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LUKIO-OPISKELU 
 
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO 

 
Hyvä lukiolainen 
 

idät kädessäsi Tornion yhteislyseon lukion opasta lukio-opiskeluun ja kurssien sisällöistä, josta löytyvät vastaukset 
moniin lukuvuoden aikana esille tuleviin kysymyksiin. Lukuvuoden alkaessa onkin viisasta tutustua tarkasti tähän 
kirjaseen, jotta ongelmien ilmetessä apu löytyy helposti.  

 
Kaikkea mahdollista ei tähänkään oppaaseen voi laittaa, syksyllä tehdään erillinen tiedote aikatauluista ja yhteystie-
doista. On myös tärkeää, että jos opiskelussa ilmenee jokin ongelma, otat heti yhteyttä johonkin meistä opetushenkilös-
töstä. Oma ryhmänohjaaja, aineenopettaja, opinto-ohjaaja tai rehtori ovat aina valmiina auttamaan. Kiireellisessä tapauk-
sessa kanslia auttaa löytämään opettajan, jos tämä juuri sillä hetkellä ei ole talossa. 
 
Tässä oppaasta löydät lukio-opiskeluun ja ylioppilastutkintoon liittyvät asiat. Opetussuunnitelman kurssit ovat näkyvillä 
koulumme kotisivuilla osoitteessa www.suensaari.tornio.fi ja ne löytyvät myös Wilmasta kohdasta opetussuunnitelma 
myös peruskouluilla Torniossa. 
 
Ylioppilastutkinto tehdään kokonaan kaikissa aineissa sähköisesti keväästä 2019 lähtien.  Selvää on, että myös jatkossa 
ylioppilaskokeessa kysytään edelleen käytettävän opetussuunnitelman sisältöjä, mutta kokeeseen vastataan sähköisesti 
lukiolaisen omalla laitteella. On tärkeää, että tuleva lukiolainen saa ja voi harjoittaa kokeissa tarvittavia taitoja jo oppitun-
neilla ja kurssikokeissa. Tietoteknisten laitteiden käytössä opiskelussa ja oppitunneilla edellytämme opiskelijoilta korkeaa 
moraalia eli käytön on aina erikseen sanomatta ja muistuttamatta liityttävä opiskeluun oppitunneilla. Lisätietoa mm. säh-
köisestä ylioppilaskokeesta, laitevaatimuksista ja aikataulusta voit lukea osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi kohdasta 
sähköinen ylioppilastutkinto. 
 
Lukio-opiskelu on edelleenkin vaativaa. Läksyjä saattaa kasaantua todella paljon yhdelle päivälle. Onkin tärkeää, että pysyt 
opiskelussa aikataulussa ja työskentelet säännöllisesti kokoajan ja tarkkailet samalla omaa jaksamistasi. Kukin opiskelija 
suorittaa lukio-opinnot yksilöllisesti, mutta normaali kolmen vuoden aikataulu edellyttää, että opiskelet 30–32 kurssia lu-
kuvuodessa ja viimeisenä 15 kurssia.  
 
Suurin osa kursseista päättyy arviointeihin, joita pidetään erillisen aikataulun mukaan ns. koeviikoilla. On tärkeää, että olet 
aktiivinen opiskelija myös kurssin opetuksen aikana, jotta kokeeseen luvusta ei tule epätoivoista loppukiriä. Toki kurssiko-
keen saa uusia, mutta parhaat mahdollisuudet hyvään arvosanaan ovat luonnollisesti heti opetuksen päätyttyä järjestet-
tävässä kokeessa. Lukuvuoden aikana kahdesti järjestettävät hyväksytyn kurssin uusintatilaisuudet on tarkoitettu sellaisten 
kurssisuoritusten uusintaan, joissa tiedät saaneesi selkeästi omaa normaalitasoasi alemman arvosanan.  
 
Koulullamme on käytössä oma viestintäkanava, Wilma, joka tulee automaattisesti käyttöön torniolaisilla nuorilla ja heidän 
huoltajillaan vanhoilla tunnuksilla ja salasanoilla. Wilma on pääasiallinen tiedotuskanava opettajan, opiskelijan ja huoltajan 
välillä, jonka säännöllinen seuraaminen helpottaa meidän kaikkien arkea. Lisäksi käytössämme on muita oppimisympäris-
töjä, joista tiedotetaan opiskelijoita 1. lukuvuoden alussa. Peruskoulusta saatu @edutornio.net-tunnus säilyy samana myös 
lukiossa ja ns. Drive-pilvitila siirtyy sisältöineen lukioon. 
 
Työ tekijäänsä neuvoo ja kysyvä ei tieltä eksy sanotaan vanhoissa sanonnoissa. Näin haluankin toivottaa kaikille uuden 
Tornion yhteislyseon lukion opiskelijoille menestyksekästä lukiovuotta unohtamatta sitä, että kaiken työn ohella lukio on 
myös paikka sosiaaliseen kanssakäymiseen, kasvuun ja monien - usein elinikäisten - ystävyyssuhteiden luomiseen. 

 
Iloista ja tuloksekasta työvuotta kaikille! 

 

 
 
Marko Kaarlela, rehtori 

P 

http://www.suensaari.tornio.fi/
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LUKION YHTEYSTIEDOT 
 
TORNION YHTEISLYSEON LUKIO 
Kauppakatu 29 
95400 TORNIO 
http://www.suensaari.tornio.fi/ 
 
 
Rehtori Marko Kaarlela 
Puh. 040 508 0579 
marko.kaarlela@tornio.fi 
 
Apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja Aki Luosujärvi 
Puh. 040 587 4527 
aki.luosujarvi@tornio.fi 
 
Opinto-ohjaaja Heljä Salmela 
Puh. 040 825 6877 
helja.salmela@tornio.fi 
 
Toimistosihteeri Sirpa Rautio-Kurttio 
Puh. 050 597 1400 
sirpa.rautio-kurttio@tornio.fi 
 

Opettajainhuone 
Puh. 050 597 1401 
 
Terveydenhoitaja Päivi Kari 
Puh. 0400 127 239 
paivi.kari@tornio.fi 
 
Koulukuraattori Sirkku Hanhikoski 
Puh. 050 466 8991 
 
Koulupsykologi 
Puh. 040 669 4595 
 
Erityisopettaja 
Puh.  

 
Koko henkilökunnan yhteystiedot löytyvät syksyi-
sin jaettavasta erillisestä tiedotteesta. 

 
 

UUDISTUVA OPETUSSUUNNITELMA JA YLIOPPILASTUTKINTO 
 

Suomen lukioissa otettiin käyttöön syksyllä 2016 uudet opetussuunnitelmat, jotka valmen-
tavat mm. entistä paremmin nyky-yhteiskunnassa tarvittaviin tieto- ja viestintätekniikan tai-
toihin. Vanhat lukiolaiset opiskelevat lukion oppimäärän valmiiksi aloittamansa opetus-
suunnitelman sisällöillä.  
 
Ylioppilastutkinto on kokemassa suurimman muutoksen, mitä koko sen pitkän historiansa 
aikana on kokenut. Kokeen tekotapa on säilyttänyt muotonsa vuosikymmenet pääpiirteit-
täin samana huolimatta ympäröivän yhteiskunnan ja opetuksessa tapahtuneista muutok-
sista. Tavoitteena uudistuksessa on se, että se mittaa paremmin vuoden 2003 ja vuoden 
2016 opetussuunnitelmissa tarkoitettuja tietoja ja niiden tuottamistapoja samalla säilyt-
täen selkeän päämäärän lukio-opintojen päätteeksi.  
 

