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TERVETULOA PERHON LUKIOON! 
Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Perhon lukioon! Lukuvuosi pyörähtää käyntiin 

uusituissa tiloissa Kampuksella. 

Tämä opinto-opas sisältää kaikki tärkeimmät koulunkäyntiin liittyvät asiat tiivistetyssä 

muodossa. Oppaaseen kannattaa tutustua huolella, ja säilyttää se koko lukuvuoden ajan.   

Perhon lukio on matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aineisiin painottunut lukio Keski-

Pohjanmaalla.  Luonnontieteellinen painotus antaa vahvat tiedot tekniikan, luonnontieteiden 

ja lääketieteen jatko-opintoihin sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa.  

Pääpainotuksen lisäksi on tarjolla runsaasti kieliopintoja äidinkielestä englantiin, ruotsiin, 

saksaan, ja ranskaan. Kaikissa kielissä voi opiskella valinnaisia opintojaksoja, sillä nykypäivän 

työelämän viestintätaidot ovat tärkeitä. Verkko-opintoina voi opiskella esimerkiksi espanjaa, 

portugalia, italiaa tai latinaa.  

Liikunnan monipuolisesta opintojaksovalikoimasta voi valita lukemiselle vastapainoa. 

Liikunnan opintojaksoja on tarjolla runsaasti. Lisäksi opiskelijoiden on mahdollista saada 

vuoroja kuntosalille tai liikuntasaliin.  

Opintoihin on mahdollisuus yhdistää myös samalla Kampuksella toimivan Kpedu Perhon 

toimipaikan opintoja.    

Perhon lukion opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin pääset tutustumaan tarkemmin 

seuraavasta osoitteesta: http://peda.net/perho/lukio  

Puurtaminen keskeytyy erilaisissa koulun tapahtumissa ja niiden valmisteluissa. Perinteisten 

joulujuhlien ja kevätjuhlien lisäksi pitkin vuotta on monenlaisia teemapäiviä, tempauksia, 

retkiä ja vierailuja. Lukion opiskelijakunta on aktiivisesti osallisena toiminnan suunnittelussa ja 

toteuttamisessa opettajakunnan kanssa.  

 

YHDISTELMÄTUTKINTO 

Perhon lukio tekee yhteistyötä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston (Kpedu) Perhon 

toimipaikan kanssa. Perhon toimipaikka on fyysisesti samalla Kampuksella lukion kanssa. 

Kolmoistutkinnossa opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon ja 

http://peda.net/perho/lukio


 

 

lukion oppimäärän, kaksoistutkinnossa ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon. 

Yhdistelmätutkinto yhdistää sekä lukion että ammattiopiston parhaat puolet: tutkinnon 

suorittanut voi sijoittua työelämään tai jatkaa korkeakouluun. 

AIKUISLUKIO 

Perhon lukiossa on mahdollista suorittaa aikuislukion oppimäärä, joka on laajuudeltaan 88 

opintopistettä. Hakijalla täytyy olla hyväksyttynä peruskoulun opinnot ja ikää yli 18 vuotta. Alle 

18-vuotias voi hakeutua aikuislukioon vain, jos siihen on erityinen syy. Opinnot toteutetaan 

joustavasti päivälukiona henkilökohtaisen oppimissuunnitelman pohjalta, joka laaditaan 

ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella 

hakemuksella rehtorille.   

LUKION TEHTÄVÄ 

Lukio jatkaa peruskoulussa alkanutta yleissivistävää koulutusta. Se valmentaa yliopisto- ja 

ammattikorkeakouluopintoihin mutta myös ammatilliseen koulutukseen. Lukio kehittää 

monipuolisesti koko persoonallisuutta: tietoja, tunne-elämää ja toiminnallisuutta. Pyrimme 

säilyttämään ja kannustamaan itsenäisyyttä ja luovuutta. On siis tärkeää, että koulussa 

viihdytään, sallitaan, keskustellaan, väitellään ja vaikutetaan. Kaikki voidaan vaikuttaa siihen, 

saavutetaanko tavoitteet.  

 

Perhon lukion koulutustehtävässä painottuvat 

Pienen lukion positiivisuus 

Elämän eväspaketin kokoaminen 

Rohkeus ja rehellisyys 

Hyväksyntä ja huolenpito 

Opiskelumotivaatio ja osallisuus 

Nuorten elämä 

 

Luma ja luonto 

Uteliaisuus ja ulkopuolinen maailma  

Kielitaito ja kulttuurintuntemus 

Itsenäisyys ja innovatiivisuus 

Opetus ja oppiminen 

 



 

 

LUKIO-OPISKELU 

Tässä oppaassa puhutaan vanhasta ja uudesta opetussuunnitelmasta. Uusi 

opetussuunnitelma koskee syksyllä 2021 tai sen jälkeen lukio-opintonsa aloittaneita. Vanha 

opetussuunnitelma on käytössä aikaisemmin opintonsa aloittaneilla. Lukio-opiskelu on 

joustavaa. Opiskelija päättää, mitä opintojaksoja opiskelee lukuvuoden aikana. Jos 

opiskelijalla on esimerkiksi paljon harrastuksia ja runsas opintojaksovalikoima, hän voi valita 

neljän vuoden suunnitelman. Vapaus tuo mukanaan tietysti myös vastuuta opinnoista ja 

opintopisteiden kertymää tuleekin seurata huolella.  

