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Lukuvuosisuunnitelma 

Lukiolaki 714/2018 

 2 § 

Lukiokoulutuksen tarkoitus 

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot 
yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja 
sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, 
harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, 
taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia 
elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. 

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 
tarkoituksena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen 
siirtymistä varten. 

10 § 

Oppimäärien tavoitteelliset suorittamisajat, mitoitus ja laajuus 

Lukiokoulutus muodostaa oppimäärän, jonka tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. 
Lukiokoulutusta järjestetään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä. Nuorille 
tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot mitoitetaan päätoimista opiskelua varten ja aikuisille 
tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot sivutoimista opiskelua varten. Lukiokoulutukseen 
valmistava koulutus muodostaa oppimäärän, jonka tavoitteellinen suorittamisaika on yksi vuosi. 

Oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Mitoituksesta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä ja aikuisille 
tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus 88 opintopistettä. Lukiokoulutukseen 
valmistavan koulutuksen oppimäärän laajuus on 50 opintopistettä. 

11 § 

Oppimäärän sisältö 

Lukiokoulutuksen oppimäärä sisältää äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja 
vieraiden kielten opintoja, matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia 
ja uskonnon tai elämänkatsomustiedon opintoja ja taito- ja taideaineiden opintoja 



(oppiaineryhmät) sekä opinto-ohjausta. Taito- ja taideaineiden opinnot ovat kuitenkin 
vapaaehtoisia niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukiokoulutuksen aikuisille tarkoitetun 
oppimäärän mukaan. 
Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia opintoja. 
Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää myös eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavia 
erityistä osaamista ja harrastuneisuutta osoittavan näytön sisältäviä opintokokonaisuuksia 
(lukiodiplomi). 
Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärä sisältää suomen tai ruotsin kielen ja 
tarvittaessa muiden kielten opintoja, muita lukiokoulutuksessa tarvittavia valmiuksia tuottavia 
opintoja sekä opinto-ohjausta. Oppimäärä voi sisältää myös lukiokoulutuksen oppimäärään 
sisältyviä opintoja. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tässä laissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä 
valtakunnallisista  tavoitteista,  oppiaineryhmiin  kuuluvista  oppiaineista,  opintojen  rakenteesta 
sekä 1–3 momentissa tarkoitettujen opintojen laajuuksista. 

Lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärä voi sisältää myös 
muita kuin valtioneuvoston asetuksella säädettyjä lukion tehtävään soveltuvia opintoja sen 
mukaan kuin koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa päätetään. Opinnot ovat opiskelijalle 
valinnaisia. 

12 § 

Opetussuunnitelma 

Opetushallitus määrää 11 §:n 4 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa 
säädettyjen opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
temaattisia opintoja lukuun ottamatta (opetussuunnitelman perusteet). Opetussuunnitelman 
perusteet määrätään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen oppimääriä ja 
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärää varten. 
Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelma, jossa päätetään opetuksen, opintojen 
ohjauksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista opintojaksoista ja niihin 
osallistumisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteista 
ja sisällöistä. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuja 
lukiokoulutuksen oppimääriä ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärää varten 
sekä erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä ja tarvittaessa muulla kielellä 
annettavaa opetusta varten. 

Lukiokoulutusta ja perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua perusopetusta varten voidaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla laatia yhteinen opetussuunnitelma. 

13 § 

Opintojen järjestäminen 

Koulutuksen järjestäjä päättää tässä laissa tarkoitetun koulutuksen järjestämisestä ja 
järjestämistavoista 3 §:ssä tarkoitetussa luvassa määrätyin ehdoin. 



Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä oppimäärän mukainen opetus ja opintojen ohjaus siten, 
että lukiokoulutuksen oppimäärä on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa ja 
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärä yhdessä vuodessa. Koulutuksen järjestäjän 
on opintoja järjestäessään huolehdittava koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja 
siitä, että opiskelijan edellytykset oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen eivät 
vaarannu. 