Yksilökoe ja kokeen samanaikaisuus tulee säilymään, mutta koko koe tulee muuttumaan sähköisesti tehtäväksi vuoden 
2019 kevääseen mennessä. Kaikki uudella opetussuunnitelmalla lukionsa aloittaneet opiskelijat pääsevät tekemään säh-
köisen kokeen jossain aineessa. Koe sähköistyy asteittain syksystä 2016 lukien. Tarkemmin asiasta voit lukea os. www.di-
gabi.fi.  
 
Lukioomme on jo rakennettu valmius sähköisiin ylioppilaskokeisiin ja jokainen lukiolainen pääsee testaamaan oman lait-
teensa kanssa sähköisten järjestelmien yhteensopivuutta. Testaaminen tehdään ennen ensimmäistä koeviikkoa, jolloin 
opiskelijalla voi olla jo sähköinen kurssikoe. Sähköisessä ylioppilaskokeessa kokelaan koe käynnistetään koulun tai ylioppi-
lastutkintolautakunnan toimittamalta USB-tikulta Linux-käyttöjärjestelmässä. Käyttöjärjestelmä ottaa yhteyden koetilassa 
olevaan palvelimeen, jossa on koeaineisto ja materiaalit. Kirjoittaminen tehdään selainpohjaisella editorilla, joka tallentuu 
ja varmistuu automaattisesti palvelimelle. Kokeen päätyttyä opettaja lataa suoritukset tarkistettavaksi ja ylioppilasko-
keessa suoritukset lähetetään ylioppilastutkintolautakunnalle sähköisesti. Sähköistä ylioppilaskoetta ei voi tehdä tablet- 
laitteella nykyisten laitteistovaatimusten perusteella, koska niitä ei yleensä voi käynnistää ulkoiselta medialta. 

http://www.suensaari.tornio.fi/
mailto:marko.kaarlela@tornio.fi
mailto:aki.luosujarvi@tornio.fi
mailto:helja.salmela@tornio.fi
mailto:sirpa.rautio-kurttio@tornio.fi
http://www.digabi.fi/
http://www.digabi.fi/
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YLEISIÄ PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ 
 

Lukion kansliassa opiskelija voi asioida koulupäivän aikana välitunneilla ja vapaa-ajallaan. Kanslia on avoinna klo 8.00–
15.00. Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koululla koulupäivien aikana.  
 

TIEDOTTAMINEN JA TIEDONKULKU 
Lukiossa on paljon tiedotettavaa asiaa. Pelkkä hyvä tiedottaminen ei takaa, 
että tieto siirtyy niille, jotka tietoa tarvitsevat. Osavastuu tiedon perille mene-
misestä kuuluu myös tiedon oletetulle vastaanottajalle. Saadakseen tarvitse-
maansa tietoa opiskelijan on pidettävä korvansa ja silmänsä auki sekä oltava 
riittävän aktiivinen.  
 
Tietojen välittämiskeinoja on useita, joissa jokaisessa on omat etunsa ja puutteensa. Keskusradio on hyvä tiedotuskanava. 
Lukiossa on kuitenkin harvoin hetkiä, jolloin kaikki opiskelijat ovat kuuntelemassa näitä kuulutuksia. Jos kuulutuksia on liian 
usein, niin oppitunnit häiriintyvät. Ryhmäinfo on mainio tilaisuus vuorovaikutteiseen tiedotukseen ja senpä vuoksi ryh-
mäinfoilla käynti on tärkeää. Ilmoitustaulut ovat oivia tiedottamispaikkoja, kunhan niitä vain säännöllisesti luetaan ja pide-
tään ajan tasalla. Yhä tärkeämmän roolin tiedottamisessa saavat lukiomme kotisivut, joita pyritään kehittämään paremmin 
tätä tehtävää palvelevaksi. Lukiomme verkkolehti Luuppi kertoo kuukausittain lukiomme toiminnasta ja tapahtumista. Ko-
tisivumme löytyvät osoitteesta www.suensaari.tornio.fi. Koulullamme on käytössä Wilma-ohjelma, josta niin opiskelijat 
kuin heidän huoltajatkin voivat seurata opiskelijan työjärjestyksiä, suorituksia ja tiedotuksia. Torniolaisessa peruskoulussa 
päättäneillä uusilla lukiolaisilla säilyy aikaisemmat tunnukset ja salasanat. Muualta tulleille opiskelijoille ja huoltajille anne-
taan omat käyttäjätunnukset ja salasanat Wilman käyttöä varten. Wilmaan pääsee koulun kotisivulta. 
  
Opiskelijoille jaettavat opas lukio-opiskeluun ja kursseihin sekä syksyisin ilmestyvä yhteystietoja ja aikatauluja ovat tärkeä 
osa tiedottamista. Nämä vihkoset sisältävät runsaasti informaatiota, minkä vuoksi ne kannattaa pitää hyvässä tallessa ja 
ottaa esille tietoa tarvitessasi.  
 
Koulu toivoo tiedottamisen toimivan mutkattomasti joka suuntaan. 

 
TIETOKONEET 

Omien laitteiden liittäminen koulun verkkoon tai tietokoneisiin ei ole luvallista lankaverkkoon. Sen sijaan opiskelija voi 
liittää oman laitteensa (älypuhelin, tablet-laite, PC) koulun avoimeen langattomaan verkkoon. Virusten leviämisen ehkäi-
semiseksi annettuja ohjeita täytyy ehdottomasti noudattaa. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, niin opiskelijalta evä-
tään tietokoneluokan käyttöoikeus. 

 
RYHMÄINFO JA RYHMÄNOHJAAJAT 

Ryhmäinfo eli ryhmänohjaajan tunti pidetään lähtökohtaisesti kerran viikossa. Opiskelijan tulee olla läsnä ryhmäinfolla, 
koska siellä ryhmänohjaaja opastaa ja neuvoo opinto-ohjelman toteutumisongelmissa ja jakaa ajankohtaista informaatiota 
kouluvuoteen liittyvistä asioista. Käytä hyväksesi asiantuntija-apu. Kysy ja keskustele. 
 
Mikäli ryhmäinfoa ei pidetä tai se on tarkoitettu vain osalle ohjausryhmästä, siitä ilmoitetaan ohjausryhmän ilmoitustau-
lulla. Lukuvuoden ryhmänohjaajat ilmoitetaan syksyisin jaettavassa erillisessä tiedotteessa. 

   
OPISKELIJAKUNTA 

Lukiossa toimii opiskelijakunta, jonka muodostavat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakunnan tehtävänä on: 
1. valita itselleen puheenjohtaja ja hallitus 
2. järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoimintaa 
3. tehdä ehdotus tai antaa lausunto lukion järjestyssäännöistä ja muista lukion toimintaa koskevista asioista. 

 
Opiskelijakunta on jo muutaman vuoden ajan välittänyt edullisia oppikirjoja opiskelijoille. 
 

Opiskelijakunta voi merkittävästi vaikuttaa koulun toimintaan ja koulun hengen ylläpitämiseen. Aktiivinen yhteistoiminta 
ja uudet ideat virkistävät ja samalla edistävät koulutyötä. 