Opintojaksot opiskellaan keskitetysti eli jakso-opiskeluna. Perhon lukiossa on 

viisijaksojärjestelmä, jolloin lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon. Lukujärjestys vaihtuu jakson 

päättyessä. Kunkin jakson lopussa on koeviikko, jolloin päättyvistä opintojaksoista on koe.    

HYVIIN TULOKSIIN LUKIOSSA 

Lukio-opiskelun yhtenä keskeisenä antina on opiskelutaitojen kehittyminen. Kun opiskelu on 

innostavaa, tartutaan mielellään uusiin haasteisiin ja vähitellen opiskelutaidotkin kehittyvät. 

Taitojen kehittyminen puolestaan lisää työn mielekkyyttä, kun voi asettaa uusia vaativampia 

tavoitteita. On hyvä muistaa, että opiskelu on yksilöllinen taito. Jokaisella on itselleen 

parhaiten soveltuva opiskelutyyli, jota voi jatkuvasti kehittää. Vastuu kehittämisestä on 

opiskelijalla itsellään. Opiskelutaitojen kehittäminen tulee esille eri oppiaineiden näkökulmasta 

oppitunneilla ja monissa muissa yhteyksissä, kuten ryhmänohjauksessa ja 

opiskelijanohjauksessa.               

LUKIO-OPISKELUN ERITYISPIIRTEITÄ 

· Lukion voi suorittaa kahdessa, kolmessa tai neljässä vuodessa. Erityisistä syistä voidaan 

myöntää lupa pidempäänkin opiskeluaikaan. 

· Lukuvuosikohtaisia minimiopintopisteitä ei ole, vaan lukion opintopisteet, vähintään 150 

opintopistettä, kertyy koko lukioajalta.  

· Hylättyä arvosanaa voi yrittää korottaa uusintakokeessa ja hyväksyttyä arvosanaa 

korotuskokeessa yleisessä koepäivässä (5 kertaa vuodessa) tai suorittamalla opintojakson 

uudestaan.  

· Opetusryhmät eivät pysy samoina. 

· Ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa kolmelle peräkkäiselle kirjoituskerralle. 

 



 

 

RYHMÄNOHJAUS 

Jokaisella ryhmällä toimii oma ryhmänohjaaja (RO). Ryhmänohjaajat huolehtivat käytännön 

koulutyön aloittamiseen liittyvistä järjestelyistä ja ryhmän koko lukuvuoden työskentelyn 

opastuksesta. RO seuraa opiskelijoiden opiskelumenestystä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.  

RO-tunnit ovat pakollisia ja ne pidetään säännöllisin väliajoin.  

POISSAOLOT JA MYÖHÄSTELYT 

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua oppitunteihin. Poissaoloille tulee olla hyväksytty syy. 

Hyväksyttyjä syitä ovat mm. sairauspoissaolot ja koulun järjestämiin koetilaisuuksiin 

osallistuminen. 

Ryhmänohjaaja voi myöntää opiskelijalle luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. 

Pidemmät poissaololuvat myöntää rehtori (enintään kuukausi) ja tätä pidemmät poissaolot 

Sivistyslautakunta, esim. vaihto-oppilasvuodeksi. Kaikki poissaolot on selvitettävä. Poissaolot 

selvitetään Wilmassa. Huoltaja varmistaa alaikäisen poissaolot, ja 18 vuotta täyttänyt selvittää 

poissaolonsa itse hyvin perustellen. 

Jos poissaolotunteja kertyy 1/3-opintojaksosta, aineenopettaja ja ryhmänohjaaja ratkaisevat, 

voiko opintojakson opiskeluoikeus jatkua ja millä tavoin. Poissaolot voivat vaikuttaa 

arvosanoihin alentavasti.  

TUKIOPETUS 

Opiskelija voi pyytää opettajaltaan tukiopetusta tai opettaja voi ehdottaa tukiopetusta. 

Tukiopetusta on mahdollisuus saada mm. sairauden takia, ennen koetta tai opiskelijan 

jäädessä tilapäisesti jälkeen opinnoissa. 

