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Jämsän lukio  
Kelhänkatu 8  
42100 Jämsä  

   puh. 040 836 1604 rehtori    
  040 357 8433 opettajat  
  040 357 8432 koulusihteeri   
  040 712 2494 opinto-ohjaaja  

e-mail: koulu.lukio@jamsa.fi  
http://lukio.jamsa.fi  
 

 

 

 

 

 

TERVETULOA LUKIOON 
 
Lukion opiskelu on jaksotettu viiteen suunnilleen yhtä pitkään periodiin. Jokaisen aineen oppimäärä 
on jaettu opintojaksoihin ja kursseihin. Ne ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja niillä on määrätty lähtö-
kohta ja päätös. Arviointia suoritetaan opintojakson ja kurssin aikana ja arvosana annetaan opinto-
jakson tai kurssin päätyttyä. 
 
Opiskelun aikana voit suorittaa myös Gradia Jämsässä noin vuoden mittaisia opiskelukokonaisuuk-
sia. Halutessasi voit suorittaa kaksoistutkinnon tai kolmoistutkinnon 3 - 4 vuodessa. 
 
Lukio pyrkii tarjoamaan mahdollisimman hyvät edellytykset monipuoliselle oppimiselle ja jatko-opin-
noille. Opiskelun onnistuminen on lopulta kuitenkin opiskelijasta itsestään kiinni. Järjestelmä antaa 
enemmän valinnan mahdollisuuksia ja huomioi aikaisempaa paremmin opiskelijan opiskelutoivo-
muksia. Lisääntyvä joustavuus tuo vastaavasti mukanaan kasvavaa omakohtaista vastuuta opiske-
lusta. Sinusta riippuu hyvin pitkälti se, miten hyvin saavutat tavoitteesi. 
 
Tämän opinto-oppaan tarkoitus on vastata mahdollisimman moneen kysymykseen, joita lukuvuoden 
aikana opiskelijan eteen tulee.  
 
Lukio-opiskelusi onnistuminen ei ole riippuvainen pelkästään opiskelutekniikasta ja oikeista valin-
noista. Siihen liittyy motivoitunut asenne työhön, yhteistyökyky ja myönteinen henki: meidän kou-
lumme, meidän ryhmämme. 

  

mailto:koulu.lukio@jamsa.fi
http://lukio.jamsa.fi/
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1. LUKUVUOSI 2021 - 2022 

 

Työpäiviä yhteensä 188 
 

Syyslukukausi 11.8. – 22.12.2021 

Syysloma vko 42 18. – 24.10.2021 

Itsenäisyyspäivä 6.12.2021 

Joululoma 23.12.2021 – 9.1.2022 

Kevätlukukausi 10.1. –  4.6.2022 

Talviloma vko 9 28.2. – 6.3.2022 

Pääsiäinen 15. – 18.4.2022 

Helatorstai 26.5.2022 

Abiturienttien varsinainen koulutyö päättyy torstaina 10.2.2022. 
 
 
 
LUKUVUODEN PERIODIT JA PÄÄTTÖVIIKOT 
(kokeita voi olla myös ennen päättöviikkoa tai sen jälkeen) 
 
periodit  pv päättöviikko 
 
1. 11.8. – 1.10.2021 38   24. – 1.10.2021 
2. 4.10. – 26.11.2021 35 19. – 26.11.2021 
3. 29.11.2021 – 4.2.2022 37 28.1. – 4.2.2022 
4. 7.2. – 7.4.2022 39 31.3. – 7.4.2022 
5. 8.4. – 4.6.2022 39 25.5. – 2.6.2022 
 
 
 
UUSINTAKUULUSTELUT 
 
ilmoittautuminen opettajalle koepäivä / kokeet alkavat klo 14.45 
Wilman kautta viimeistään 
1. ma 25.10.2021  to 28.10.2021 
2. ma 13.12.2021  to 16.12.2021 (myös periodien 1-2 hyväksytyt suoritukset) 
3. ma 21.2.2022  to 24.2.2022 
4. ma 25.4.2022  to 28.4.2022 (kevään ylioppilaiden kurssit kunnossa) 
5. ma 6.6.2022 to 9.6.2022 (kokeet alkavat klo 09.00, myös periodien 3-5 

hyväksytyt suoritukset) 
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2. LUKION SUORITUSOHJEET 

 

Työjärjestys 
        
Kevään 2021 opiskelijoiden valintojen perusteella on tehty opintojakso- ja kurssitarjottimet. Valinto-
jen laajuuden vuoksi kaikkia toiveita ei ole voitu toteuttaa. Näin opiskelijalla voi olla samassa palkissa 
päällekkäisiä valintoja. Tällöin opiskelijan on joko valittava toinen opintojakso tai kurssi, suoritettava 
toinen niistä itsenäisesti tai perustellusta syystä erityisjärjestelyin opettajien kanssa sopien.  
 
Opiskelijalla on oikeus tarkistaa opinto-ohjelmaansa lukuvuoden aikana. Opiskelijan opinto-ohjelma 
määrittelee, milloin hän on suorittanut hyväksyttävästi kunkin oppiaineen oppimäärän. 
 
Opettajien ja opiskelijoiden on mahdollisuus pitää kokouksia ja palavereja, pääsääntöisesti välitun-
tien ja vapaatuntien aikana.  Ryhmänohjaustuokioita pidetään pääsääntöisesti joka viikko ja 
niihin osallistuminen on pakollista. Mikäli opiskelija ei osallistu ryhmänohjaustuokioihin, hän 
ei saa suoritusmerkintää opinto-ohjauksen pakollisista opinnoista.  
 
 

Opintojaksot 

Uudessa 1.8.2021 käyttöön otetussa opetussuunnitelmassa opinnot koostuvat opintojaksoista. 

Opintojakso voi sisältää yhden tai useamman moduulin. Opintojakson laajuus vaihtelee. Yhden 

opintopisteen laajuinen opintojakso sisältää 10,5 oppituntia, kahden opintopisteen laajuinen opinto-

jakso 21 oppituntia, kolmen opintopisteen laajuinen opintojakso 31,5 oppituntia ja neljän opintopis-

teen laajuinen opintojakso 42 oppituntia. Yhden oppitunnin kesto on 75 minuuttia. 

Opinnot koostuvat pakollisista, valtakunnallista valinnaisista ja paikallisista valinnaisista opintojak-

soista. Paikalliset valinnaiset opintojaksot ovat eheyttäviä opintoja, jotka sisältävät aineksia eri op-

piaineista, menetelmäkursseja, muita paikallisia opintojaksoja sekä muissa oppilaitoksissa opiskel-

tavia opintoja. Valinnaisten opintojen sisällöstä kerrotaan opintojaksoluettelossa.  