 
  

http://www.suensaari.tornio.fi/
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TIEDOKSI HUOLTAJILLE 
- kokemuksemme mukaan on erityisen tärkeää, että nuorelle jää koulutyön ohessa myös vapaa-

aikaa 
- opiskelijoiden arvioinnit ovat nähtävillä noin parin viikon kuluttua jakson vaihtumisesta, viisi 

arviointia lukuvuodessa 
- ryhmänohjaajat ja muut opettajat ovat koululla varmimmin tavoitettavissa välituntien aikana 
- lukion aloittaneiden vanhemmille järjestetään vanhempainilta heti koulun alettua, tilaisuu-

desta ilmoitetaan erillisellä kutsulla 
- koko koulun vanhempainilta järjestetään syksyllä, tilaisuudesta ilmoitetaan erillisellä kutsulla 
- Koulullamme on käytössä Wilma-ohjelma, josta niin opiskelijat kuin heidän huoltajatkin voivat 

seurata opiskelijan poissaoloja, työjärjestyksiä ja suorituksia. Torniolaisilla nuorilla ja heidän 
huoltajillaan peruskoulun Wilma-tunnukseen liitetään lukio automaattisesti kesäkuussa ilman 
erillistä ilmoitusta. Muille Wilman avainkirje lähetetään hyväksymiskirjeen mukana. Jos opis-
kelija tai hänen huoltajansa ei pääse Wilmaan, voi olla yhteydessä kansliaan. Wilmaan pääsee 
osoitteesta wilma.tornio.fi 

- Toivomme, että kodit ottavat yhteyttä heti, kun jotain kysyttävää ilmenee. Ei tarvitse odottaa isoa ongelmaa, 
vaan olemme iloisia, jos olette kiinnostuneita toiminnastamme. Rehtori, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja me 
kaikki keskustelemme mielellämme kanssanne. 

 
 

LUKION OPISKELUOHJEET 
 
KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT 

Koulumme eri kursseilla käytettävien oppikirjojen luettelo löytyy koulumme kotisivuilta www.suensaari.tornio.fi 
 
OPISKELUAIKA 

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen (LL 7§). Opiskelu voi jatkua neljännelle vuodelle erityisestä syystä. Täl-
laisia syitä voivat olla esim. vaihto-oppilasvuosi, systemaattinen harrastus. Luvan yli kolmen vuoden ohjelman toteuttami-
seen myöntää rehtori ja siitä pitää keskustella aina opinto-ohjaajan kanssa. 

 
OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN 

Lukion oppimäärän suorittaminen edellyttää opiskelijan säännöllistä osallistumista omaan opinto-ohjelmaansa sisältyvien 
kurssien opetukseen (LL 25 §). Säännöstä voidaan poiketa vain jäljempänä mainituin ehdoin. 

 
OPINTO-OHJELMA 

Opinto-ohjelma on selvitys opiskelijan tuntijakoon perustuvista opinnoista. Siitä ilmenee, mitä aineita ja miten monta kurs-
sia sisältyy hänen suunnitelmaansa lukion oppimäärän suorittamiseksi. Opiskelija voi tarkistaa opinto-ohjelmaansa opinto-
ohjaajan kanssa. 
 
Opiskelija tekee syksyllä kurssivalintansa sitovasti koko lukuvuodeksi. Valintoja voi mahdollisesti muuttaa opinto-oh-
jaajan kanssa. Kurssipäiväkirjat ovat sitovia sekä opettajan että opiskelijan osalta.  
 
Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat säännöllisesti omaa ohjelmaansa noudattavan opiskelijan suunnitelman toteu-
tumista. Vastuu on kuitenkin opiskelijalla itsellään. 
 
Kolmivuotisen lukio-opiskelun eteneminen normaalissa aikataulussa edellyttää, että opiskelijalla on ensimmäisen lukio-
opiskeluvuoden jälkeen vähintään 30 kurssia suoritettuna ja toisen vuoden jälkeen vähintään 60 kurssia suoritettuna. Mi-
käli et saa kursseja normaalitahdissa suoritetuksi, mene heti keskustelemaan opinto-ohjaajan kanssa. 
 
Tässä oppaassa määritetään kurssien suoritusjärjestys. Erityisestä syystä siitä voi poiketa. 

 
TUKIOPETUS 

Opiskelija voi saada tukiopetusta. Tukiopetuksen tarpeesta tulee keskustella aineenopettajan kanssa. 
 
  

http://www.suensaari.tornio.fi/
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KOEJÄRJESTELYT 
Kurssikoe järjestetään jakson lopulla olevan koeviikon aikana. Koeviikon ulkopuolella ei opiskelijoilla pääsääntöisesti ole 
kokeita. Koeviikolla noudatetaan erikseen annettavaa työjärjestystä. Kokeet palautetaan erillisellä palautustunnilla. Palau-
tukseen on varattu aikaa 30 min. 

 
PLAGIOINTI 

Opiskelijan kurssi hylätään, mikäli hän lataa Internetistä tai muutoin jäljentää toisten töitä omikseen. 
 

KURSSIN ITSENÄINEN OPISKELU 
Opiskelijalle voidaan myöntää oikeus kurssin opiskelemiseen opetukseen osallistumatta silloin, kun se on perustellusta 
syystä tarkoituksenmukaista. Oikeutta haetaan kirjallisesti rehtorilta. Tällöin opiskelija saa ohjausta opettajalta opiskelunsa 
tueksi. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 

 
RUOTSIN KIELEN NÄYTTÖTILAISUUS 

Koulumme sijaitessa Ruotsin rajan välittömässä läheisyydessä, koulussamme on vuosittain ruotsalaisen 
taustan omaavia opiskelijoita. 
  
Peruskoulun Ruotsissa suorittaneille tai muutoin ruotsalaisen taustan omaaville opiskelijoille järjestetään 
lukuvuoden 1. jakson aikana ruotsin kielen näyttötilaisuus. Tässä tilaisuudessa kiitettävän ruotsin kielen ta-

son osoittaneet opiskelijat saavat lukea ruotsin kielen kaksi ensimmäistä kurssia hyväksytysti suoritetuksi ansaitulla arvo-
sanalla. Muut kurssit opiskellaan muiden oppiaineiden tapaan osallistumalla kursseille. 

 
HYLÄTYN KURSSIN UUSIMINEN 

Hylätyn kurssin saa suorittaa osallistumalla kerran uusintakuulusteluun tai osallistumalla uudelleen kurssille. Hylätyn kurs-
sin voi uusia jaksoa seuraavana uusintapäivänä tai viidennen jakson uusintapäivänä. Ammattilukiolaiset voivat kuitenkin 
osallistua uusintakuulusteluun myös lukuvuoden muina uusintapäivinä, mikäli asiasta on sovittu erikseen opettajan kanssa. 
 
Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava koulun kotisivuilta määräaikaan mennessä. Samalla kertaa voi osallistua kor-
keintaan kahden hylätyn kurssin uusintaan. 
 
Mikäli uusintakuulusteluun ilmoittautunut opiskelija jää pois kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, tulkitaan tämä suo-
ritusyritykseksi. Uusintakuulustelun arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin arvostelussa. 
Ilmoitus poissaolosta on tehtävä koululle heti.  

 
HYVÄKSYTYN KURSSIN UUSIMINEN 

Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla korotuskokeeseen, joita järjestetään lukuvuoden 
aikana kaksi: ensimmäinen elokuussa ja toinen tammikuussa. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahteen kokeeseen. 
Hyväksytyistä kurssisuorituksista parempi tulee kurssiarvosanaksi. 
 