OPISKELUN TUKEMINEN  

Opinto-ohjausta järjestetään lukiossamme opintojaksoina sekä henkilökohtaisena 

opintoneuvontana. Opintojen alussa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan ja 

ryhmänohjaajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä 

ylioppilastutkintosuunnitelman. Lukemisen ja kirjoittamisen taitoja mittaavat ja mahdollisia 

lukihäiriöitä seulovat LUKI-testit tehdään heti opintojen alkuvaiheessa. Erityisen tuen tarpeesta, 

tukiopetuksesta ja itsenäisten kurssien suorittamisesta pystyy sopimaan henkilökohtaisesti 

opettajien kanssa. Jos opiskelija haluaa tehdä koeviikon kokeen erillisessä tilassa, niin siihen 

tarvitaan terveydenhuoltoviranomaisen lausunto, joka toimitetaan rehtorille. Erityisopetusta 

on tarjolla lukiolaisille tarpeen mukaan. Erityisopettaja avustaa tarvittaessa opiskelijoita 

äänikirjojen sekä virallisten oppimisvaikeuslausuntojen hankkimisessa. Ylioppilaskirjoituksissa 

tarvittavista erityisjärjestelyistä vastaa lukion rehtori. 



 

 

OPISKELUHUOLTO 

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia 

ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja 

turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena 

opiskeluhuoltona. 

Moniammatilliseen opiskeluhuoltotyöryhmään kuuluvat tarpeen mukaan rehtori, opinto-

ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori sekä usein myös ryhmänohjaaja. 

Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa on kyse opiskelijan osallisuudesta, myönteisestä 

vuorovaikutuksesta ja aikuistuvan nuoren tukemisesta. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua 

toimintaan.  

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista 

opiskeluhuoltoa. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tueksi kootaan monialainen 

asiantuntijaryhmä tuen tarpeen selvittämiseksi ja palveluiden järjestämiseksi. 

Asiantuntijaryhmän voi kutsua koolle opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden 

edustaja. Myös opiskelija tai huoltaja voi pyytää ryhmän kokoamista.  

VALINNAT 

Opiskelija valitsee keväällä seuraavaa lukuvuotta varten opiskeltavat opintojaksot. Valinnat 

tehdään Wilmassa lukuun ottamatta aloittavia opiskelijoita. He tekevät valinnat erillisellä 

ainevalintakortilla, joka lähetetään Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiin toukokuun aikana 

kaikille Perhon lukioon hakeneille. Opintojaksovalinnat on syytä tehdä tarkkaan miettien, jotta 

voi edetä opinnoissa kohtuullisesti ja jaksottainen työmäärä olisi sopiva. Valintojen perusteella 

laaditaan lukujärjestykset. Aina ennen jakson vaihtumista kannattaa tarkistaa seuraavan 

jakson lukujärjestys, mutta toivottavaa on, että opiskelija ei kesken lukuvuoden jättäisi 

opintojaksoja pois. Suurista opinto-ohjelman muutoksista on neuvoteltava opinto-ohjaajan 

kanssa. Suuria muutoksia ovat esimerkiksi matematiikan vaihtaminen pitkästä oppimäärästä 

lyhyeksi ja lyhyen kielen jättäminen pois opinto-ohjelmasta. Näistä muutoksista täytetään 

myös opinto-ohjelmanmuutoslomake, jonka myös huoltaja allekirjoittaa.  Suositeltavaa on 

opiskella 60 opintopistettä lukuvuoden aikana (12 op/jakso), jotta opinnot tulevat valmiiksi 

kolmen vuoden aikana. Opintojen hajauttaminen neljälle vuodelle on toki mahdollista. 

Hajauttamisesta on hyvä keskustella opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa hyvissä ajoin. 

Ylioppilastutkinto on saatava valmiiksi kolmella peräkkäisellä kirjoituskerralla. Toki sen jälkeen 

hylättyjä kokeita voi uusia kolmella seuraavalla kirjoituskerralla. Tutkinnon ollessa valmis, 

korottaa voi rajoituksetta. 



 

 

KOKEET, KOEVIIKKO 

Opintojakson kokeet pidetään jakson lopussa olevalla koeviikolla. Koeviikkoa varten 

laaditaan oma lukujärjestys. Ennen kokeen alkamista on noudatettava koekohtaisia sääntöjä. 

Koeviikon lukujärjestys jaetaan oppilaille edellisellä viikolla. Jos jättää kokeessa tyhjän 

koepaperin, opintojakso saatetaan silti hyväksyä muiden näyttöjen perusteella. 

POISSAOLO KOKEESTA 

Kokeesta voi olla pois vain erityisen painavasta syystä. Jos opiskelija ei pääse kokeeseen, on 

otettava välittömästi yhteys opettajaan, ryhmänohjaajaan tai rehtoriin. Poissaolosta on 

annettava luotettava selvitys (esim. lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai yhteydenotto 

kotoa). Jos opiskelija ei ilmoita poissaolostaan tai syytä ei voida hyväksyä, koe voidaan tulkita 

hylätyksi ja koekerta käytetyksi. Opintojaksosta tulee tällöin o-merkintä. Jos poissaoloon on 

hyväksyttävä syy, opiskelija sopii opettajan kanssa uuden koepäivän, joka on yleensä yleinen 

koepäivä. 