Opiskelijan on mahdollista valita myös 1.8.2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisia 

kursseja, kunhan vastaavuus uuden opetussuunnitelman kanssa on ensin varmistettu.  

 

Kurssit 
 
Yksi kurssi kestää 21 oppituntia. Jos kurssi on keskitetty, sitä opetetaan kolme oppituntia viikossa. 
Yhden oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Osa kursseista on hajautettu useampaan jaksoon tai ne 
ovat puolen kurssin laajuisia, jolloin viikkotuntimäärä on pienempi. Tuntijakoon kuuluu kaikille pakol-
lisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Syventävät kurssit ovat valtakunnalliseen tuntijakoon merkit-
tyjä, pääasiassa yhteisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita koulu tarjoaa valittaviksi.  
 
Syventävien kurssien sisällöistä kerrotaan kurssiluettelossa. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kurs-
seja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja 
sekä muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Oman lukion soveltavat kurssit päätetään ja kiin-
nostus niihin kysytään opiskelijoilta vuosittain. Kurssivalikoiman lisäämiseksi osa soveltavista kurs-
seista järjestetään vain joka toinen tai kolmas vuosi. 
 
Kurssilla käytettävä oppikirja tai digikirja tulee olla opiskelijalla heti kurssin alussa.  
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Valintojen / työjärjestyksen teko 
 
Opiskelijan tulee itse huolehtia, että hänen perusvalintansa Wilmassa ovat ajan tasalla. Työ-
järjestys suunnitellaan ennen lukuvuoden alkua. Muutoksia voi tehdä uuden periodin alkuun asti.  
Keskeytetty opintojakso tai kurssi rinnastetaan arvioimatta jätettyyn opintojaksoon tai kurssiin. 
Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajasi antavat lisää ohjeita vuotuisen opiskeluohjelman suunnittelusta.   

 

Päättöviikko 
 
Päättöviikolla noudatetaan erikseen laadittua työjärjestystä (ks. Wilma). Päättöviikon aikana järjes-
tetään summatiivisia kokeita, henkilökohtaisia arviointikeskusteluja, valmistelutunteja, tavallisia op-
pitunteja tai muuta toimintaa. Valmistelutunti voi olla myös koetta edeltävänä iltapäivänä. Päättövii-
kon tunneilta poisjäänti lisää poissaolojen määrää kolmella oppitunnilla. Päättöviikon pois-
saoloista on ilmoitettava heti, kun se on mahdollista, joko aineenopettajalle, ryhmänohjaa-
jalle tai rehtorille. Joitakin summatiivisia kokeita voi olla myös päättöviikon ulkopuolella. 

 

Uusintakuulustelut 
 
Uusintakuulustelut ovat koulupäivän päätteeksi - yleensä torstaisin klo 14.45 - 16.45. Jos sinulla on 
kaksi koetta, aikaa suoritukseen on kolme tuntia. Kesäkuun uusintakuulustelu alkaa jo klo 9.00. Uu-
sintakokeesta saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua kokeen alkamisesta. Uusintakuulus-
teluun ilmoittaudutaan suoraan opettajalle Wilman pikaviestinä, annetun määräajan puitteissa (ks. 
sivu 4). Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija menettää uusintamahdollisuuden, mikäli hän 
jää pois uusintakuulustelusta. Uusintakuulustelu voi olla myös suullinen arviointikeskustelu tai 
muu näyttö. 
 
 

Opiskeluaika ja opinto-ohjelma 
 
Opiskeluaika on enintään 4 vuotta. Rehtorin luvalla opiskelija voi kirjallisesta hakemuksesta keskeyt-
tää opintonsa hyvin perustellusta syystä enintään vuodeksi.  
 
Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskeleva on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on 
suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopis-
tettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnai-
sia opintoja. Muista kuin pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mu-
kaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot. 
 
Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevan tulee suorittaa vähintään 75 kurssia, joista 47 – 
52 on pakollisia ja vähintään 10 syventävää kurssia. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, 
kun hän on suorittanut hyväksyttävästi kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppi-
määrät. 
 
Opintojen etenemisen seuraamisesta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti on päävas-
tuu opiskelijalla. 
 

Tukiopetus / erityisopetus 
 
Oppimisvaikeuksien esiintyessä opiskelija on oikeutettu saamaan tukiopetusta, mikäli ei ole kysymys 
opiskelun laiminlyönnistä. Opiskelija hakeutuu itse tukiopetukseen ottamalla yhteyttä ao. opettajaan. 
Tukiopetus on järjestettävä opiskelijan hyppytunnille tai muuten oppitunnista vapaalle ajalle, ellei se 
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ole mahdotonta. Opiskelijan on lisäksi harjoiteltava kyseistä ainetta tavallista enemmän kurssin ai-
kana ja pyrittävä löytämään opiskeluun itselle sopivia harjoitustapoja. Jos opiskelijalla on etene-
miseste, hänen on osallistuttava tukiopetukseen ennen uusintakuulustelua.  
 
Lukiseula tehdään kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Erityisopettaja kutsuu opiskelijoita 
haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan yksilölliseen lukitestiin seulatulosten perusteella. Opiske-
lijalla on oikeus erityisopetukseen. Erityisopettaja voi toimia oppitunneilla myös samanaikaisopetta-
jana. 
 
Erityisjärjestelyjen saaminen lukio-opintoihin ja ylioppilastutkinnon kokeeseen edellyttää erityisope-
tukseen osallistumista. Poikkeuksen tästä säännöstä voi tehdä rehtori vain hyvin perustellusta 
syystä.  
 
 
Etäopetus 
 
Osa opetuksesta voidaan järjestää myös etäopetuksena koko ryhmälle. Yksittäinen opiskelija voi 
saada luvan osallistua etäopetukseen vain hyvin painavasta syystä, alaikäinen aina huoltajan pyyn-
nöstä.  
 

Itsenäinen opiskelu 
 
Itsenäinen suoritus anotaan lähettämällä Wilma-viesti kyseisen aineen opettajalle ja rehtorille. Mikäli 
anomus hyväksytään, opettajan kanssa sovitaan itsenäisen suorituksen tehtävät. Lukion opiskelija 
voi valita opintoja myös Tutorhousen digiluokasta. Sovi asiasta opinto-ohjaajan kanssa. 
 