Vuotta vanhempaa kurssiarvosanaa ei voi korottaa. 
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VALINNAT 
 
OPPIAINEIDEN LYHENTEET 

 
AT tietotekniikka 
BI biologia 
DRA draama 
EAB3 espanja, lukiossa alkava kieli 
EN englanti, 3. luokalla alkanut kieli 
ET elämänkatsomustieto 
FI filosofia 
FY fysiikka 
GE maantiede 
HI historia  
KE kemia 

KU kuvataide 
LIP liikunta, pojat 
LIT liikunta, tytöt  
MAA pitkä matematiikka 
MAB lyhyt matematiikka 
MU musiikki 
OP opinto-ohjaus 
PS psykologia 
RAB2 ranska, 8. luokalla alkanut kieli 
RAB3 ranska, lukiossa alkava kieli 

RUA ruotsi, alaluokilla alkanut kieli 
RUB ruotsi, yläluokilla alkanut kieli 
SAB2 saksa, 8 luokalla alkanut kieli 
SAB3 saksa, lukiossa alkava kieli 
TE terveystieto 
UE ev.lut. uskonto 
VEB2 venäjä, 8. luokalla alkanut kieli 
VEB3 venäjä, lukiossa alkava kieli 
YH yhteiskuntaoppi 
ÄI äidinkieli ja kirjallisuus 

KURSSIEN JAKAANTUMINEN ERI OPISKELUVUOSILLE 1.8.2016 LUKIEN 
Lihavoidut ja kursivoidut kurssit ovat pakollisia 
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OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS 1.8.2016 LUKIEN 
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MITEN LUEN JA YMMÄRRÄN LUKION KURSSITARJOTINTA? 
 

Lukion lukuvuoden kurssitarjonta on merkitty kurssitarjottimelle jaksoittain (viiteen eri jaksoon). Kurssitarjottimen riveillä 

voi nähdä myös jakomerkkejä <- 1 ǀ 2 -> , jotka rajaavat eri vuosikursseille tarkoitetut kurssit (edellä ykkösille ja kakkosille 

suunnattujen kurssien rajausmerkki).  Kyseessä on kuitenkin vain valinnoille suuntaa-antava rajaus. 
 
Kurssitarjottimen vasemmassa reunassa on tärkeä juokseva numero (1-11), palkin numero. Se kertoo valittavan kurssin 
oppituntien ajankohdat työviikon lukujärjestyksessä. Ajankohtien paikat löydät palkkien avulla tiedotteen tuntikaaviosta.  
 
Kurssin merkintään sisältyy oppiainetunnus (kirjaimin merkitty) ja kurssitunnus (numeroin) sekä opetusryhmätunnus (nu-
meroin). Esimerkiksi FY01.2 on fysiikan ensimmäisen kurssin toinen opetusryhmä.  Mikäli ryhmätunnusta ei ole merkitty, 
kurssi järjestetään vain kerran – sitä ei ole enää muuna ajankohtana. Esimerkiksi OP2 on opinto-ohjauksen toinen kurssi, 
eikä muita opetusryhmiä ole. Omassa ohjausryhmässä opiskeltavat ensimmäisen vuoden kurssit on merkitty ryhmätun-
nuksin A-D. Esimerkiksi A-opetusryhmän opiskelija valitsee oman ohjausryhmänsä mukaisesti kurssin OP01.A, B-opetus-
ryhmän opiskelija kurssin OP01.B. 
 
Opiskelija voi valita yhden palkin kohdalta ts. tarjottimen vaakariviltä vain yhden kurssin. Yhdessä ja samassa jaksossa va-
lintoja saa olla yhteensä korkeintaan kahdeksan kurssia. Suositeltava määrä yhdelle jaksolle on kuitenkin kuusi kurssia. 
Normaalisti opinnoissaan etenevän opiskelijan koko lukuvuoden kurssimäärä tulee olla vähintään 30 kurssia. 
 
Opiskelijan valitsemat kurssit sijoitetaan lukujärjestykseen tuntikaavion avulla. Jokainen kurssi sijoitetaan oman kurssitar-
jottimen palkin numeron ilmoittamiin työpäivien ajankohtiin, jotka näkyvät tuntikaaviosta. Esimerkiksi ensimmäisen jakson 
ensimmäisestä palkista valittu kurssi on palkin mukaisesti maanantaina klo 8.00–9.15, keskiviikkona klo 9.30–10.45 ja per-
jantaina klo 9.30–10.45. Kunkin kurssin oppitunnit sijoittuvat automaattisesti oikeille paikoilleen Wilma-ohjelman lukujär-
jestykseen. 
 
Kurssitarjotin löytyy koulun kotisivuilta. 

 

 

AMMATTILUKIOTOIMINTA 

 
Ammattilukiotoiminta on Tornion toisen asteen oppilaitosten hyvän yhteistyön tulos, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1992. 
Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella ylioppilastutkintoon edellyttävät opinnot. 
Opiskeluaika on neljä vuotta. Opiskelija opiskelee ylioppilaskokeissa edellytettävät kurssit sekä perustutkintoon kuuluvat 
yhteiset opinnot järjestyvät lukiossa, lisäksi opiskelija voi opiskella mitä tahansa oppiaineita kiinnostuksensa tai ylioppilas-
kokeiden takia. 

Alla olevassa taulukossa on esimerkki lukio-opintojen jaksotuksesta 

Lukio 1 (1. vuosi 2J) Lukio 2 (1. vuosi 4J) Lukio 3 (2. vuosi 3J) Lukio 4 (2. vuosi 5J) 

1. ÄI1 
2. EN1 
3. RUB1 
4. MAB1 
5. TE1 
6. FY1 
7. vapaasti valittava 

1. ÄI2 
2. EN2 
3. RUB2 
4. MAB2 
5. KE1 
6. YH1 
7. vapaasti valittava 

1. ÄI3 
2. (EN3) 
3. (RUB3) 
4. MAB3 
5. LI1 
6. vapaasti valittava 
 

1. ÄI4 
2. (EN4) 
3. (RUB4) 
4. (MAB4) 
5. YH2 
6. vapaasti valittavat 
 

Lukio 5 (3. vuosi 1J) Lukio 6 (3. vuosi 3J) Lukio 7 (4. vuosi) Lukio 8 (4. vuosi) 

1. ÄI5 
2. (EN5) 
3. (RUB5) 
4. (MAB5) 
5. vapaasti valittavat 

1. ÄI6 
2. (EN6) 
3. (MAB6) 
4. vapaasti valittavat 

vapaasti valittavat 
 

vapaasti valittavat 

 kevään yo-kokeet syksyn yo-kokeet kevään yo-kokeet 

Ammattilukiotoimintaan osallistuvien opiskelijoiden (ALU:jen) ryhmänohjaajina toimivat Heljä Salmela ja Aki Luosujärvi 
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POISSAOLOT 

 
LL 25§ Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 
 
Läsnäolovelvollisuus koskee myös niitä koulun järjestämiä tilaisuuksia, jotka poikkeavat nor-
maalista työjärjestyksestä. Tällaisia ovat esimerkiksi vierailijoiden luennot, konsertit, joulu-
juhla, kevätretki. Poissaolot kirjataan kurssipäiväkirjaan, josta ne siirretään arvostelun yhtey-
dessä opiskelijarekisteriin. 
 
Jos opiskelijalla on pitkäaikaisia poissaoloja, toivotaan vanhempien ottavan yhteyttä tervey-
denhoitajaan (puh. 0400 127 239). 
 
Opiskelijan ollessa poissa kurssilta enintään 4 oppituntia (á 75 min), saa hän kurssista arvosa-

nan, mikäli kurssiin vaadittavat muut osiot, koe, tutkielma tms. on suoritettu. 
Esimerkki: Opiskelija on kurssin alussa ilman hyväksyttävää selitystä poissa kerran. Kurssin lopulla opiskelija sairastuu ja 
on hyväksyttävästä syystä poissa neljä kertaa. Tällöin kurssi hylätään, koska opiskelijalla ei ole perusteltua syytä kaikille 
poissaoloilleen. 
 