Oppimäärän mukainen opetus ja opintojen ohjaus on järjestettävä siten, että opiskelijalla on 
mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin omassa oppilaitoksessaan sekä koulutuksen 
järjestäjän muiden oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien antamaa 
opetusta hyväksi käyttäen. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä 
yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Oppimäärän mukainen opetus on 
järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä 
työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. 

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa 
määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista, työajoista, 8 §:ssä tarkoitetusta 
koulutuksen järjestäjän yhteistyöstä ja koulutuksen hankkimisesta, 25 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta itsenäisestä opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä 
asioista. 

Hallintosääntö 

Iitin kunnan hallintosäännön mukaan sivistystoimenjohtaja hyväksyy koulujen 
lukuvuosisuunnitelmat 

 

Iitin lukion tavoitteita , opinto-ohjeita ja yleisiä käytäntöjä 
 
Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa opiskelijalle ne tiedot, ja taidot, joita 
edellytetään ylioppilastutkintoa edellyttäviin jatko-opintoihin pyrittäessä. Lukio-opinnot on suunniteltu 
laajuudeltaan kolmivuotiseksi. Lukioon tulevien opiskelijoiden on syytä heti alusta alkaen omaksua lukio-
opiskelun vaatimat, itsenäistä työntekoa ja oma-aloitteisuutta korostavat asenteet. Tuloksellinen opiskelu on 
säännöllistä. On tärkeää, että opiskelluista asioista pystyy muodostamaan kokonaiskuvan ja ymmärtää 
lukemansa. Opiskelijan tulee kehittää opiskelutaitoja jatkuvasti ja opiskella oppiakseen.  
 
Lukion oppimäärään laajuus on vähintään 75 suoritettua kurssia/150 opintopistettä. Lukio-opinnot 
koostuvat pakollisista, valtakunnallisista syventävistä kursseista ja koulukohtaisista syventävistä ja 
soveltavista kursseista (opinnoista) . Pakollisia kursseja tulee suorittaa 47/51 kurssia/92/102 
opintopistettä (lyhyt/pitkä matematiikka). Valtakunnallisia syventäviä kursseja tulee suorittaa vähintään 
10 kurssia/20 opintopistettä. Opiskelija voi valita opinto-ohjelmaansa koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia 
kursseja. Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien valtakunnallisten kurssien 
oppisisältöjen pohjalta.  Katso Iitin lukion tuntijako ja valintakortti. Tarkempi kuvaus keskeisistä sisällöistä, 
tavoitteista ja arvioinnista  kurssikuvauksissa.  
 
Ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot koostuvat pakollisista kursseista, joita tulisi olla kertynyt lukuvuoden 
aikana vähintään  30 kursia. Toisen opiskeluvuoden opinnot koostuvat pakollisista ja syventävistä kursseista. 
Opiskelijan tulee huolehtia, että pakolliset kurssit tulevat suoritetuiksi aikataulun mukaisesti. Toisen 
lukuvuoden lopussa kursseja tulisi olla kertynyt noin 60 kurssia ja kurssitarjottimen 1. ja 2. opiskeluvuoden 
pakolliset kurssit tulisi olla suoritettuina. Kolmantena opiskeluvuotena 75 kurssia tulisi olla suoritettu 3. jakson 
päättyessä ja erityisesti kaikki pakolliset kurssit pitää olla suoritetut  Kolmantena opiskeluvuotena on hyvä 
varata aikaa ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen.   
 