Itsenäiset opinnot on aina suoritettava hyväksytysti! Opettajan tehtävänä on ohjeistaa itsenäi-
nen opiskelu siten, että se noudattaa opetussuunnitelmaa. Itsenäistä opiskelua voidaan toteuttaa eri 
tavoin ja se soveltuu eri opiskelijoille ja oppiaineisiin eri tavalla. Työsuunnitelmassa voidaan mää-
rätä, että opinnot tai niiden osa opiskellaan itsenäisesti. Ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa an-
netaan suosituksia, mitä opintoja opiskelijat voivat suorittaa itsenäisesti. Opintojaksoa tai kurssia 
ei voi suorittaa itsenäisesti, mikäli opiskelijalla on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen. 
Poikkeuksen tästä säännöstä voi tehdä vain rehtorin luvalla. 
 
Kokonaisarvostelun jälkeen itsenäisiä syventäviä tai soveltavia kursseja ei saa suorittaa kuin yhden 
/ oppiaine. Poikkeuksista tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa. Tämä koskee kolmannen vuosi-
luokan opiskelijoita, joilla on vajausta lukion päättötodistukseen vaadittavasta kurssimäärästä (75 
kurssia). Kurssisuoritusten tulee olla valmiina opettajalla hyvissä ajoin ennen huhtikuun lop-
pua! 
 
 
==>   Reaaliaineet 
      - tehtäviä opettajan antamien ohjeiden mukaan ja yleensä summatiivinen koe 
      
==>   Matematiikka 
  - vähintään 50 tehtävää ja summatiivinen koe 
 
==> Äidinkieli ja kirjallisuus 
  - tehtäviä opettajan antamien ohjeiden mukaan ja summatiivinen koe  
 
==>   Kielet 

- vain hyvin perustein poikkeustapauksissa, (sairaus, vaihto-oppilasvuosi, hyvät tiedot 
ja taidot) 

  - max. 2 opintojaksoa tai kurssia, ei peräkkäisiä 
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- koostumus: summatiivinen koe, tekstinymmärtäminen, rakennekoe, kuullunymmär-
täminen, kirjoitelma ja mahdollisesti tutkielma 

   - kaikki osiot suoritettava hyväksytysti 
- esim. vaihdossa olleella opiskelijalla on mahdollisuus tasokokeeseen  

 
==> Taito- ja taideaineet 
   - poikkeustapauksissa hyvin perustein 
   - mahdollisuus suorittaa opintojakson tai kurssin osia 
  - kuvataiteessa ja musiikissa tutkielma mahdollinen 
 

Plagiointi tai muu vilppi 
 
Annetut työt tulee laatia opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Toisen tekstin kopioiminen tai 
selostaminen omin sanoin, ilman viittausta alkuperäiseen lähteeseen, on plagiointia. Plagi-
oiminen on ehdottomasti kielletty. Mikäli opiskelija syyllistyy plagiointiin, suoritus hylätään. Tois-
tuvasta plagioinnista seuraa kirjallinen varoitus. Kurinpitotoimista päätetään keskustelussa rehtorin 
ja aineenopettajan kanssa. Seuraamuksena voi olla koko opintojakson tai kurssin hylkääminen. 
 
 

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot 
 
Lukion opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritettuja opintoja, 
jotka ovat tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman ja arvojen mukaisia 
sekä vastaavat tuntimäärältään vähintään lukion lähiopetuksen opintojaksoa tai kurssia. Opintojen 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta päättää rehtori yhdessä aineenopettajan kanssa. 
 
 

Poissaolot 
 
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua 
syytä. (Lukiolaki 30 §). 
Poissaolot tulee selvittää Wilma-ohjelman kautta huoltajatunnuksella tai tarvittaessa muulla 
luotettavalla selvityksellä esim. lääkärintodistuksella. Täysi-ikäinen opiskelija voi selvittää 
myös itse poissaolonsa. Kaikki poissaolot on selvitettävä välittömästi, heti kun se on mah-
dollista, kuitenkin ennen kyseisen periodin päättöviikkoa. Etukäteen tiedossa oleviin poissa-
oloihin on kysyttävä lupa. Lupa yhden tunnin poissaoloon pyydetään ao. opettajalta, viiteen päi-
vään asti ryhmänohjaajalta ja sitä pidempiin rehtorilta.  
 
Jos poissaoloja on yhdessä opintojaksossa tai kurssissa enemmän kuin 1/7-osa oppitun-
neista, opintojakso tai kurssi keskeytyy. Jos esimerkiksi opintojaksossa tai kurssissa on 21 op-
pituntia, ei poissaoloja saa olla yli kolmea. Tämä koskee myös anottuja poissaoloja, esim. mat-
koja. Pätevästä syystä voi rehtori, apulaisrehtori tai ryhmänohjaaja antaa luvan opintojakson 
kurssin jatkamiseen. Opintojen jatkamista anotaan erillisellä lomakkeella. Poikkeusolossa 
anominen on mahdollista myös Wilma-viestillä. Kaikki poissaolot tulee selvittää luotettavasti. 
Jos on aihetta epäillä luvatonta poissaoloa, voi opettaja vaatia tarkempaa selvitystä. Opinto-
jakson tai kurssin aikana kirjataan myös opiskelijan myöhästymiset. Joka toinen tahallinen myö-
hästyminen kirjataan poissaoloksi. Myös päättöviikon poissaolot kirjataan Wilmaan. 
 
Ajotutkinto ja liukkaan kelin ajo ovat hyväksyttyjä poissaoloja, tosin näistäkin on sovittava 
etukäteen ko. aineen opettajan kanssa. Autokoulun teoria- tai ajotuntia ei hyväksytä poissa-
olon syyksi. 
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Päättöviikolta ei voi olla pois ilman painavaa syytä. Jos esim. sairastut, ilmoita siitä välittö-
mästi, tai heti kun se on mahdollista, Wilman pikaviestinä suoraan opettajalle. Etukäteen tie-
dossa olevaan poissaoloon päättöviikolta muulloin järjestettävästä kokeesta tarvitaan aina 
rehtorin lupa. Kouluun ei pidä kuitenkaan tulla sairaana. Päättöviikon suoritus voidaan tehdä 
myöhemmin vain pätevästä syystä.  
 
Opiskelijoiden on noudatettava koulun työaikoja. Osallistuminen päällekkäiselle tunnille tai välittö-
mästi koulun opetukseen liittyvään tilanteeseen (esim. juhlaharjoitukset) eivät aiheuta selvitettävää 
poissaolomerkintää. Kysy näihin osallistumisiin kuitenkin lupa opettajaltasi. Opettaja merkitsee pois-
saolon Wilmaan koodilla ”Koulun muu toiminta”. 
 