Kolme myöhästymistä samalta kurssilta tulkitaan poissaoloksi. Opiskelijan on huolellisesti pidettävä kirjaa omista poissa-
oloistaan. Koulu ei lähetä poissaoloista ilmoitusta koteihin, vaan vastuu on opiskelijalla. 
 
Koulu on opiskelijan työpaikka. Poissaoloihin tulee suhtautua vakavasti kuten työelämässäkin. 

 
SAIRAUS 

Mikäli opiskelija on sairaana enemmän kuin kolme päivää, on asiasta ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Jos opiskelija on 
koepäivänä sairaana, on asiasta ilmoitettava ao. aineen opettajalle ennen kokeen alkamista ja sairaus on todistettava 
luotettavasti. 

 
ENNEN POISSAOLOA 

Tarvitessasi koulusta vapaata, pyydä lupa poissaoloosi hyvissä ajoin. Luvan voi pätevästä syystä pyytää etukäteen 
- tietyn aineen tunneista aineen opettajalta 
- enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaajalta 
- muutoin rehtorilta 

Kolmea päivää pitempiä poissaoloja varten on opiskelijan vapaamuotoisesti kirjallisesti anottava lupaa rehtorilta. Ano-
muksen allekirjoittaa opiskelijan ohella hänen huoltaja. Anomuksen liitteenä voi olla myös muu todiste loman tarpeelli-
suudesta. 
 
Työssäkäyntiä varten ei poissaololupaa anneta. Autokoulu on hoidettava koulun ulkopuolisella ajalla. 

 
POISSAOLON SELVITTÄMINEN 

Jokainen poissaolo tulee selvittää ao. opettajalle heti poissaoloa seuraavalla oppitunnilla kirjallisesti. Huoltajan selvitys 
poissaolosta on paras tapa selvittää poissaolo luotettavasti. 
 
”Oppilaitoksissa oppilaat ja opiskelijat saavat usein erilaisia tiedotteita, poissaolotodistuksia ja muita kirjallisia tiedotteita 
kotiin vietäväksi, jolloin koulu kontrolloi niiden perille menoa vaatimalla niihin huoltajan allekirjoituksen. 
 
Esimerkiksi poissaolotodistus on asiakirja, jolla oppilas todistaa poissaolonsa syyn hyväksyttävyyden. Tällöin 15 -vuotta 
täyttänyt voi kirjoittaessaan todistukseen itse huoltajansa nimen syyllistyä väärennökseen. 
 
Oppilaitosten tulee myös kiinnittää huomiota siihen, pyydetäänkö todistukseen huoltajan vai holhoojan allekirjoitus, Jos 
on pyydetty holhoojan allekirjoitusta, 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi itse allekirjoittaa kyseisen lapun, koska hän täy-
sikäisenä ei ole enää holhouksen alainen, ellei tuomioistuin ole julistanut häntä holhottavaksi. Sen sijaan käytännössä 
voitaneen lähteä siitä, että huoltajan allekirjoitusta 18 vuotta täyttänyt ei kuitenkaan voi korvata omalla allekirjoituksel-
laan, jos hän tosiasiallisesti edelleen on huoltajansa elätettävänä ja huollossa, eli hänellä on huoltaja. Sen sijaan jos hän 

asuu poissa kotoa ja elättää itse itsensä, eikä hänellä ole huoltajaa, hän voi allekirjoittaa pyydetyn ”lapun” itse.” 
Lähde: Suopohja H. ja Liusvaara L. Oikeudellinen vastuu opetustoimessa 
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POISSAOLO KURSSIKOKEESTA 
Opiskelija, joka on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia joutuu olemaan poissa kurssikokeesta, voi suorittaa kokeen 
seuraavana uusintakoepäivänä rästikokeena. Rästikokeena voi suorittaa kerralla enintään kaksi koetta, joista toinen voi 
olla myös hylätyn kurssin uusinta. Mikäli opiskelijalla on enemmän kuin kaksi rästikoetta tai hylätyn kurssin koetta samalla 
uusintakoekerralla, on muista kokeista sovittava erikseen aineenopettajan kanssa. 

 
 

LUKION ARVIOINTI 
 
OPISKELIJA-ARVIOINNIN TEHTÄVÄT LUKIOSSA 

Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittä-
mään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tu-
lee arvioida monipuolisesti. 
 
Opiskelija-arvioinnin tulee 

- antaa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen palautetta opintojen edistymi-
sestä ja oppimistuloksista 

- tukea lukion tavoitteiden saavuttamista 

- olla oikeudenmukaista, luotettavaa, yllätyksetöntä ja avointa 

- pyrkiä kannustavuuteen ja oppilasmyönteisyyteen 

- pohjautua eri tavoin annettuun näyttöön 

- kiinnittää huomiota tiedon laatuun määrän ohella 
 
Keskeistä on, että arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien ta-
voitteidensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 
 
Vaatimustason tulee niveltyä asteittain valtakunnallisen päättötason normistoon. 

 
KURSSIN ARVIOINTI 

Kurssin laajuus on 38 tuntia (n. 22 * 75 min.) ja opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi 
perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten 
arviointiin. 
 
Jokaisen kurssin alussa annetaan opiskelijoille kurssin arviointiohjeet, jolloin niistä keskustellaan. 
 
Arvioinnin suorittaa asianomainen aineenopettaja kunkin kurssin päättyessä. Opettajan arvosteluvalta on ehdoton. 
Kurssista saamansa arvosanan opiskelija saa tiedoksi jakson päätyttyä jaettavasta jaksoarvioinnista. Arvosana osoittaa, 
miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. 
 
Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta asteikolla 4-10. Arvosana neljä (4) merkitsee hylättyä kurssin suoritusta. Muita 
arviointitapoja ovat suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty) tai sanallinen arviointi. Mikäli kurssin suoritus 
on keskeytynyt, siitä annetaan keskeyttämismerkintä (K = keskeyttänyt). Kurssiarvosanat ovat arviointipohjana opettajan 
antaessa opiskelijalle aineen päättöarvosanaa.  
 
Hyväksyttävästä syystä kokeesta poissa ollut opiskelija voidaan jättää kurssin päättyessä arvioimatta, jolloin opiskelijalla 
on oikeus antaa näyttö uusintakuulustelussa. 
 
Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan myös numeroin, riippumatta siitä, 
annetaanko kurssista tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta arviointitapaa. 
Numeroarviointi tallennetaan sen varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan päättötodistukseen. Opinto-
ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. 

 
OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI 

Lukion pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan aina numeroin, lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja. Soveltavien 
kurssien arvioinnista määrätään opetussuunnitelmassa erikseen. Päättötodistukseen tulevista oppiaineen päättöarvosa-
noista määrätään erikseen. 
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KURSSIN ARVIOIMATTA JÄTTÄMINEN 
Kurssiarvosanaa ei anneta opiskelijalle, joka toistuvasti on poissa oppitunneilta tai muulla tavalla tahallisesti lyö laimin 
annetut tehtävät. Tällöin opiskelijalle voidaan antaa keskeyttämismerkintä (K) tai kurssi voidaan jättää arvioimatta. 
Pakollisen kurssin arvioiminen on edellytyksenä myös päättötodistuksen saamiselle.  

 
OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 

Oppimäärän hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään 2/3 opinto-
ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista. Kuitenkaan minkään aineen 
oppimäärässä ei saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja kolmea enempää. 
 