Opiskelija ratkaisee itse jaksoittain työmääränsä tekemällä valinnat kurssijärjestyksestä. Opinnot tulee 
suunnitella siten, että ainakin vähimmäiskurssimäärä (75 kurssia)  tulee täyteen, ja että työmäärä eri 
kouluvuosina ja eri jaksoissa muodostuu mahdollisimman tasaiseksi. Erityisen tärkeää on suorittaa pakolliset 
kurssit kurssijärjestyksen aikataulun mukaisesti. Jos opintojen etenemisessä ilmenee ongelmia, opiskelijan 
täytyy tehdä opintosuunnitelma opinto-ohjaajan ja aineenopettajien kanssa yhteistyössä. Toisena ja 
kolmantena opiskeluvuotena kannattaa hyödyntää mahdollisuus kurssien kertaamiseen, varsinkin 
ylioppilastutkintoaineissa. Mikäli opiskelija jatka opiskeluaikaa neljänteen vuoteen on tärkeää tehdä selkeä 
opiskelusuunnitelma. Näin opiskelija saa paremmat valmiudet jatko-opintoihin. Opiskelijan on mahdollista 
hyödyntää myös muiden oppilaitosten kuten Kouvolan iltalukion ja etälukiokursseja tarjoavien lukioiden 
kurssitarjontaa. Tarjolla on runsas valikoima syventäviä kursseja ja ylioppilastutkintoon valmentavia kursseja.   
Kurssien suorittaminen lähiopiskeluna 
Opiskelijan edellytetään osallistuvan opetukseen säännöllisesti ja tekevän kurssitehtävät sovitussa 
aikataulussa. Opettaja esittelee kurssin tavoitteet, opiskelumenetelmät, kurssitehtävät, aikataulut ja 
arviointiperusteet kurssin alussa.  Mikäli opiskelija keskeyttää kurssin opiskelun, siitä on tehtävä kirjallinen 
ilmoitus (lomake hylätystä/keskeytyneestä kurssista). Kurssi arvostellaan jakson päättyessä. Puuttuvat 
kurssityöt, keskeneräiset suoritukset ja ei hyväksyttävät poissaolot alentavat kurssiarvosanaa opettajan 
harkinnan mukaan.  Mikäli kurssia ei jostain erityisestä syystä voida arvostella, kirjoitetaan keskeneräisen 
kurssisuorituksen raportti. Opiskelija tekee suunnitelman kurssin suorittamisesta.  
Itsenäinen opiskelu 
Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kurssi joko kokonaan tai osittain osallistumatta opetukseen. Opiskelija 
ja opettaja laativat kurssin suorittamisesta sopimuksen, jonka molemmat allekirjoittavat. Sopimukseen 
merkitään vaadittavat suoritukset ja niiden määräajat. Suoritukset ovat aine- ja kurssikohtaisesti erilaisia ja 
voivat olla esimerkiksi suullinen koe, kirjalliset suoritukset ja kurssikoe.  Opiskeluaikataulu sovitaan opettajan 
kanssa. Ellei suoritus valmistu sovitussa määräajassa, sopimus raukeaa. Kurssin itsenäistä opiskelua 
suositetaan, mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen.  Kurssien itsenäisestä 
suorittamisesta on tarkemmat ohjeet kurssikohtaisessa osassa.   Itsenäisesti opiskellusta kurssista 
edellytetään hyväksytty arvosana.  
 

Opiskelijan opiskellessa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti noudatetaan soveltuvin osin yleisiä kurssin 
arviointiperusteita.  Arvioinnin on oltava riittävän laaja-alaista käsittäen muun muassa kirjallisia töitä sekä 
suullisia tai kirjallisia kuulusteluja. 
Etäopiskelu  
Kursseja on myös mahdollisuus suorittaa sopimuksen mukaan verkkoympäristössä opiskellen joko Iitin lukion 
kursseja tai muiden lukioiden etäopetuskursseja (ISO-verkosto). Muiden lukioiden etäopetuskurssien 
kurssimaksuista ja muista kustannuksista vastaa opiskelija itse, ellei ole sovittu toisin rehtorin kanssa. 
Etäopiskelun lähiohjaajana toimii rehtori. 
Kokeet 
Jokainen jakso päättyy koeviikkoon, jonka aikana järjestetään kokeet jakson aikana opiskelluissa aineissa. 
Kolmen tunnin kokeet pidetään aamulla, ja sen jälkeen on seuraavan päivän kokeiden valmennusta ja 
pidettyjen kokeiden selitys- ja palautustunteja. Kokeissa menestyminen edellyttää säännöllistä opiskelua 
kurssin aikana. Koetilanteen alkaessa laukut jätetään koesalin etuosaan suljettuina ja esillä saavat olla vain 
kirjoitusvälineet. Matkapuhelimien ja muiden elektronisten laitteiden hallussapito opiskelijan ulottuvilla 
koetilanteessa tulkitaan vilpiksi. Havaitun vilpin yrityksen seurauksena on rehtorin kirjallinen varoitus ja 
kurssin hylkääminen.  Ylioppilastutkinnossa todettu vilppi aiheuttaa kaikkien kyseisen tutkintokerran 
suoritusten hylkäämisen sekä raskauttavien asianhaarojen vallitessa lisäksi kiellon osallistua seuraavaankaan 
tutkintokertaan. Valmennus- ja palautetunnit ovat tärkeä osa kurssin opiskelua, niille osallistumista 
edellytetään samalla tavalla kuin muillekin oppitunneille.  Poissaolo kokeesta on selitettävä kirjallisesti.  
 
