koulutuksen asuntolat 

useimmiten ilmaisia, lukioihin ei tule maksuttomia asuntoloita. 
- KELA:sta voi hakea asumistukea. Päälinjaus, että alle 18-vuotiaille yksin 

asuville ei myönnetä sitä. Tarkasta KELA:sta tilanne ennen hakua



Yhteishaut keväällä 2021

- Yksi hakuaika 23.2.-23.3.2021 (lisäopetus, toinen aste, 
erityisammatillinen koulutus), voi hakea kaikkiin yhtäaikaa

- Hakulomakkeen linkit opintopolku.fi aloitussivulta, täytetään kotona tai 
koulussa

- Toisen asteen yhteishaussa hakutoiveita maksimissaan 5, voi hakea
- Hae niin moneen paikkaan, että pääset varmasti johonkin!
- Opistovuosi oppivelvollisille -koulutuksiin erillinen haku ja hakuaika
- Pääsykokeita keväällä, voi olla poikkeusjärjestelyjä koronan vuoksi
- Tulokset tulevat aikaisintaan 17.6. Muista ottaa paikka vastaan ohjeen 

mukaan!
- Lukioissa erilaisia tapoja täyttää ainevalinnat



Harkinnanvarainen haku
Syyt:

- oppimisvaikeudet
- sosiaaliset syyt
- koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet (+lukio)
- tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan 
ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

- Vaatii liitteeksi selvityksen/lausunnon syistä, esim EO, lääkäri, psykologi
- Voi olla oppimisvalmiustesti tai haastattelu ennen valintaa.
- Jos ei valita tällä tavoin, on silti mukana todistusvalinnassa.



 Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen 
koulutukseen

- Vaatii lisäksi erillisen lääkärin B-lausunnon tai vastaavan muun 
todistuksen



Mitä jos?

Jos ei pääse mihinkään kevään hauissa, jatkuva haku on mahdollista em. 
kohteisiin. 

- Perusopetuksen lisäopetuspaikka (VALMA tai vastaava) pitää löytyä 
jokaiselle. Asuinkunnan on viime kädessä osoitettava paikka 
määräajassa.

- Jos päättää peruskoulun kesken lukuvuoden, jatkuva haku
- Jos keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta vastaa ohjauksesta
- Hankasalmella ei vielä ole sovittu käytänteitä kuka käytännössä hoitaa 

keskeyttäjien asioita 