Pakollisia ja syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä arvosanoja 
1-2 kurssia 0 
3-5 kurssia 1 
6-8 kurssia 2 
9 kurssia tai enemmän 3 
 
Päättöarvosanaa annettaessa ovat lähtökohtana opiskelijan kursseista saadut arvosanat. Opettaja voi harkintansa mu-
kaan ja neuvoteltuaan toisten ko. opiskelijaa opettaneiden saman aineen opettajien kanssa korottaa kurssiarvosanojen 
aritmeettisen keskiarvon mukaan määrättyä arvosanaa, mikäli opiskelijan erillisessä kuulustelussa osoittama osaamisen 
taso on sitä korkeampi tai syventävien ja soveltavien kurssien antama lisänäyttö sitä edellyttää tai tiedot ja taidot ovat 
opintojen päätösvaiheessa arvioitavissa sitä paremmiksi suhteessa oppimäärän tavoitteisiin. Muutoin soveltavien kurs-
sien arvosanat eivät vaikuta oppiaineen päättöarvosanaan. 
 
Oppiaineesta annetaan yksi arvosana, johon huomioidaan kaikki opiskellut kurssit. 
 
Oppimäärä arvostellaan, kun sen kaikki opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluvat kurssit on opiskeltu edellä esitetyllä tavalla. 
Saatu arvosana on lopullinen, ellei opiskelija LA 8 §:n tarkoittamassa erillisessä kuulustelussa anna siinä määrin vakuuttavaa 
näyttöä oppimäärän hallinnassa, että opettaja saa lukion yleisten arvosteluohjeiden mukaiset perusteet korottaa arvosa-
naa. Suullisia kuulusteluja on syytä käyttää hyväksi ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistautumisessa. 

 
OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN 

Muiden oppilaitosten opintoja hyväksiluettaessa pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamassa arvioinnissa. Koska monissa 
oppilaitoksissa arviointi on eri asteikolla kuin lukiossa, arvosanat on muutettava lukion asteikolle seuraavan vastaavuusas-
teikon mukaisesti: 
 
asteikko 1–5 lukioasteikko 4-10 asteikko 1-3 
1 (tyydyttävä)  5 (välttävä) 1 
2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen) 1 
3 (hyvä) 7 (tyydyttävä) 2 
4 (hyvä) 8 (hyvä) 2 
5 (kiitettävä) 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3 
 
Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suorittu kurssi vastaa, ylempää 
vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. 
 
Sisällöltään lukiokursseja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syven-
täviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisina tai syventävinä kursseina tulee niistä antaa numero-
arvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. 
 
Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot lue-
taan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Jos 
opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä 
pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja 
tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. 
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LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS 
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut pakollisten oppiaineiden pakolliset kurssit sekä 
syventäviä kursseja vähintään kymmenen ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppimäärä ilmenee tarkem-
min opiskelijan valintakortista. Arvosanalla 4 arvioitua soveltavaa kurssia ei huomioida kokonaiskurssimäärään. 

 
PÄÄTTÖTODISTUS 

Opiskelijalle, joka on opiskellut hyväksytysti opinto-ohjelmansa mukaisen lukion koko oppimäärän, annetaan 
päättötodistus. Sen antamisesta päättävät lukion rehtori ja opiskelijaa opettaneet opettajat yhdessä. 
 
Todistukseen merkitään opiskelijan kustakin opinto-ohjelmaansa sisältyneestä oppimäärästä lopullisesti saama arvosana. 
Arvosana merkitään sekä kirjaimin (esim. kahdeksan) että numeroin (esim. 8). Opinto-ohjauksesta sekä teemaopinnoista 
annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja 
sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista 
kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Oppimäärän laajuus merkitään 
opiskelijan opiskelemien kurssien määrän mukaisesti. Kaikki käydyt kurssit lasketaan mukaan kokonaiskurssimäärään. 
Mitään arviointeja ei voi poistaa. 
 
Esimerkki 1. Opiskelija on opiskellut fysiikasta, kemiasta, terveystiedosta, psykologiasta vain pakollisen ensimmäisen 

kurssin. Kurssi arvioidaan opetussuunnitelman mukaisesti numeroarvosanalla. Opiskelijan erikseen pyytäessä, voi hän 
saada oppiaineen päättöarvosanaksi suoritusmerkinnän (S). Jos opiskeltuja kursseja on kaksi, opiskelija saa 
numeroarvosanan. 

Esimerkki 2. Opiskelija saa pyynnöstä oppiaineen päättöarvosanaksi suoritusmerkinnän (S) lyhyistä vieraista kielistä 
(espanja, saksa, ranska ja venäjä) jos hänen opiskelemansa oppimäärä on kaksi kurssia tai vähemmän. 

Esimerkki 3. Liikuntaa täytyy opiskella vähintään kaksi ensimmäistä kurssia. Oppiaine arvioidaan numeroarvosanalla, 
mutta opiskelija voi pyytää oppiaineen päättöarvosanaksi suoritusmerkinnän (S). 

Esimerkki 4. Opiskelija on opiskellut kuvataiteesta kaksi kurssia ja musiikista yhden kurssin. Hän saa oppiaineista 
numeroarvosanat. Pyynnöstä hän voi saada oppiaineen päättöarvosanaksi musiikista suoritusmerkinnän (S). Sama toimii 
myös päinvastoin. Mikäli molemmissa oppiaineissa opiskeltuja kursseja on kaksi, opiskelija saa numeroarvosanat. 

Esimerkki 5. Muiden valinnaisten opintojen (mm. draama) osalta päättöarviointi perustuu opetussuunnitelmassa 
määriteltyyn kurssiarviointiin. Jos kurssista annetaan arvosana, saa opiskelija sen oppiaineen päättöarvosanaksi, mutta 
jos opiskeltuja kursseja on oppiaineessa vain yksi, on opiskelija oikeutettu saamaan pyynnöstä oppiaineen 
päättöarvosanaksi suoritusmerkinnän (S). 

 
Suoritusmerkintää pyydetään kansliasta viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Ylioppilastutkintosuoritus ei muuta 
annettua arvostelua. 

 
 

OPISKELIJAPALVELUT 
 
RUOKAILU 

Opiskelijat saavat maksuttoman ruokailun koulupäivinä.  
 
KOULUMATKAT 

Koulumatkatuesta tehdään päätös vuosittain. Opiskelija voi anoa Kelalta koulumatkatukea, jos koulumatkan pituus on yh-
teen suuntaan yli 10 km. Mikäli olet koulumatkasi pituudesta epävarma, tarkista se esim. www.fonecta.fi. Tukea myönne-
tään enintään yhdeksälle kuukaudelle ja omavastuuosuus on 43 €/kk (18.1.2017). 
 
Koulumatkatuki myönnetään julkisen kulkuneuvon mukaan. Muu matkustustapa voidaan hyväksyä vain, jos esim. 

- koulumatkalla ei ole lainkaan joukkoliikennettä 

- yhdensuuntaisesta koulumatkasta on joukkoliikenteen ja kodin välillä yli 5 km 
 

Koulumatkatukihakemuksia saa koulun kansliasta. Hakemus palautetaan kansliaan, josta saa ostotodistuksen Matkahuol-
toon. Opiskelija saa alennusta muille kuin koulumatkoille esittämällä Suomen Lukiolaisten Liiton opiskelijakortin tai koulun 
antaman opiskelijatodistuksen. 



2017 Tornion yhteislyseon lukio – OPINTO–OPAS: Lukio-opiskelu 

 

 

A.L. 24.1.2017 12:25:14 14 

OPINTOTUKI 
Lukiolaiset voivat hakea opintojensa rahoittamiseksi opintotukea. Opintotuki myönnetään seuraavan kuukauden alusta, 
kun opiskelija on täyttänyt 17 vuotta. Koulun kansliasta saatavalla lomakkeella voi hakea opintorahaa, asumislisää sekä 
valtion takaamaa opintolainaa. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta 
lukien. Jos tuen haluaa esimerkiksi syyskuun alusta on hakemuksen oltava perillä viimeistään elokuussa.  
 