KOKEEN UUSIMINEN 

Hylätyn opintojakson arvosanan saanut tai kokeesta luvalla poissa ollut opiskelija voi 

ilmoittautua kirjallisella lomakkeella ao. opettajalle opintojakson uusintakokeeseen, joka 

järjestetään kahden viikon sisällä jakson päättymisestä, viidennen jakson jälkeen kesäkuussa. 

Yleiset koepäivät ilmoitetaan jo lukuvuoden alussa. Ennen koetta opiskelijalla on mahdollisuus 

saada esimerkiksi tukiopetusta kokeen läpimenon varmistamiseksi. Opiskelija voi uusia hylätyn 

kokeen yhden kerran uusintakokeena. Hylätyn opintojakson voi suorittaa myös osallistumalla 

opintojaksolle uudelleen, kun se on tarjolla. 

Hyväksyttyä opintojaksoa saa yrittää korottaa yleisenä koepäivänä, joita on viisi kertaa 

vuodessa.  Hyväksyttyä opintojaksoa saa korottaa yhden kerran korotuskokeena. 

Korotuskokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisella lomakkeella.  Opintojakson arvosanaa on 

mahdollista korottaa myös osallistumalla ko. opintojakson opetukseen ja kokeeseen 

uudelleen tai suorittamalla opintojakso uudelleen itsenäisesti tai erityisin lisänäytöin, joista 

sovitaan opettajan kanssa. Parempi arvosana opintojakson suorituksesta jää aina voimaan. 

Hylätyn kokeen voit uusia yleisenä koepäivänä. Hylätyn kokeen uusimiseen ilmoittaudutaan 

lomakkeella. Päivät löytyvät lukion Pedanet-sivulta.  

ITSENÄINEN OPISKELU 

Opintojakson tai sen osan suorittaminen opetukseen osallistumatta on sovittava opettajan 

kanssa ennen luokkaopetuksena toteutuvan opintojakson alkua.       



 

 

Opettaja voi olla myöntämättä itsenäisen opintojakson opiskeluoikeutta, mikäli siihen on 

perusteet: opintojakso mahtuu opiskelijan työjärjestykseen, aiemmasta itsenäisestä 

opiskelusta on heikko näyttö tai opintojakson sisältö ei sovellu itsenäiseen suoritukseen.                                                                                        

Opiskelija ilmoittautuu itsenäisen opintojakson opiskelijaksi erillisellä lomakkeella. Opettaja 

ohjeistaa vaatimukset mahdollisimman pian. Opintojakso on saatava valmiiksi ko. jakson 

aikana. Koe suoritetaan ensisijaisesti jaksossa, jossa opintojakso on meneillään, muussa 

tapauksessa yleisenä koepäivänä, joita lukuvuodessa on 5. Opintojakson voi suorittaa myös 

muilla opettajan hyväksymillä näytöillä ilman erillistä koetta. Opintojakson osittaisesta 

itsenäisestä suorittamisesta ja osittaisesta osallistumisesta luokkaopetukseen sovitaan omat 

käytänteet opettajan ja opiskelijan kesken. Näin voi käydä, jos opiskelijan valitsemat 

oppiaineet ovat samassa palkissa. 

Mikäli opiskelijan valitsema opintojakso ei toteudu liian vähäisten valintojen vuoksi, opiskelija 

suorittaa sen itsenäisesti opiskellen.  

Lukiodiplomit suoritetaan aina itsenäisenä opiskeluna. 

OPINTOJAKSON ARVIOINTI 

Opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti numeroin (4–10) tai suoritusmerkinnöin (S = suoritettu, 

K = keskeytetty, O = osallistunut, suorituksia puuttuu). Soveltavat opintojaksot arvioidaan 

suoritettu -merkinnällä. 

Opiskelijan opintosuorituksista annetaan arvosana tai suoritusmerkintä opintojakson 

päätyttyä. Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, annetaan 

siitä yksi arvosana. Jos kyse on usean oppiaineen yhteisestä opintojaksosta, arvosanat 

annetaan oppiaineittain. 

Jatkuva monipuolinen näyttö 

Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan antamaan monipuoliseen jatkuvaan näyttöön. 

Arvosanaan voivat vaikuttaa esimerkiksi tehtävät, esseet, projektit, itsearviointi ja 

vertaisarviointi sekä kirjalliset ja suulliset kokeet yksin tai ryhmässä tehtynä. Jatkuva arviointi on 

sekä opiskelutaitojen että tietojen havainnointia. Sen tavoitteena on ohjata opiskelijaa 

tekemään tärkeitä havaintoja omasta oppimisestaan ja siten kehittämään opiskelutaitojaan. 