Mikäli opiskelijalla on poissaoloja, joita ei ole selvitetty ennen päättöviikkoa, opintojaksoa tai 
kurssia ei arvioida normaalisti. Opettaja merkitsee tällöin arvosanaksi K (keskeytetty). Tässä 
tapauksessa opintojakso tai kurssi pitää suorittaa uudestaan. Jos opiskelija on esim. ollut 
sairaana päättöviikon aikana, opettaja merkitsee arvosanaksi SK (suoritus kesken). Tällöin 
opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koe tai muut tehtävät myöhemmin ja saada arvosana. 
 
Lukiossa jo viikonkin poissaolo vaikeuttaa lukio-opinnoissa etenemistä. Tästä syystä matkat tulee 
keskittää koulun loma-aikoihin. 
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3. ARVIOINTI 

 

Kurssisuorituksen arviointi 
 
Kaikki numeroin arvosteltavat opinnot arvioidaan toisistaan riippumatta arvosanoilla 4 - 10. Arviointi 
suoritetaan summatiivisen kokeen, muiden näyttöjen ja aktiivisuuden sekä harrastuneisuuden pe-
rusteella. Opintojakso tai kurssi voidaan arvioida myös ilman koetta. Pakolliset ja valtakunnalliset 
opinnot arvioidaan numeroin. Paikalliset opintojaksot ja soveltavat kurssit arvioidaan suori-
tusmerkinnöin. Opintoja ei arvioida, jos hän ei suorita kaikkia niihin vaadittavia tehtäviä. Opiskeli-
jalla on oikeus saada kirjallista palautetta omasta suorituksestaan. 
 
Opiskelija, joka saa hylätyn arvosanan (4) voi uusia suorituksen uusintakuulustelussa kerran 
lukuvuoden aikana. Jos uusinta ei onnistu, hän voi opiskella opintojakson tai kurssin uudelleen.  
Hyväksytyn opintojakson tai kurssin opiskelija voi uusia käymällä sen uudelleen tai suoritta-
malla itsenäisesti. Lisäksi yhtä ensimmäisen tai toisen periodin aikana hyväksytysti suoritet-
tua opintojaksoa tai kurssia voi yrittää korottaa toisen periodin jälkeisessä uusintakuuluste-
lussa. Samoin yhtä kolmannen, neljännen tai viidennen periodin aikana hyväksytysti suori-
tettua opintojaksoa tai kurssia voi yrittää korottaa kesäkuun uusintakuulustelussa. Korotus-
yrityksestä on sovittava aineenopettajan kanssa. Suorituksista parempi jää voimaan.  
 
Opiskelijalle muodostuu etenemiseste, jos hän saa kahdesta ajallisesti peräkkäisestä opintojaksosta 
tai kurssista hylätyn arvosanan (4). Jos opintojakso tai kurssi on keskeytetty (K) tai suoritus on kes-
ken (SK), nämä rinnastetaan hylättyyn arvosanaan. Etenemiseste poistuu suorittamalla jompikumpi 
opintojaksoista tai kursseista uudelleen. 
  
Kaikki opintojaksoon tai kurssiin liittyvät työt tulee palauttaa ko. aineen opettajalle viimeis-
tään kyseisen periodin päättöviikolla, muuten opintojakson tai kurssin suoritus katsotaan 
keskeytyneeksi (K). Pätevästä syystä rehtori tai apulaisrehtori voi myöntää poikkeuksen suorituk-
sen vanhenemissäännöstä. Tarvittaessa opiskelija voidaan ohjata opiskeluhuollon palvelujen piiriin.  
 
Mikäli olet sairauden vuoksi ollut pois kevään liikuntatunneilta niin paljon, ettet saa vielä ke-
väällä opintojaksoa tai kurssia valmiiksi, sinulla on mahdollisuus suorittaa puuttuvat liikun-
tatunnit seuraavana syksynä ensimmäisen periodin aikana esim. LI01-ryhmän mukana.  

 

Oppimäärän tason vaihtaminen 
 
Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa 
pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin 
niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan.  
 
Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän 
oppimäärän opintojaksojen ja kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen oppimäärän arvosanoiksi. 
Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän valinnaisia, syventäviä tai 
soveltavia opintoja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. 
 
Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken 
oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mu-
kaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uu-
delleen. 
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Oppiaineen arviointi (1.8.2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma) 
 
Oppiaineen päättöarvosana muodostuu pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvo-
sanojen pohjalta. Arvosanan antaa viimeisen kurssin opettaja kuultuaan aikaisempien kurssien opet-
tajia. Aineen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu, jos vähintään 2/3 opiskelijan opinto-ohjel-
mansa mukaisista pakollisista ja syventävistä kursseista on hyväksytysti suoritettu (esim. 
viidestä kurssista tulee olla neljä hyväksytysti suoritettu). Arvioituja kurssisuorituksia ei voi jälkikä-
teen poistaa. 
 
Korkeintaan kaksi kurssia käsittävissä valinnaisissa kielissä, yhden kurssin oppiaineissa ja liikun-
nassa opiskelija ilmoittaa oppimäärän päätyttyä, haluaako hän suoritusmerkinnän vai numeron 
(muussa tapauksessa arvostellaan suoritusmerkinnällä). Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki 
opiskelijan arvioidut pakolliset, valtakunnalliset syventävät ja hyväksytysti suoritetut koulukohtaiset 
syventävät ja soveltavat kurssit. 
 
Kokonaisarvostelun jälkeen oppiaineen päättöarvosanaa on mahdollista korottaa vain suul-
lisella kuulustelulla. Lukion oppimäärä tulee olla suoritettuna neljännen jakson uusintakuu-
lusteluun mennessä. Tämänkin jälkeen puuttuvia suorituksia voi tehdä, mutta tällöin et saa 
todistuksiasi yo-juhlapäivänä ja nimeäsi ei julkisteta lehdissä uusien ylioppilaiden listalla. 
 
 

Suulliset kuulustelut eli "tentit" (1.8.2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma) 
 
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua eri oppiaineiden suullisiin kuulusteluihin ennen päättötodis-
tuksen antamista. Suullisiin kuulusteluihin voi sisältyä myös kirjallisia tehtäviä. Mikäli opiskelija osoit-
taa näissä kuulusteluissa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta 
määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. 
 
Opiskelija voi osallistua kuulusteluun myös ilman aietta korottaa päättöarvosanaa. Tenttejä ei voi 
uusia. Jos opiskelija jää saapumatta tenttiin ilman pätevää syytä tai ilmoittamatta, hän menettää 
jatkossa tenttiin osallistumisoikeuden ko. aineessa.  
 
Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelman mukaan. Vaikka tentit ei-
vät ole pakollisia, niihin osallistumista suositellaan. Suulliset kuulustelut ohjaavat ymmärtämään 
kokonaisuuksia ja ovat hyvää valmentautumista yo-kirjoituksiin. 
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4. YLIOPPILASTUTKINTO 

 

a) Viimeistään syksyllä tutkinnon aloittaneet 
 

Tutkinnon aineet 

Kaikille pakollisena aineena on äidinkieli. Sen lisäksi opiskelija valitsee kolme muuta pakol-
lista ainetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai yksi reaaliai-
neen koe. Lisäksi kokelas voi osallistua ylimääräisiin kokeisiin. Tutkinnon kokeet perustuvat 
koulun pakollisten ja syventävien kurssien oppimääriin. 
 
Matematiikassa ja toisessa kotimaisessa kielessä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mu-
kaiset kokeet. Vieraissa kielissä voidaan järjestää kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas voi 
valita minkä tason kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa yli-
oppilastutkintoa suorittavan kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe. Tutkintoon saa kuulua 
vain yksi koe mainitussa oppiaineessa. Tältä osin tutkintoa voi myöhemmin täydentää. Kokeen tason 
voi valita riippumatta siitä mitä oppimäärää on koulussa lukenut. 

 
Tutkinnon suorittaminen 

 
Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai hajauttaa. Tutkinnon hajauttaminen kannattaa harkita 
tarkoin (lisäohjeita lukuvuoden aikana). Tutkinto tulee suorittaa kuitenkin kolmena peräkkäisenä 
tutkintokertana. Jollei tutkintoa ole suoritettu mainitussa ajassa, se on uusittava kokonaisuudes-
saan. Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa kolmannella tutkintokerralla, hän 
saa uusia hylätyn kokeensa kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään 
tutkinnon suorittaminen voi siten ulottua kuuteen tutkintokertaan. 
 

b) Keväällä 2022 ja sen jälkeen tutkinnon aloittaneet 
 
Uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen 
jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan 
ylioppilastutkinnon kokeita.  
 
Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen 
kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi 
tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraa-
vasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee si-
sältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. 
 
Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman muun ko-
keen. Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman 
aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt 
ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto. 
 
Kokelas valmistuu ylioppilaaksi suoritettuaan hyväksytysti ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet 
sekä lukion oppimäärään kuuluvat opinnot.  Lukion oppimäärän sijaan kokelaalla voi olla suoritet-
tuna muu lainsäädännössä mainittu tutkinto tai opinnot:  

1. aiemmin suoritettu lukiokoulutuksen oppimäärä tai vastaava ulkomainen koulutus 
2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perus-

tutkinto tai sitä vastaava aiempi tutkinto 
3. muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun perusopetuksen oppimäärälle tai sitä vastaavalle aikai-

semmalle oppimäärälle perustuvan vähintään kaksivuotisen ammatillinen tutkinto tai sitä 
vastaavat opinnot sekä Ylioppilastutkintolautakunnan määräämät lisäopinnot. 
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Tutkintoon vaadittavat kokeet suoritetaan enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Hylätyn 
kokeen voi uusia kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla. Jos kokelas tulee hylätyksi jos-
sakin valmistumisen edellyttämässä kokeessa kolmannella tutkintokerralla, tutkinnon suorittaminen 
voi ulottua kuuteen tutkintokertaan. Tutkintoon voi kuitenkin lisätä uusia kokeita vain ensimmäisen 
kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jos kokelas on valinnut vaativamman tason kokeen ai-
neessa, jossa on kahden tason mukaisia kokeita, ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, 
hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen tason. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että vaadit-
tuihin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason koe.  
 
Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta. Tutkinnon valmistumisen jälkeen hylättyä koetta voi uu-
sia rajoituksetta ja tutkintoa voi täydentää uusilla tutkintoaineilla ja oppimäärillä.  
 
Ilmoittautuminen lukuvuoden tutkintoihin on seuraavasti: 

 
Kevät 2022 ==> marraskuun 17. päivä klo 13.15 mennessä 
Syksy 2022 ==> toukokuun 18. päivä klo 13.15 mennessä (20-ryhmät) 
                   kesäkuun 9. päivä klo 13.15 mennessä (ylioppilaat) 
 
Tutkintopäivät löydät ylioppilastutkintolautakunnan tai lukion kotisivulta. 
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5. OPISKELUHUOLTO JA MUUT OPISKELUUN LIITTYVÄT ASIAT 

 

Kanslia ja opettajat 
 
Lukion kanslian aukioloajoista ilmoitetaan myöhemmin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erik-
seen. Opettajat ovat tavattavissa parhaiten ennen oppitunnin alkua tai heti tunnin päätyttyä. He käyt-
tävät välituntia valmistautuakseen seuraavaan tuntiin. Kiireellisessä asiassa voit kuitenkin tavoittaa 
heidät myös välitunnilla opettajainhuoneesta. Voit lähettää vähemmän kiireellisissä tapauksissa 
myös Wilma-viestin tai sähköpostin (etunimi.sukunimi@jamsa.fi). 
 
Tietoteknisiä asioita hoitaa Mika Himanen (etunimi.sukunimi@jamsa.fi). 
 

Opiskelukustannukset 
 
Jämsän kaupunki järjestää opiskelijoille maksuttoman ruokailun. Jämsän kaupunki ei järjestä erillisiä 
koulukuljetuksia. Opiskelijat huolehtivat itse matkalippujensa ostamisesta Matkahuollosta. Lukiosta 
annetaan todistus mahdollisuudesta käyttää joukkoliikenteen palveluja. Jämsän kaupunki ei korvaa 
kuljetusopiskelijoiden omavastuuosuuksia. 
 
a) Oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat 
 
Lukio hankkii oppivelvollisuuden piirissä oleville opiskelijoille opiskelussa tarvittavat materiaalit ja 
välineet. Oppimateriaaleja ja kannettavat tietokoneita ei saa kuitenkaan omaksi. Ne on pidettävä 
opiskelussa ja oppitunneilla mukana ja huolehdittava niiden hyvästä kunnosta. Mikäli koulumatka on 
vähintään seitsemän kilometriä opiskelija saa matkakorvauksen KELAlta ilman omavastuuta. Lukio 
ei järjestä koulukyytejä. 
 
b) Muut opiskelijat  
 
Oppikirjat, tietokoneet ja opiskeluvälineet lukion opiskelija kustantaa itse. Opiskelun sujumiseksi pidä 
asianmukaiset kirjat ja työvälineet mukana oppitunneilla ja huolehdi niiden kunnosta. Jämsän pää-
kirjastosta voi varata ennen jakson alkua joitakin oppikirjoja Keskikirjaston tunnuksilla. Lisäksi 
opinto-ohjaajalta tiedustella uuden opetussuunnitelman mukaisia oppikirjoja.  
 