Tukea haetaan yleensä yhdellä hakemuksella syys- ja kevätlukukaudeksi. Kevätlukukaudella opintotukea voidaan myöntää 
vain kevätlukukautta varten. Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Opintoraha maksetaan kuukausittain opis-
kelijan pankkitilille. Lue tarkoin saamasi opintotukipäätöksen teksti ja toimi ohjeiden mukaisesti. Puheluita opintotukikes-
kukseen tulee välttää, ne hidastavat hakemusten käsittelyä. Koulun kansliasta saa hakemuksia ja lisätietoja asiasta. 

 
OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO 

Terveydenhoitajana toimii Päivi Kari. Terveydenhoitaja on tavattavissa maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina, var-
mimmin klo 8.00–9.00. Terveydenhoitajan puhelinnumero on 0400 127 239. 
 
Terveystarkastusajat ja koululääkärin vastaanottopäivät annetaan opiskelijalle tai ilmoitetaan Wilman kautta. Lukion toi-
sen vuoden pojille tehdään opiskeluterveydenhuollossa kutsuntatarkastukset: terveydenhoitajantarkastus ja lääkärintar-
kastus. 
 
Terveyskeskuksen suunterveydenhuollon, hammashoidon ajanvarausautomaatti puh. (016) 432 955. Terveyskeskuksen 
ajanvarausautomaatti puh. (016) 432 835. 

 
HAMMASHUOLTO 

Tarkastus ja hoito ovat ilmaisia 18 ikävuoteen saakka. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta tulee sakko. Hammastarkas-
tuksiin ei enää kutsuta luokittain, vaan hammashuollossa on siirrytty yksilölliseen hoitotarpeen määrittelyyn. 

 
KOULUPSYKOLOGI 

Lukiolaisilla on käytössään koulupsykologin palvelut. Palveluihin hakeutumisessa kannattaa olla ensin yhteydessä esim. 
kuraattoriin, terveydenhoitajaan tms. 
 
Koulupsykologi on koulun psyykkisen opiskelijahuollon asiantuntija. Häneen voi ottaa yhteyttä kun koulunkäynnissä tai 
ihmissuhteissa ilmenee vaikeuksia, kuten oppimisessa, koulunkäyntimotivaation säilymisessä, kun esiintymiseen ja koulu-
suoriutumiseen liittyy pelkoja ja paineita, kun mieli on maassa, itsessä tapahtuvat muutokset hämmentävät. Koulupsyko-
logi suorittaa myös testauksia ja antaa lausuntoja esim. ylioppilastutkintolautakuntaa varten. 

 
KOULUKURAATTORI 

Koulukuraattorina lukiollamme on Sirkku Hanhikoski. Hänen sähköposti on sirkku.hanhikoski@tornio.fi ja puhelinnumero 
050 466 8991. Sirkku on tavattavissa lukiolla torstaisin. Muina aikoina häneen voi olla yhteydessä puhelimitse tai Wilman/ 
sähköpostin kautta. 
 
Koulukuraattori on koulun sosiaalisen opiskelijahuollon asiantuntija. Häneen voi ottaa yhteyttä koulunkäyntiin ja ihmissuh-
teisiin liittyvissä asioissa, esim. kun on ristiriitoja opiskelijatovereiden tai aikuisten kanssa, kotona on vaikeuksia, kodin 
ulkopuolella on vaikeuksia, kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan on vähenemässä jne. Keskustelut koulupsykologin ja koulu-
kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 

 
OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ 

Lukion opiskelijahuoltoryhmä on keskusteleva ja neuvotteleva elin. Sen toiminta tähtää koulun sisäiseen kehittämiseen 
siten, että ongelmatapaukset ja -tilanteet hoidetaan koulun sisällä eri osapuolien yhteistyönä. 
 
Opiskelijahuoltoryhmään voivat kuulua rehtorin, apulaisrehtorin ja opinto-ohjaajien lisäksi terveydenhoitaja, koulupsyko-
logi, koulukuraattori, opettajia ja muita asiantuntijoita. Myös opiskelija itse tai hänen huoltajansa voi tuoda asioita ryhmän 
pohdittavaksi. 

 
ERITYISOPETUS 

Erityisopettaja testaa opiskelijoiden mahdolliset LUKI- ja muut oppimishäiriöt sekä antaa tarvittavat lausunnot ylioppilas-
tutkintolautakunnalle. Erityisopettaja järjestää tukitoimet ns. erilaisille oppijoille. 

 

mailto:sirkku.hanhikoski@tornio.fi
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OPINTO-OHJAUS 
Opinto-ohjauksen tarkoitus on tukea ja ohjata opiskelijaa lukio-opinnoissaan, henkilökohtaisissa ongelmissa ja jatko-opin-
toja suunnitellessaan. Opinto-ohjaajalta löytyy eri aloja ja ammatteja sekä koulutusreittejä koskevaa tietoa ja materiaalia. 
 
Opiskelijalla on mahdollisuus varata tarvittaessa aika henkilökohtaiseen ohjaukseen, missä voi keskustella opintoihin, elä-
mäntilanteeseen tai urasuunnitteluun (ammatinvalintaan) liittyvistä ongelmista tai epävarmuustekijöistä. Opiskelija voi 
tulla keskusteleman opinto-ohjaajien luokse asiastaan yksin, ystävänsä tai vanhempien kanssa. Abiturienttien on mahdol-
lista päästä myös ammatinvalintapsykologin ohjaukseen työvoimatoimistoon opinto-ohjaajan lähetteellä. Opinto-ohjaajan 
kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia!  
 

OHJAUSTEHTÄVIEN JAKAUTUMINEN 
Rehtori 

- suoritusohjeista poikkeaminen 

- lupa kurssin suorittamiseen itsenäisesti 

- muualla opiskeltujen opintojen hyväksyminen 

- koulusta eroamisen hyväksyminen 
 

Opinto-ohjaaja 

- ohjauksen suunnittelu 

- ryhmänohjaajien konsultointi 

- henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien muutokset 

- yli kolmen vuoden opiskelusuunnitelmat 

- opiskelu muissa oppilaitoksissa ja koulun vaihto 

- yo-kirjoitusten hajauttaminen 

- jatko-opintojen ohjaus 

- tiivis yhteydenpito yhteistyökumppaneihin elinkeinoelämässä, oppilaitoksissa, työvoimaviranomaisessa sekä 
muihin ohjaustyötä tekeviin henkilöihin 

- osallistuu aktiivisesti koulutusta ja ammattialoja koskeviin koulutuksiin 

- opiskeluvaikeudet yhdessä eri toimijoiden kanssa 
 

Ryhmänohjaaja 

- tutustuminen oman ryhmän opiskelijoihin sekä hyvinvoinnin seuranta 

- ryhmän lähiohjaus 

- opiskelureitin suunnittelun ohjaus sekä kurssimäärän seuranta 

- oman ryhmän opiskelijoiden seuranta opinto-ohjaajan kanssa 

- yhteydenpito huoltajiin 
 

Aineenopettajat 

- oman oppiaineen opiskelun ja tarkempien opiskelumenetelmien ohjaus 

- itsenäisten suoritusten ohjaus 

- kertoo ajankohtaista tietoa aineensa opiskelusta ja niistä mahdollisista ammateista, joihin kyseisen aineen opis-
kelu voi johtaa eri koulutustasoilla 