Kurssisuoritusten arviointi 
Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan sen päätyttyä. Arvostelu perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin 
kokeisiin, edistymisen  jatkuvaan havainnointiin ja erilaisten kurssitehtävien arviointiin. Kurssin 
arvosteluperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin alussa. Hylättyä kurssia voi uusia kerran käymättä kurssia 
uudelleen.  Hyväksytyn kurssin uusintapäivä on kerran lukuvuodessa koulutyön päätyttyä kesäkuun alussa . 
Opiskelijan on osallistuttava opiskelu-ohjelmaansa valitsemansa kurssin opetukseen säännöllisesti. Toistuvat 
asiattomat poissaolot ja myöhästymiset vaikuttavat vähentävästi kurssin arvosanaan. Jos poissaoloja on 
paljon, niiden syitä ei ole selvitetty tai syyt eivät ole hyväksyttäviä tai vaadittuja kurssitehtäviä ei ole palautettu, 
opettaja voi harkintansa mukaan antaa kurssista hylätyn arvosanan tai  jättää kurssin arvostelematta. 
Opiskelijan tulee selkeästi ilmoittaa opettajalle, mikäli keskeyttää aloittamansa kurssin.   Keskeneräinen kurssi 
tulee saattaa valmiiksi seuraavan jakson aikana, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Pakollinen 
keskeneräinen kurssi merkitään jaksotodistukseen arvosanalla 4 (hylätty), ellei opettajan kanssa ole muutoin 



erikseen sovittu. Syventävät ja soveltavat keskeneräiset kurssit merkitään jaksotodistukseen merkinnällä K 
(kesken). 
 
Mikäli kurssista tulee hylätty arvosana tai kurssin suoritus keskeytyy, opiskelija ja opettaja täyttävät 
seurantalomakkeen. Opiskelija ja opettaja laativat yhdessä suunnitelman kurssin suorittamisesta. Tavoitteena 
on suorittaa kurssi hyväksytysti mahdollisimman pian.  
 
Poissaolot 
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti. Opiskelija suunnittelee opiskeluaikataulunsa niin, että 
kurssityöt ja opiskelutehtävät valmistuvat sovittuihin päivämääriin mennessä. Opiskelijoiden poissaolojen 
valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Asiaton poissaolo ja myöhästely alentavat kurssiarvosanaa. Mikäli 
opiskelija keskeyttää kurssin opiskelun, siitä on kirjallisesti perustellen ilmoitettava opettajalle. Ilmoituksesta 
toimitetaan kopio rehtorille.  
 
Hyväksyttävä poissaolon syy on sairaus ja rehtorin, ryhmänohjaajan  tai opettajan etukäteen antama lupa sekä 
opiskelu samaan aikaa jollakin muulla kurssilla tai muu koulun tapahtuma.  Jos oppilas tarvitsee vapautusta 
pitemmäksi ajaksi, hänen on hyvissä ajoin pyydettävä lupa. Hakemus, jonka alaikäisen opiskelijan osalta 
allekirjoittaa holhooja, on tehtävä  kirjallisesti.  Ryhmänohjaaja voi antaa luvan enintään kolmen päivän 
poissaoloon. Rehtori myöntää luvan poissaoloon pitemmäksi ajaksi.  Jos opiskelija sairastuu kesken 
koulupäivän, hänen on ilmoitettava siitä ryhmänohjaajalle. Jos opiskelija on estynyt saapumasta kouluun, eikä 
ole saanut etukäteen lupaa poissaoloon, hänen on ilmoitettava poissaolostaan viimeistään kolmantena 
päivänä ryhmänohjaajalle. Kouluun palattuaan  opiskelijan on ilmoitettava poissaolon syy kirjallisella 
poissaoloselvityksellä. Opiskelija selittää kaikki poissaolot kurssin pitäjälle seuraavalla oppitunnilla, riippumatta 
poissaolon syystä.   
 