Arvioinnista sopiminen 

Jokaisen opintojakson opiskelu suunnitellaan yhdessä opettajan ja ryhmän opiskelijoiden 

kesken. Samassa yhteydessä opintojakson ensimmäisillä oppitunneilla sovitaan myös sen 

arvioinnista. 



 

 

Jakson päättyessä arvioinnissa käytettävä materiaali tulee olla opettajan käytettävissä. Mikäli 

opintojakson kuuluvia suorituksia jää puuttumaan, opettaja voi arvioida opintojakson O-

merkinnällä tai alentaa opintojakson arvosanaa. Mikäli O-merkintä johtuu koesuorituksen 

puuttumisesta, opintojakso arvioidaan opiskelijan osallistuttua kokeeseen yleisenä 

koepäivänä. 

Opintojakson keskeytyminen 

Opintojakso keskeytyy, ellei sitä suoriteta hyväksytysti määräaikaan mennessä asianosaisen 

opettajan ohjeiden mukaan. Opintojakson keskeytyminen merkitään jaksotodistukseen K-

merkinnällä.  

LUKION OPPIMÄÄRÄ JA OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. 

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 sekä opinto-ohjausta.  

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 esim. lukiodiplomin. 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden 

oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Lukion 

oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. 

Muista kuin pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mukaan 

lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot. 

Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. 

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärän suorittamisesta annetaan todistus. 

Opiskelijalle, jonka opiskeluoikeus on päättynyt kesken lukiokoulutuksen tai lukiokoulutukseen 

valmistavan koulutuksen oppimäärän suorittamisen, annetaan todistus suoritetuista 

opinnoista. Aineopiskelijalle ja lukion oppimäärän erityisessä tutkinnossa osittain suorittaneelle 

annetaan todistus suoritetuista oppiaineiden oppimääristä ja muista opinnoista. Todistuksen 

liitteenä annetaan lisäksi erillinen todistus mahdollisesta lukiodiplomin suorittamisesta. 

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista 

oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden opintojakson, sekä 



 

 

valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi 

kurssia. Abiturientit ilmoittavat suoritusmerkinnällä päättöarvointiin haluamansa aineet 

erillisellä lomakkeella koulusihteerille helmikuussa.  

Aineen oppimäärän kokonaisarvosanaa (päättötodistusarvosanaa) voi yrittää korottaa 

abiturienttivaiheessa osallistumalla korotustenttiin, suullista ja kirjallista koemateriaalia 

sisältävään kuulusteluun. Tentin tarkoitus on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskoetta varten. 

Samalla tarjoutuu mahdollisuus osoittaa hyvää oppiaineen hallintaa kaikkien oppiaineen 

kurssien osalta. Opettajan harkinnan mukaan arvosana voi tällöin nousta, milloinkaan se ei 

laske tenttimenestyksen vuoksi. 

Opiskelija voi pyytää rehtorilta arvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon 

saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja aineenopettaja yhdessä. Jos opiskelija 

on tyytymätön näin suoritettuun arviointiin, hän voi tehdä oikaisupyynnön 

aluehallintovirastolle (AVI).  

 

SUORITUSTEN VANHENTUMINEN 

Lukuvuoden aikana opiskelijat suorittavat monenlaisia tehtäviä eri aineiden opintojaksoissa. 

Lukioaikana opettaja saattaa vaihtua samankin aineen eri opintojaksoissa. Tämän vuoksi on 

erittäin tärkeää, että opiskelijat noudattavat opettajan antamia ohjeita ja määräaikoja. 

Palautusaikojen noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa alentavasti opintojakson 

arvosanaan tai koko opintojakso voi jäädä arvostelematta. 

KOULUSTA EROAMINEN 

Koulusta eroamisesta on aina jätettävä kirjallinen ilmoitus rehtorille. Alle 18-vuotiaan 

ilmoituksessa täytyy olla huoltajan allekirjoitus. 

Opiskelun keskeyttäminen ei ole ratkaisu opiskeluvaikeuksiin. Siksi on tärkeää, että 

keskeyttämistä suunnitteleva opiskelija harkitsee asiaa sekä ryhmän- että opinto-ohjaajan 

kanssa. Myös muut opettajat ja rehtori ovat valmiita auttamaan. Keskustelemalla voidaan 

yhdessä etsiä vaihtoehtoisia jatkosuunnitelmia ja erityisesti vaihtoehtoisia mahdollisuuksia 

opintojen jatkamiseksi. 

YLIOPPILASTUTKINTO 

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskirjoituksiin, kun pakolliset opintojaksot ko. aineesta 

on suoritettu. Kirjoitusurakka tulee saada valmiiksi kolmen kirjoituskerran aikana. Jos näin ei 



 

 

käy, aiemmin tehdyt hyväksytyt kokeet voi sisällyttää uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan 

aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä. 