Taloudellisissa ongelmissa kannattaa olla yhteydessä koulukuraattoriin. 
 

Opintotuki 
 
Lukiolainen voi saada valtion opintotukea 17 vuotta täytettyään. Opintotukea voidaan myöntää ai-
kaisintaan hakemiskuukaudesta lukien. Tukea ei myönnetä takautuvasti. KELA lähettää esitäytetyt 
hakulomakkeet hyvissä ajoin ennen kuin hakemus on jätettävä. Jos kuitenkin jostain syystä et ole 
saanut lomaketta, niin kysy kansliasta tai opinto-ohjaajalta tai Kelan toimistosta. Näistä voit myös 
saada hakemuslomakkeen. Opintotukea voi hakea myös verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. 

 

Opiskelijan oikeudet 
 
Opiskelijalla on oikeus suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä enintään neljässä vuodessa, 
jollei koulutuksen järjestäjä myönnä opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi 
lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen (Lukiolaki 23 §). 
 
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee suojata opis-
kelijaa kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä (Lukiolaki 40 §). 
 

mailto:etunimi.sukunimi@jamsa.fi
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Opiskelijan velvollisuudet 
 
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. 
Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä. 
 
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyt-
täydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, op-
pilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä (Lukiolaki 30 §). 
 
 

Kurinpito 
 
Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voi-
daan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua 
epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta 
määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä 
olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. Oppivelvollinen voidaan kui-
tenkin erottaa oppilaitoksesta enintään kolmeksi kuukaudeksi. 
 
Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokka-
huoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuu-
desta (Lukiolaki 41 §). 
 
Tupakkalaki kieltää tupakoinnin ja nuuskan käytön sekä koulun sisätiloissa, että ulkoalueilla. 
Mikäli opiskelija tavataan tupakoimassa koulun alueilla, asiasta ilmoitetaan hänen huoltajal-
leen. Tapauksen toistuessa seuraa kirjallinen varoitus. Myös tupakkatuotteiden tuonti kouluun on 
kielletty. 
 

Opinto-ohjaus 
 
Opinto-ohjaajan tehtävänä on auttaa opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja tiedottaa 
jatko-opiskelumahdollisuuksista. Opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajien yksityisvastaanottoajoista il-
moitetaan erikseen. Ryhmänohjaustuokioita järjestetään viikoittain, ne ovat kaikille pakollisia ja osa 
opinto-ohjauksen suoritusta. 
 
Ensimmäiseltä vuosiluokalta lähtien opiskelijalle pakollisiin yhteisiin aineisiin kuuluu opinto-ohjaus, 
joka sisältää sekä ryhmätunteja että yksilöllistä ohjausta. Tunteja pitävät ryhmänohjaajat, erityisopet-
taja ja opinto-ohjaaja. Opintojen ohjausta antavat myös vuosiluokkaa ylemmät ns. tutor-opiskelijat. 

 

Nuoriso-ohjaaja 
 
Lukion ja Gradia Jämsän yhteinen nuoriso-ohjaaja Virpi Pohjonen (p. 040 559 8668) toimii 
pääasiallisesti Jämsän lukion. Nuoriso-ohjaajan työhuone on kirjasto-monitoimitilan yhtey-
dessä.  
 

Terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi  
 
Terveydenhoitaja huolehtii terveystarkastuksista. Hänen puoleensa voit kääntyä ensiapua tarvites-
sasi tai sairastuessasi koulupäivän aikana. Terveydenhoitaja on tavattavissa (p. 040 774 0381) Jäm-
sänjoen yhtenäiskoulun Paunun yksikössä.  Hoitotunti on päivittäin klo 12 - 13, jolloin vastaanotolle 
voi tulla myös ilman ajanvarausta esim. mieltä askarruttavissa tai painavissa asioissa tai muissa 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä (ks. Wilman tiedote).  
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Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskelijahuolto 

Lukiopsykologin ja -kuraattorin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, myönteistä ke-

hitystä, koulunkäyntiä, osallisuutta, sosiaalista vastuullisuutta ja elämänhallintaa yhteistyössä lukion 

henkilökunnan kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti psykologi- ja kuraattoripalvelua 

tarjotaan ensisijaisesti koko kouluyhteisöä koskevana opiskelijahuoltotyönä. Psykologi ja kuraattori 

osallistuvat opiskelijahuollon suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toimivat oppilaitoskohtaisen opis-

kelijahuoltotyöryhmän jäseninä. 

Psykologi ja kuraattori tarjoavat myös yksilökohtaisen opiskelijahuollon palveluja tapaamalla opiske-

lijoita erikseen sovittuina vastaanottoaikoina lukiolla (kuraattori maanantaisin ja psykologi perjantai-

sin). Tarvittaessa vastaanotto voidaan järjestää muuhun toimipisteeseen perhe- tai verkostopalave-

rina. Lähipalvelu toteutetaan turvavälit ja hygieniaohjeet huomioiden. Tulethan vastaanotolle ter-

veenä. Sairaustapauksissa ajanvaraus ohjataan perumaan viivytyksettä. Kuraattorit ja psykologit 

tarjoavat palvelua myös etäyhteyksillä (esim. puhelinpalvelu ja Teams-palaverit).  

Palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Opiskelija voi ottaa yhteyttä psykolo-

giin tai kuraattoriin puhelimitse, tekstiviestillä, Wilman kautta tai sähköpostitse. Palveluun voi hakeu-

tua myös esim. rehtorin, opettajan, opinto-ohjaajan, opiskeluterveydenhoitajan, lääkärin tai huoltajan 

välityksellä. Psykologin kanssa voi selvittää psyykkisen terveydentilaan liittyviä huolenaiheita (esim. 

opiskelustressi, masennus, ahdistuneisuus, syömishäiriöt, ihmissuhdevaikeudet, kriisitilanteet tai 

yleinen pahan olon tunne). Psykologin työnkuvaan sisältyy psykologiset selvittelyt, tutkimukset ja 

arvioinnit. Kuraattorin kanssa voi keskustella esimerkiksi opiskelumotivaatiosta, poissaoloista, 

perhe-, ystävyys- ja seurustelusuhteisiin liittyvistä huolenaiheista, yksinäisyyden tunteesta, elämän-

hallinnan kysymyksistä, itsenäistymisestä, päihteiden käytöstä, vapaa-ajan harrastuksista sekä asu-

miseen ja taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä asioista. Psykologi ja kuraattori kartoittavat opiske-

lijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta sekä ohjaavat tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja – hoitoon. Työ-

tehtäviin kuuluu yhteistyö huoltajien ja opiskelijan muun palveluverkoston kanssa.  