Opinto-ohjauksen kurssi on kaikille pakollinen ja yhteinen oppiaine. Opinto-ohjaaja opastaa jatko-opintojen 
ja uranvalinnan suunnittelussa sekä toimii yhteistyössä ammattiauttajien kanssa. Opinto-ohjaajan 
vastaanotto on vastaanottotilan ovessa ilmoitettuna aikana. Kunkin oppiaineen opettaja hoitaa oman 
oppiaineensa opintojen ohjauksen. Ryhmänohjaajat pitävät perjantaisin klo  9.50– 10.05  omalle ryhmälleen 
ohjaustuokion. Rehtori tiedottaa ylioppilaskirjoituksista ja tenteistä.  
 
Koulumatkatukeen on oikeutettu lukion opiskelija, jonka yhdensuuntainen koulumatka on yli 10 km. 
Koulumatka- ja opintotukea koskevia tietoja ja hakemuksia saat kansliasta. 
 
Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Iitin yläkoululla (katso lukion aulan ilmoitustaulu) 044-4406701) . 
Lääkärin vastaanotot Iitin terveysasemalla  (ajanvaraus kouluterveydenhoitajalta). Koulukuraattorin tavoittaa 
puhelimella 040-5204 181. Opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon. Vastaanottoajoista 
ilmoitetaan lukuvuoden aikana. 
 
Iitin lukion hätäpoistumissuunnitelman mukaan vaarasta tiedotetaan yleisellä hälytysmerkillä ja 
keskusradiolla. Palovaaratilanteissa poistutaan rakennuksesta hätäpoistumisteiden kautta etupihalle, jossa 
tarkastetaan, että kaikki ryhmän jäsenet ovat paikalla. Tämän jälkeen ryhmä kokoontuu suoja-alueelle 
hiekkakentälle. Kaasu- ja säteilyvaaratilanteissa kokoonnutaan auditorioon, jossa tiedotetaan 
jatkotoimenpiteistä. Tapaturman sattuessa siitä on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai henkilökunnalle. 
Ensiapu annetaan mahdollisuuksien mukaan välittömästi ja tarvittaessa otetaan yhteys Iitin terveysasemalle 
(Iitintie 29)   03 – 819 40 62   tai vakavissa tapauksissa  
hätänumeroon 112.  
 
Noudattamalla yhteisiä sääntöjä taataan koulutyön rauhallinen sujuminen ja viihtyisä opiskeluympäristö. 
Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä, samoin myös koulun alueen ulkopuolella 
järjestettävät opintoretket, urheilu- ja teemapäivät. Koulumatkoilla noudatetaan liikenteestä annettuja 
määräyksiä ja ohjeita. Ajoneuvot sijoitetaan niille osoitetuille paikoille. Päivä alkaa päivänavauksella. 
Oppituntien tulee alkaa ja päättyä täsmälleen työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana, ellei opettajan 
kanssa ole toisin sovittu. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Lukiolaki 25 §).   
 
Päätoimissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina opetussuunnitelma 
edellyttää opiskelijan läsnäoloa opinnoissa. Lukion ruokailuvuoro on klo 12.05. Aikaisempi vuoro klo 11.05 
on varattu perusopetukselle. Yleisenä tavoitteena on auttaa opiskelijoita pysymään  terveenä ja hyvässä 
fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa.  



 
Yksittäinen, mutta keskeinen tavoite on pyrkimys nuorten tupakoinnin vähentämiseen ja entistä terveemmän 
kasvuympäristön tarjoamiseen nuorille. Tupakointi on kielletty oppilaitoksen sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä 
koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa (Tupakkalaki 5. luku 12 §). Kouluyhteisön jäsen ei saa 
esiintyä päihteiden ja huumeiden vaikutuksen alaisena kouluaikana tai koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa.  
Ongelmatilanteissa sovelletaan Iitin kunnan päihdepoliittista ohjelmaa ja hoitoonohjausprosessia. 
 