Kokelas ilmoittautuu ylioppilaskirjoituksiin sähköisesti Wilman kautta. Kevään 

ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn kesäkuun alussa. Ilmoittautumista 

harkittaessa on oltava huolellinen, sillä ilmoittautuminen on sitova.  

Pakollisia kirjoitusaineita ovat äidinkieli sekä neljä seuraavista: ruotsi, vieras kieli, matematiikka 

ja ainereaali 1. ja ainereaali 2. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai 

useampaan ylimääräiseen kokeeseen. 

Vieraassa kielessä, ruotsissa ja matematiikassa järjestetään kahden tason kokeet. Opiskelijan 

on kirjoitettava pakollisena vähintään yksi vaativampi koe, eli kielissä A-kielen koe tai pitkä 

matematiikka. Opiskelija valitsee kokeen tason vasta ilmoittautuessa ylioppilaskirjoituksiin 

riippumatta siitä, mitä tasoa on opiskellut. 

Hyväksyttyjä yo-kokeita saa uusia rajoituksetta. Näin ollen myös henkilö, joka on suorittanut 

kokeen jo ennen lakimuutosten voimaantuloa ja käyttänyt nykyisen lain salliman hyväksytyn 

kokeen yhden uusimiskerran, saa tulla uusimaan haluamansa kokeen niin monta kertaa kuin 

haluaa. Tämä koskee siis kaikkia riippumatta siitä, milloin on päässyt ylioppilaaksi. Hyväksyttyä 

koetta voi uusia rajoituksetta myös tutkinnon suorittamisen ollessa kesken. 

Tutkinnon suorittanut kokelas voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta 

ylioppilaaksi tulon jälkeen.  

Tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista 

välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Jos tutkinto jää kesken hylättyjen 

arvosanojen takia, kokelaan hyväksyt suoritukset ovat voimassa kolme vuotta aiemmin 

suoritetun kokeen hyväksymisestä.  

Lisätietoa ylioppilaskirjoituksista löytyy koulun Peda.net-sivulta sekä 

ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta, https://www.ylioppilastutkinto.fi/ 

LUKIODIPLOMI 

Valtakunnalliset lukiodiplomit on kehitetty, jotta opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen 

näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taide- ja taitoaineissa. Lukiossamme voi 

suorittaa kuvataiteen, käsityön, kotitalouden ja liikunnan lukiodiplomit. Kysy lisää 

lukiodiplomeista aineenopettajalta. Lukiodiplomi suoritetaan ns. Itsenäisenä opintojaksona.  

Ks. Lisää: https://www.oph.fi/fi/lukiodiplomit 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/


 

 

TIETOA ELÄMISEN KUSTANNUKSISTA 

Lukio-opiskelu on maksutonta oppivelvollisuuden piiriin kuuluville syksystä 2021 alkaen. 

Maksuttomuus kattaa oppimateriaalit, opiskelutarvikkeet ja tietokoneet. Lukio huolehtii 

hankinnoista ja tiedottaa niistä opiskelijoille.  

Kouluruokailu on maksutonta.  Opiskelijoilla on koululla käytössään oma lukutila, jossa voi 

opiskella, pelata korttia, lueskella tai jopa keittää kupposen kahvia.  

KOULUMATKAT 

Koulukuljetukset Perhossa toimivat useimmiten peruskoulun koulukyyteinä.  

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla 

kuin muut opiskelijat.  

Koulumatkojen pituuden ja määrän vaikutus koulumatkatukeen 

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus 

ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, 

jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. 

Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä 

yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse 

osan koulumatkastaan. 

Koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa.  Opiskelija voi 

saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 

päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan 

koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen 

oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi. 

OPINTOJEN RAHOITUS 

Opiskelija voi hakea opintoihinsa Kelalta opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotuki pitää 

sisällään vanhempien tulojen perusteella määräytyvän opintorahan ja mahdollisen 

opintolainan. Opiskelijat siirtyvät 1.8.2017 alkaen yleisen asumistuen piiriin. Lisätietoja 

opintotuen saamisen ehdoista ja määristä löytyy Kelan verkkosivuilta, 

https://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha. 

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija ei voi saada opintorahan 

oppimateriaalilisää. Muuta opintotukea hän voi saada samoin kuin muut opiskelijat. 

 

https://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha
https://www.kela.fi/opintotuki


 

 

TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 

Koulukuraattorin vastaanotto sijaitsee uudella alakoululla. Koulukuraattoriin saa yhteyden joko 

Wilman kautta tai puhelimitse p. 040 765 9915. Kouluterveydenhoitaja Jenna Alaspää on 

pääsääntöisesti maanantait Möttösen koululla. (Joulukuussa ei Möttösessä) Tiistai-perjantai 

Keskuskoululla, huone 172. Lukiolaisten ja opiskelijoiden avoin vastaanotto ti ja ke 8.45-9.00. 