Koulupsykologi Milja Halttunen Koulukuraattori Sanna Kytöoja  

puh. 040 5866278                               puh. 0406882480 

milja.halttunen@jamsa.fi                    sanna.kytooja@jamsa.fi  

     

Hammashoito 
 
Opiskelijoiden hampaiden kunto tarkastetaan säännöllisesti. Alle 18-vuotiaille hammashoito on mak-
sutonta. Muilta peritään asetuksen mukaiset maksut. Hammashoitolan ajanvaraus p. 020 638 3381.  

 

Tapaturmat 
 
Ilmoita koulussa tai koulumatkalla sattuneesta koulutapaturmasta välittömästi terveydenhoitajalle, 
kansliaan tai opettajalle. Koulu täyttää tapaturmailmoituksen, joka toimitetaan sivistystoimen hallin-
tosihteerille. Mahdolliset tapaturmasta aiheutuneet henkilövahinkokulut opiskelija maksaa itse. Mak-
sutositteet maksajan tilitietoineen liitetään tapaturmailmoitukseen ja lähetetään vakuutusyhtiölle kor-
vauksia varten. Perusopetuksesta poiketen toisen asteen oppilaitokset eivät korvaa tapaturmasta 
johtuvia koulukyydityksiä.  
 

mailto:milja.halttunen@jamsa.fi
mailto:sanna.kytooja@jamsa.fi
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Taukotunnit  
 
Taukotunnit lukujärjestyksessäsi johtuvat käytössä olevasta valinnaisesta opetussuunnitelmasta. 
Niiden määrä riippuu omista ainevalinnoistasi. On järkevää käyttää taukotunnit opiskeluun tai liikun-
taan. Siten lyhennät kotitehtävien tekoon käyttämääsi aikaa.  
 
 

Kulkuneuvojen ja esineiden säilyttäminen 
 
Säilytä polkupyörä tai muu kulkuneuvo lukittuna niille osoitetuilla paikoilla. Vältä rahojen ja arvoesi-
neiden tuomista kouluun. Älä missään tapauksessa jätä niitä aulojen naulakkotiloihin eikä liikuntati-
lojen pukuhuoneisiin. Säilytä tavaroita henkilökohtaisessa kaapissasi ja pidä se lukittuna. Lukioon 
on hankittu polkupyöriä. Niitä voi lainata esim. siirtymiseen liikuntapaikoille. Ohjeet lainaamiseen ja 
avaimen nouto kopiohuoneesta. 
 

Vapaa-ajan toiminta, retket, koulun tapahtumat 
 
Koulussa voi toimia opiskelijavetoisia kerhoja. Ryhmän vastuuhenkilön on oltava vähintään 18-vuo-
tias. Asiasta kiinnostuneet voivat kääntyä rehtorin puoleen. Lukion opiskelija voi osallistua valtakun-
nalliseen urheilukilpailu- ja kurssitoimintaan.  Koulu tarjoaa tiloja myös opiskelijoiden vapaa-ajan toi-
mintaan. Lupa illanvieton järjestämiseen pyydetään rehtorilta. Siivouksesta ja käytännön järjeste-
lyistä sovitaan kiinteistönhoitajan kanssa.  
 
Kaikissa koulun tapahtumissa alkoholin käyttö on ehdottomasti kielletty (esim. potkiaiset, penkin-

painajaiset, itsenäisyysjuhla). Säännön rikkomisesta seuraa kirjallinen varoitus. 

Hallinto 
 
Kaupungin kouluhallinnon keskeisimpänä päätäntäelimenä on sivistyslautakunta. Lautakunnassa 
päätettävät asiat valmistelee sivistystoimi. Sivistystoimenjohtaja on Leena Kilpeläinen (p. 0400 542 
062). Koska lukiolla ei ole johtokuntaa, päätösvalta pääsääntöisesti koulua koskevissa asioissa on 
rehtorilla ja opettajakunnalla, tietyissä asioissa aineenopettajalla. 
 

Opiskelijakunta 
 
Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta valitsee keskuudestaan hal-
lituksen. Opiskelijakunnan hallitus järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaata kulttuuritoimin-
taa. Opiskelijakunnan hallitus voi tehdä ehdotuksia opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi ja an-
taa lausuntoja opetussuunnitelmasta sekä opetusmenetelmistä ja opetusväline- ja kirjastohankin-
noista. Opiskelijakunnan edustaja osallistuu myös opettajien kokouksiin. Uusi hallitus valitaan aina 
kalenterivuodeksi.  

 

Kirjasto-monitoimitila 
 
Kirjasto-monitoimitilassa on erikseen merkitty lukukaappi, josta voi lainata kirjoja. Muiden kirjojen 
lainaamisesta sovitaan opettajan kanssa. 

 

Kiinteistönhoito 
 
Koulun kiinteistönhoitajana toimii Pasi Virtanen (p. 040 581 5415). Hänen puoleensa voit kääntyä 
kalustoa, välineistöä ja siivousta koskevissa asioissa. Koulun siivouksesta vastaavat laitoshuolta-
jat. He kaikki huolehtivat opiskelijoiden hyvinvoinnista ja viihtymisestä koulussa.  



18 

  

Koulusta eroaminen 
 
Jos opiskelija eroaa lukiosta, tulee hänen jättää kirjallinen ilmoitus rehtorille. Eroilmoituksessa on 
oltava huoltajan allekirjoitus, jos opiskelija ei ole täysi-ikäinen. Lukiosta katsotaan eronneeksi myös 
opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa lukiosta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituk-
senaan ole jatkaa koulunkäyntiä. Päätöksen asiasta tekee rehtori.  
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6. TIETOSUOJA 

 

Henkilötietojen käsittely Jämsän lukiossa 
 
EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. 
 
Jämsän lukiokoulutuksessa henkilötietoja käsitellään huolellisesti. Tietoja käsitellään vain ennalta 
määriteltyyn. tarkoitukseen. Noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Henkilötie-
toja sisältävien järjestelmien käyttöä ja oikeuksia seurataan. Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus ja 
tietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtävänsä puolesta oikeus käsitellä kyseistä tietoa. 

 
Käsiteltävät tiedot: 
Opiskelijan etunimet, sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, posti-
osoite, kuva, huoltajatiedot (nimi, puhelinnumero, kotiosoite, postiosoite, sähköpostiosoite), ääni 
(kielten harjoitustyöt). 
 
Miksi tietoja käsitellään? 
 
’Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artikla kuuden (6) mukainen rekis-
terinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen ja yleistä etua koskevan tehtävän suorittami-
nen, sekä rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen.’ 
 

Mihin tietoja siirretään? 
 
Oppimis- ja koeympäristöt 
Pedanet, Abitti, Otava, SanomaPro, Studeo, Bittiniilo, Abixapuri, eOppi, Teams, Äly, Hangouts 
Eri oppiaineiden sähköiset kokeet, kurssisuorituksien arviointi ja suoritteiden sähköinen palautus 
opiskelijakohtaisesti opiskelijoille. 
 
Ylioppilastutkintolautakunta 
Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen. Opiskelijoiden koesuorituksien sähköinen siirto ylioppilastut-

kintolautakuntaan. 

Laskutus- ja maksuliikenne 

Henkilötietoja käytetään tutkintomaksulaskutukseen ja ne siirtyvät Jämsän kaupungin laskutusjär-

jestelmään ja myyntireskontraan. Tarvittaessa henkilötietojen siirtämisestä informoidaan perintätoi-

misto Intrum Oy:lle. Tietosuojaseloste Laskutus/myyntireskontrasta on Jämsän kaupungin nettisi-

vuilla. 

 

Tietojärjestelmien turvatoimet 

 

Järjestelmät ovat suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja niiden salasanoilla. Tietokanta  

on suojattu palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin. Tietoverkossa olevat oppimis- ja koeympä-

ristöihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla. Oikeudet jaetaan vain nimetyille henkilöille. 

 

 

 

Jämsän lukion tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa http://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/asioin-

tipalvelut/tietosuojaselosteet . 

 

 

http://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/asiointipalvelut/tietosuojaselosteet
http://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/asiointipalvelut/tietosuojaselosteet
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7. OPPITUNTIEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAT 

 
 Maanantai, tiistai, torstai, perjantai 
  

1. TUNTI   klo   8.00 –   9.15 
 2. TUNTI   klo   9.30 – 10.45 
   

RUOKAILU  20-, 19- ja 18-ryhmät klo 10.45 – 11.45 
 (periodeissa 4 ja 5 myös 21-ryhmät)  
  

3. TUNTI  21-ryhmät (jaksot 1-3) klo 11.00 – 13.00 
 RUOKAILU 20-ryhmät (jaksot 1-3) oppitunnin aikana 45 minuuttia 
  
 3. TUNTI 20, 19- ja 18-ryhmät klo 11.45 – 13.00 
 (periodeissa 4 ja 5 myös 21-ryhmät)     
  

4. TUNTI   klo 13.15 – 14.30 
  

Klo 14.30 jälkeen on palkin 8 oppitunteja, esim. opinto-ohjausta ja liikuntaa. 
 Näistä opettaja ilmoittaa erikseen Wilman kautta. 
  
  

Keskiviikko 
 

1. TUNTI   klo   8.00 –   9.15 
 2. TUNTI   klo   9.30 – 10.45 
   

RUOKAILU  20-, 19- ja 18-ryhmät klo 10.45 – 11.30 
 (periodeissa 4 ja 5 myös 21-ryhmät)  
    

3. TUNTI  21-ryhmät (jaksot 1-3) klo 11.00-12.45 (välissä 30 min. ruokailu) 
  
 3. TUNTI 20-,19- ja 18-ryhmät klo 11.30 – 12.45  
 (periodeissa 4 ja 5 myös 21-ryhmät)     
   

4. TUNTI   klo 13.00 – 14.15   
  

5. TUNTI   klo 14.20 – 15.35  
 

Poikkeuksista tiedotetaan erikseen. Noudata oppituntien alkamisaikoja. 
 
Mikäli koronatilanne niin vaatii, ruokailussa tullaan noudattamaan erillistä aikataulua. 
Joidenkin ryhmien ruokailu voi olla vasta klo 12.15 jälkeen, joten muista syödä riittä-
vän monipuolinen aamiainen.  
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8. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2016- 

 
1 Koulun nimi 
 
Jämsän lukio 

 
 
2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 
 
Järjestyssääntöjen tarkoitus edistää lukion sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 
sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
 
Lukiolain 40 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut op-
pilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun es-
teetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 
Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun sisällä ja piha-alueella, siirryttäessä opetuspisteestä toiseen, 
muissa opetuspisteissä, koulun järjestämillä retkillä, leirikouluissa sekä muissa koulun järjestämissä 
tilaisuuksissa. 

 
 
3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 
 
Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 
 
Lukion opiskelijalla on oikeus maksuttomaan opetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen 
kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän 
suojaan. 
 
Opiskelijat ovat tasavertaisia sukupuolten välisen tasa-arvon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, 
sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien suhteen. Kouluyhtei-
sössä tulee edistää kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen synty-
mistä. 
 
Opiskelijalla oikeus saada opetusta, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsää-
dännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. 
 
Opiskelijan velvollisuudet 
 
Opiskelijalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

 
 

 

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
 
Hyvä käytös 
 
Opiskelijan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Tähän kuuluu mm. toisten huomioiminen, 
työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen, tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen. 
Opiskelijan palauttamiin opintosuorituksiin liittyviin töihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta läh-
dettä ilmaisematta. Opiskelijan tulee pitää kiinni sovituista ajoista. 
 
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, 
sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.  



22 

  

Oppitunneilla syöminen ja juominen on kielletty. 
 
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 
 
Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista tulee huolehtia sekä kunnioittaa  
toisten omaisuutta. Roskaaminen on kielletty ja omat jäljet tulee siivota. Opiskelijalla on velvollisuus 
vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puh-
distamiseen tai järjestämiseen. 
 
Turvallisuus 
 
Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee ilmoittaa koulun henkilökuntaan 
kuuluvalle. 
 
Ajoneuvot tulee pysäköidä liikennemerkein ja muulla tavoin määrätyille paikoille. 
 
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 
 

Koulun tietokoneita, tabletteja ja muuta välineistöä tulee käyttää ja käsitellä asianmukaisesti. 

Mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kiel-

letty, ellei niiden käyttö kuulu kyseisen oppitunnin ohjelmaan. 

Päihteet ja vaaralliset esineet 
 
Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden 
tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Tämä koskee muun muassa alkoholia, tupakkalain tar-
koittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, am-
puma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita. 
 
Kurinpito 
 
Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voi-
daan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua 
epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta 
määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi 
 
Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokka-
huoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuu-
desta. 
 
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritse-
vät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

 
 

 

5 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
 
Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivuilla ja niitä käsitellään lukuvuoden alussa ryhmänoh-
jaajan johdolla. Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan ja arvioidaan lukuvuoden päätteeksi. 