Lukio-opintojen tuloksellinen eteneminen vaatii opiskelijalta omaa päämäärätietoisuutta ja innostuneisuutta. 
Lukioaikana nuori itsenäistyy ja samalla oma vastuuntunto kehittyy sekä tulevaisuuden  suunnitelmat alkavat 
selkeytymään. Tätä kehitystä pyritään tukemaan monin eri tavoin. Yksi keino harjoitella tulevaisuuden taitoja 
on toimia omassa ryhmässään tai oppilaskunnassa luottamustehtävissä. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki 
opiskelijat. Oppilaskuntaa johtavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja hallitus (yksi oppilas kustakin 
ohjausryhmästä). Oppilaskunta järjestäytyy lukuvuosittain. Yleiskokous, jossa oppilaskunnan johto valitaan, 
pidetään elokuussa.  
 
Hyvää ja tuloksellista lukuvuotta 2022 –2023!   
     
Iitissä  1.8.2022   Ari Toropainen, rehtori 
 
 

 

 

 

 

 

Koulun lukuvuosisuunnitelman käsittely ja hyväksyminen ja tiedottaminen 

• Lukuvuosisuunnitelmasta tiedottaminen 

Käsittely koulun henkilökunnan kanssa syksy 2022 _________ kevät 2023____________ 

Käsittely oppilaskunnan kanssa syksy 2022 _____________ kevät 2023______________ 

Lukuvuosisuunnitelma arvioitu kevät 2023_________________ 

 
1. Tavoitteet ja toiminta-ajatus 

• Kuntatason sitovat toiminnalliset strategiset tavoitteet 

o Iitin kunnassa on laadukkaat palvelut perheille 

o Iitin kunta on vetovoimainen 

• Opetustoimen strategiset painopisteet  

o Laadukas, turvallinen ja innosta oppimispolku 

• Oppilaitoksen pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma 

o Iitin lukio tarjoaa laadukasta yleissivistävää opetusta nykyaikaisin 

opetusmenetelmin 

• Talousarvioon kirjatut opetustoimen tavoitteet 

o Iitin lukio järjestää opetusta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti 

• Koulun toiminta-ajatus ja arvopohja 

o Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon 
johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 



 

2. Lukuvuoden kehittämiskohteet 

• Edellisen lukuvuoden kehittämiskohteiden arviointi 

o Hyvinvointi: Henkilöstölle järjestettiin hyvinvointikoulutusta:  

▪ VES 9.8.2022  

▪ OAJ:n Iitin paikallisosasto tarjoaa opettajille työnohjausta 

o Tietotekniikan käytön tehostaminen 

▪ 1. ja 2. lukion vuosikurssilla oppimateriaalit ja -välineet koulutuksen 

järjestäjän hankkimana.  