Parhaiten tavoitat terveydenhoitajan Wilman kautta tai puhelimitse p. 040 804 3620.  

Psyykkari eli psykiatrinen sairaanhoitaja, käy koululla kerran viikossa maanantaisin. Psyykkarin 

vastaanotolle pääsee koulukuraattorin tai terveydenhoitajan kautta. 

Koululääkärillä on omat vastaanottopäivänsä ja muulloin lääkäripalvelut ovat paikallisessa 

terveyskeskuksessa. Koululääkärille pääsee terveydenhoitajan kautta. Koulupsykologin 

palveluihin pääsee tarvittaessa lääkärin tai kuraattorin kautta. Terveyskeskuksen 

hammashuolto on maksutonta alle 18-vuotiaalle perholaiselle. 

TIETOA ASUMISESTA  

Perhon lukiossa opiskelevalla on oikeus edulliseen asuntolapaikkaan ammattiopistolla. 

Kunnalla on tarjolla myös muita vuokra-asuntoja. Niitä voi kysellä kunnan asuntosihteeriltä. 

Lisäksi kannattaa pitää silmällä yksityisiä asuntomarkkinoita.  
TIETOA VAPAA-AJAN PALVELUISTA 

Perhossa on hyvät edellytykset harrastaa monia liikuntalajeja. Lukion opiskelijakunnan on 

mahdollista varata vuoroja koulun liikuntasaleihin. Koulun läheisyydessä on lisäksi vasta uusittu 

yleisurheilukenttä, jalkapallokenttä, beach volley -kenttä ja kuntosali. Seurojentalon vieressä 

on jääkiekkokaukalo ja tenniskenttä. Paavonkalliolla on pururata, valaistu hiihtolatu ja 

frisbeegolfrata. Paikallinen Perhon Kiri mahdollistaa suunnistuksen, yleisurheilun, painin ja 

pesäpallon ohjatun harrastamisen.  

Kirjasto Perholinnassa voi pistäytyä lehtilukusalissa lukemassa sanomalehtiä, harrastelehtiä ja 

e-lehtiä. Kirjastokortilla pääset lainaamaan tietokirjallisuutta, viihdekirjallisuutta, e-kirjoja sekä 

AV-aineistoa. Erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä on tarjolla pitkin vuotta. Kirjaston alakerrassa 

sijaitseva nuorisotila Nuoppari on avoinna arki-iltaisin. 

Seurakunta järjestää nuorteniltoja ja muuta toimintaa nuorille. Perhonjokilaakson 

kansalaisopiston kurssit tarjoavat muun muassa liikuntaa, kieliä, musiikkia ja kädentaitoja. 

Luonto on lähellä: Suksi suolle. Patikoi Peuran polku ja melo Perhonjoella. Käy Valvatin 

lintutornilla tai kalastele Penningissä. 



 

 

Perhon lukion järjestyssäännöt (päivitetty 2020)   

1. Perhon lukio   

Lukion alueena pidetään koulukeskuksen piha-aluetta. Koulun alueella on kameravalvonta. 

Koulu toimii useammassa eri rakennuksessa. Lukiossa työskentelyä ohjaavat lukiolaki ja 

lukioasetus sekä ylioppilastutkintolautakunnan ja opetushallituksen ohjeet.  

Perhon kunta on savuton kunta 1.5.2016 alkaen.   

2. Järjestyssääntöjen tavoitteet  

Järjestyssäännöt ja opiskeluohjeet turvaavat hyvinvointimme. Säännöillä edistetään koulun 

sisäistä järjestystä ja turvallisuutta, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön 

viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Lain mukaan kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. 

Toisten ihmisten kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Perusajatuksen arjessa on, että 

käyttäydymme kunnioittavasti toisiamme kohtaan kaikissa koulutilanteissa.   

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa, opintomatkoilla ja 

vierailuilla ja TET-päivissä.  

3. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo   

Tultuaan lukioon hyväksytyksi opiskelija sitoutuu noudattamaan Perhon lukion toimintaohjeita 

ja järjestyssääntöjä. Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus 

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.  

Erilaisilla opiskelijoilla on lukiossamme tasavertainen asema sekä sukupuolten välisen tasa-

arvon sekä kielellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumisen 

suoja. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt otetaan huomioon ja heitä kohdellaan tasa-

arvoisesti sekä pyritään edistämään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä 

ymmärrystä kouluyhteisössämme. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen  

Hyvä käytös  

*Annan toisille työrauhan,  

• saavun tunneille ja koulun tilaisuuksiin ajoissa. Opettaja merkitsee myöhästymiset 

Wilmaan.   