• Abitti-yhteensopivat tietokoneet 

o Kouluviihtyvyys 

▪ tapahtumia ja opintoretkiä lukuvuoden aikana 

• Nuorisotoimen edustajat koululla viikoittain torstaisin 

o Vuosiluokkakohtaiset tavoitteet 

▪ 1. vuosikurssi: Opiskelu lukiossa 

▪ 2. vuosikurssi: Ylioppilastutkinnon suunnittelu 

▪ 3. vuosikurssi: Ylioppilastutkinto ja jatko-opintojen suunnittelu 

• Alkavan lukuvuoden tavoitteet 

o Tietotekniikka opetuksen tukena 

▪ Abitti-koejärjestelmä  

o Kouluviihtyvyys 

▪ yhteiset tapahtumat: liikuntapäivät, konsertit, puurojuhla, penkkarit, 

vanhojen tanssit 

o Oppilashuolto 

▪ terveydenhoitaja 2 päivää viikkossa yläkoululla 

▪ koulukuraattori 1 päivää viikossa lukiolla 

▪ koulupsykologia 1 päivä viikossa 

3. Johtaminen 

• Johtamisjärjestelyt ja vastuut 

o rehtori, työjärjestykset ja sijaiset 

o vararehtori sijaistaa rehtoria, abitti-tuki 

• Viestintä ja tiedottaminen 

o Peda.netissa ulkoinen viestintä ja tiedotus 

o Wilmassa sisäinen viestintä ja tiedotus 

• Toimintakulttuurin kehittäminen koulussa 

o Hyvät oppimistulokset avoimessa ilmapiirissä 

o Oppilaskunta ja huoltajat mukana koulun kehittämisessä 

4. Henkilöstö 

• Henkilöstön rakenne 

o rehtorin virka 1, yhteinen yläkoulun kanssa 

o lehtorin virat 8 ja 10 yhteistä yläkoulun kanssa 

o päätoimisten tuntiopettajien toimet 2, jotka yhteisiä lukion kanssa 

o  

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen 



o VES-koulutukset 

o Teemakoulutusta, etäopetustaidot 

o Oppiainekohtaista koulutusta 

• Työhyvinvoinnin kehittäminen 

o Työnohjausta tarvittaessa 

o Tyhy-toiminta 

• YS-aika suunnitelma  

o Jaksokokoukset kuukausittain 

o Vanhempainillat 

▪ Työsuunnitelmavanhempainilta 1.9.2022 

 

5. Opetus ja opetusjärjestelyt 

• Koulun työ- ja loma-ajat Liite 

• Koulupäivän rakenne ja jaksotus 

o 5. jaksojärjestelmä 

▪ 10.08.-30.09.2022 

▪ 03.10.-25.11.2022 

▪ 28.11.2022-3.2.2023 

▪ 06.02.-31.03.2023 

▪ 03.04.-03.06.2023 

o 45 min oppitunti  

▪ 8.30-9.15 

▪ 9.30-10.15 

▪ 10.30-11.15 

▪ 11.45-12.30 

▪ 12.45-13.30 

▪ 13.45-14.30 

 

• Oppilaitoksen erityispiirteet 

▪ Yrittäjyys- ja teknologiakasvatus 

• Koulun lukuvuoden tapahtumat, retket ja leirikoulut 

o Valokuvaus 26.8.2022 

o Taksvärkkipäivä 21.10.2022 

o Tapahtumia 

▪ Itsenäisyyspäivän/yo- juhla 5.12.2022 

▪ Puurojuhla  20.12.2022 

▪ Abi-info 9.1.2023 

▪ Penkkarit 16.2.2023 

▪ Vanhojentanssit 16.2.2023 ja 17.2.2023 

▪ Ylioppilasjuhla 3.6.2023 Ravilinnassa klo 11.00-13.00 

 

 



6. Koulun taloudelliset resurssit  

• Taloudellisten resurssien painopisteet opetuksessa ja muussa oppilaitoksen 

toiminnassa 

• Opetustuntien määrä 250 vvt 

o vuosikursseilla pakolliset kurssit kaksi kertaa vuodessa ja syventäviä valintojen 

mukaisesti 

▪ 22A  20 ja  22B  16 = 36 

▪ 21A  20 ja  21B  14 = 34 

▪ 20A  21 ja 20B 23 = 44 

▪ 19A  1  ja 19B 2  = 3 

▪ Yhteensä  117         

• Tuntikehyslaskelma ja sen käyttö 

o Opettajien tuntimäärät 250 vvt,  

 

Opettaja         RE RO DE  OX  

Ahola Ulla KU 8,8          1  9,8 

Alinen Lasse UE 5,5 PS 7,7 FI 4,4 YR 2,2 1      0,5     

Anttila Antti KE 7,7       1    1 10,3 

Arhosalo Touko MB 9,9 TI 6,6 MA 1,1   1   2  20,6 

Jaakola Pasi MA 15,4 FY 9,9     1  2,2   28,5 

Jaakola Sanna AI 16,5       2 0,5    19,0 

Korpinen Outi EN 17,6       2 0,5    20,1 

Mäkelä Marjut BI 7,7 GE 5,5     1   0,5  14,7 

Pohjola Milla MU 6,6       0,5   1  8,1 

Rajulin Sari ER 6            6 

Rantalainen Mari LI 5,5 TE 2,2     0,5     8,2 

Rantonen Matti HI 11 YH 6,6 YR 2,2   2 0,5    22,3 

Ryhtä Timo LI 6,6 TE 2,2     0,5     9,3 

Sankari Erkki OP 1,1          2  3,1 

Santala Sara RU 14,3 SB 8,8     2 0,5    26,2 

Sihvola Sonja S2 6            6 

Villa Ulla SA 2,2            2,2 

Virtanen Tarja RB 11 SA 6,6          19,1 

              252 

 