• jätän ulkovaatteet oppitunnin, ruokailun ja tilaisuuksien ajaksi naulakoihin  

• käyttäydyn rauhallisesti ja asiallisesti oppitunneilla, välitunneilla, ruokalassa, 

liikuntatiloissa, koulun omissa tilaisuuksissa sekä koulun ulkopuolella järjestetyissä 

tilanteissa kouluaikana  

• puhun vuorollani kohteliaasti ja asiallisesti  

• pidän omien tavaroiden ja opiskeluvälineiden lisäksi huolta toisten ja koulun laitteista 

sekä tarvikkeista  

• ruokailen lukion vuorolla hyvien tapojen mukaisesti  

• elektronisten laitteiden, kuten matkapuhelimien ja musiikkisoittimien käyttö on sallittua 

välitunneilla ja opettajan luvalla opetustilanteissa  

• auditoriossa ei käytetä matkapuhelimia  

• koetilanteissa tai ylioppilaskirjoituksissa en käytä matkapuhelinta, älykelloa tai muuta 

kiellettyä elektronista laitetta  

• muita häiritsevä laite voidaan takavarikoida oppitunnin ajaksi  

• en julkaise luvatta kuvia tai esitä tekstiä tai sen osia omissa nimissäni ilman 

lähdeviitettä  

• vilppi kokeessa, plagiointi, itsenäisten suoritusten osien ja tutkielman tai esseen 

kopioiminen johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen  

• en käytä koulun laitteita tai verkkoa laittomaan toimintaan tai sen edistämiseen  

• polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja muut ajoneuvot pysäköidään koulupäivän 

ajaksi niille varatuille alueille.  

 

Koulussamme noudatetaan Suomen lakia. Tämän vuoksi esimerkiksi  

*tupakkatuotteiden (myös nuuskan ja sähkötupakan) käyttö on kielletty koulun alueella ja 

koulun tapahtumissa  

*tupakkatuotteiden ja muiden kiellettyjen esineiden ja aineiden kouluun tuominen ja 

hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta  

 



 

 

• huumeiden ja päihteiden käyttö ja hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena 

esiintyminen on kielletty koulun alueella ja koulun tapahtumissa  

• opettajalla on oikeus ottaa haltuun kielletty/vaarallinen esine ja tarkastaa oppilaan 

mukana olevat tavarat ja oppilaan hallinnassa olevat säilytyspaikat (lokerot)  

• opettaja voi poistaa epäasiallisesti, uhkaavasti tai häiritsevästi käyttäytyvän opiskelijan 

luokasta  

• mikäli havaitsen epäkohtia, vaaratilanteita, kiusaamista tai vahinkoja, ilmoitan niistä 

välittömästi rehtorille tai koulun henkilökunnalle  

• tapaturman sattuessa siitä ilmoitetaan rehtorille, opettajalle tai 

kouluterveydenhoitajalle ja annetaan tarvittaessa ensiapu    

Kurinpito  

Epäasiallisesta käytöksestä ja järjestyssääntöjen rikkomisesta voi seurata opettajan tai rehtorin 

puhuttelu, yhteydenotto huoltajiin, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta 

erottaminen.  

Erottamisenkin aikana opiskelijalla on oikeus osallistua kokeisiin.  

Poissaolot  

Mikäli opiskelija tarvitsee tilapäisesti vapautusta koulutyöstä, luvan voi myöntää kesken 

koulupäivän oppitunnin pitäjä. Osapäivän poissaolon sairaustapauksen vuoksi myöntää 

ryhmänohjaaja tai kouluterveydenhoitaja.  

Ryhmänohjaaja voi myöntää enintään kolmen päivän poissaolon, sitä pitemmäksi ajaksi 

poissaolon myöntää rehtori tai sivistysjohtaja. Poissaolot on selvitettävä Wilmassa ennen 

koeviikon kokeita. Alle 18-vuotiaan poissaolot selvittää huoltaja. Runsaat poissaolot (1/3 

tunneista) voivat johtaa kurssin keskeytymiseen.  

5. Järjestyssääntöjen seuranta, tarkistaminen ja tiedottaminen   

Lukion järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuoden alussa yhteisissä kokouksissa ja 

ryhmänohjauksissa. Järjestyssäännöt ovat osana Opinto-opasta ja ne ovat nähtävillä 

myös Peda.netissä opiskelijoille, huoltajilla ja henkilökunnalle. Järjestyssäännöt tarkistetaan 

tarvittaessa ja aina uusien ohjeiden ja/tai lakimuutosten voimaan tullessa.   

Järjestyssäännöt hyväksyy Perhon sivistyslautakunta.  
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Riihimäki Marika, OP, vararehtori 
Saari Johann, UE, PS, FI 

Salmenautio Marjo, LI, TE 
Seppä Salla, MU 
 

 

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.perho.com 
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