 

 

• Hankerahoitus 

o Korona-avustus oppimisen tukemiseen 1.1.2022-31.7.2023 

 

 



 

7. Yhteistyö (kumppanuudet) 

• Koulujen välinen yhteistyö / alueellinen yhteistyö 

o yhteistyö toisen asteen koulutuksen kanssa 

• Yhteistyö PHHYKY:n kanssa -hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

o lääkäripalvelut 

o kouluterveydenhoitajan palvelut 

• Yhteistyö muiden tahojen kanssa 

o Iitin yrittäjät ry 

o Halton Oy,  

8. Arviointi 

• Koulun oman toiminnan arviointi 

o työsuunnitelman tavoitteiden toteutumisen arviointi 

o ylioppilastutkinnon tulos 

9. Opetussuunnitelman toteuttaminen 

• Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja opetuksen ilmiöpohjaisuus 

o oppiainekohtaista arviointia  

o itsearviointi 

• Valinnaiset opinnot 

o oppilaiden ja huoltajien toiveet 

• Yhteistyön toteuttaminen nivelvaiheissa 

o yhteishaun tulos 

10. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 

• Oppimisen tuen järjestäminen 

o suunnitelma 

• Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma  

o suunnitelma 

• Oppilaanohjaus 

o suunnitelma 

• Koulun järjestyssäännöt 

o käytössä 

• Kouluruokailu 

o suunnitelma 

• Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

o kirjatut yhteiset toimintaperiaatteet 

11. Osallisuus ja vaikuttaminen 

• Oppilaskunta 

o toimii 

• Oppilaan osallisuus toimintakulttuurissa 

o oppilaiden antama palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä 

• Oppilaiden osallisuus lukuvuosisuunnitelman suunnittelussa ja arvioinnissa 

o oppilaskunta antaa lausunnon 

12. Kodin ja koulun yhteistyö 



• Vanhempainyhdistys 

o ei toimi aktiivisesti 

• Kodin ja koulun välinen yhteydenpito 

o wilma 

o peda.net-kotisivut 

• Vanhempainillat 

o yksi yleinen ja kolme teemavanhempainiltaa 

• Yhteistyö huoltajien kanssa 

o rehtori 

o ryhmänohjaajat 

o opettajat 

o erityisopettaja ja opinto-ohjaaja 

• Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen 

o wilmatiedotteet ja -viestit 

13. Fyysinen oppimisympäristö 

• Terveellinen ja turvallinen koulurakennus 

14. Oppimisympäristön turvallisuus 

• Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat 

o päivitetään lukuvuosittain 

• Turvallisuutta lisäävät toimenpiteet – turvallisuusosaaminen 

o perehdytys ja koulutus 

15.  Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 

• Toimintasuunnitelma 

o ei käytössä 

• Ohjaajat ja yhteyshenkilöt 

o ei käytössä 

16.  Koulun kerhotoiminta 

• ei kerhoja 

17. Seudullinen yhteistyö 

• Tiedonkulku seutuyhteistyöstä 

o koulutoimiston kautta 

• Seudullinen arviointikysely 

o osallistutaan 

• Seudulliset kehittämishankkeet, joissa koulu on mukana 

o Iitin lukio mukana Päijät-Hämeen aluelukioverkostossa 

▪ Heinolan lukio 

▪ Erkko-lukio 

▪ Asikkalan lukio 

▪ Padasjoen lukio 

▪ Sysmän lukio 

▪ Iitin lukio 

Iitissä 18.8.2022 Ari Toropainen 



 

 

         

 