- oman oppiaineen opintojen tunnustaminen 

- ylioppilaskirjoituksiin valmistaminen 

- oman oppiaineen opiskelun tuki 

- opiskelijatietojen siirto tarvittaessa 
 

Erityisopettaja 

- oppimishäiriöiden seulonta ja tarvittaessa testaus yms. jatkotoimenpiteet 

- tarvittavien lausuntojen antaminen YTL:lle 

- konsultointi opiskelijoille sekä opettajille 
 

 
Terveydenhoitaja 

- opiskelijan mahdolliset terveydelliset seikat 



2017 Tornion yhteislyseon lukio – OPINTO–OPAS: Lukio-opiskelu 

 

 

A.L. 24.1.2017 12:25:14 16 

Kanslia 

- opintotuki ja koulumatkatuki 

- todistukset (mm. erotodistus, läsnäolotodistus) 
 

Tutorit 

- tutoreiksi kurssitetut lukion opiskelijat perehdyttävät aloittavat opiskelijat lukion koulutyöhön ja toimintatapoi-
hin 

- yhteistyö ryhmänohjaajien kanssa  
 
 

YLIOPPILASTUTKINTO 
- hyvää lisätietoa löytyy ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta http://www.yliop-

pilastutkinto.fi/ 

- ylioppilaskokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa, tutkinnon voi suorittaa ko-
konaisuudessaan yhdellä kertaa tai ajallisesti hajautettuna kahteen tai kolmeen 
perättäiseen kertaan syksy – kevät – syksy tai kevät – syksy – kevät 

- Kokelas voi valita lukio-opintojensa laajuudesta riippumatta kahden eri vaikeus-
tason mukaisen kokeen välillä matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja 
yleisimmin opetetuissa vieraissa kielissä. Tutkintokokonaisuuteen ei voi kuulua 
eritasoisia kokeita samassa tutkintoaineessa. 

- tutkintoa voi täydentää myöhemmin 

- ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Tutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista koko 
tutkintoon eikä vain yksittäisiin kokeisiin. YLIOPPILASTUTKINTOON KUULUU NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA, jotka 
muodostuvat seuraavasti: 

1. äidinkielen koe (tai suomi toisena kielenä-koe) on kaikille pakollinen 
lisäksi ylioppilaskokelas valitsee seuraavista kokeista kolme, joista vähintään yhden tulee olla vaativamman 
tasoinen 

2. toisen kotimaisen kielen koe 
3. yhden vieraan kielen koe 
4. matematiikan koe 
5. yhden reaaliaineen koe 

- kokelas voi suorittaa pakollisten kokeiden lisäksi ylimääräisiä kokeita, joita hän ei ole suorittanut pakollisena. 
Ylimääräisiä kokeita ovat: 

o toisen kotimaisen kielen koe 
o vieraan kielen koe 
o matematiikan koe 
o reaaliaineiden kokeet 
o vieraiden kielten lyhyiden oppimäärien kokeet 

- kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa 

- Lukion opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilastutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen 
kokeeseen osallistumistaan vähintään ao. tutkintoaineen pakolliset kurssit. 

- reaalin oppiainekohtainen koe 
o yhdellä tutkintokerralla on kaksi koepäivää (välillä on noin viikko) 

a) psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
b) uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto 

o yhtenä päivänä kokelas voi osallistua vain yhteen kokeeseen 

- Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen osallistuvalta edellytetään, että hän on opiskellut vähintään kolme 
lukiokurssia tätä kieltä. 

- Rehtorin päätöksellä tutkinnon kokeeseen voi osallistua myös sellainen lukion opiskelija, joka muulla tavalla – 
esim. ulkomailla koulua käymällä – on hankkinut riittävät tiedot suoritettavassa tutkintoaineessa. 

 Vaikka opiskelijalla onkin oikeus osallistua tutkintoon pakolliset kurssit opiskeltuaan, on hyvä huomioida, että 
tutkinnon kokeet laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien perusteella. Useimmiten tutkinnon 
menestyksellinen suorittaminen edellyttää muidenkin kuin pakollisten kurssien opiskelua. 

 
  

http://www.minedu.fi/yo-tutkinto/
http://www.minedu.fi/yo-tutkinto/
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HAJAUTTAMINEN 
Tutkinnon voi suorittaa ajallisesti hajautettuna kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Kuitenkin sellainen kokelas, joka 
ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi on menettänyt kaksi tutkintoker-
taa, voi jatkaa tutkintonsa suorittamista vielä kotiinpaluunsa jälkeen kahtena perättäisenä tutkintokertana. Tämä sillä edel-
lytyksellä, että kokelas on osallistunut tutkintoon ainoastaan yhden kerran ennen ulkomaille siirtymistään. 
 
Sekä opiskelijan itsensä että koulun kannalta on välttämätöntä, että päättäessään aloittaa ylioppilastutkinnon suorittami-
sen ajallisesti hajautettuna, opiskelija tekee henkilökohtaisen suunnitelman ja jättää sen tiedoksi koululle. 
 
Tehdyt ylioppilaskokeet näkyvät ilmoittautumishetkestä lukien opiskelijoille jaettavissa jaksoarvioinneissa. 

 
YLIOPPILASKOKEIDEN SÄHKÖISTYMISEN AIKATAULU  
 

Sähköisessä ylioppilaskokeessa ei järjestetä kielissä erillisiä kuuntelukoepäiviä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN 

Ylioppilastutkinto on myös kypsyyskoe. Siinä menestymiseen vaikuttaa paitsi tiedon määrä myös yleinen arvostelukyky ja 
paineensietokyky. Koska koetuloksilla on oleellista painoarvoa jatko-opintoihin pyrittäessä, ei kannata kiirehtiä kokeiden 
suorittamista tulosten kustannuksella.  
 
Ilmoittautuminen on sitova. Peruminen vaatii vakavia erityisperusteluja. Kokeesta menee maksu, vaikka kokelas jäisi siitä 
pois ja ilmoittautuminen katsotaan aina yrityskerraksi. 
 
Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan 23.11. mennessä ja syksyn tutkintoon 5.6. mennessä. Ilmoittautuminen tehdään erik-
seen Wilmaan, ilmoittautuminen tulostetaan ja palautetaan rehtorille tai toimistoon. 
 
Kirjallisesta ilmoittautumisesta tulee selvitä, ilmoittautuuko kokelas tutkintoon, erillisiin kokeisiin vai uusimaan hylättyä tai 
hyväksyttyä koetta. Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi myös se, suoritetaanko kokeet pakollisina vai ylimääräisinä ja minkä 
tasoiset kokeet kokelas aikoo suorittaa. Henkilötiedot tulee merkitä täydellisinä. 
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TUTKINTOMAKSUT 
Kuhunkin tutkintokertaan osallistumisesta kokelas maksaa perusmaksun ja koekohtaisen mak-
sun. Vahvistetut hinnat löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan sivulta. Ilmoittautumisen jälkeen 
ylioppilaskokelaalle lähetetään lasku tutkintomaksuista.  

 
LUKU- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISET KOKELAAT 

Ensimmäisen lukiovuoden aikana jokaiselle lukion opiskelijalle järjestetään luki-seula. 
 
Jos ylioppilaskokelaalla on lukihäiriö (luku- ja kirjoitushäiriö) ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että lukihäiriö otetaan 
ylioppilastutkinnossa huomioon, hänen tulee hankkia asiasta lukihäiriötä koskeva selvitys. Se toimitetaan lautakunnalle 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Koetilanteen erityisjärjestelyjen edellytyksenä on, että kokelas on saanut lukilausunnot kahdelta lausunnonantajalta. Toi-
sen lausunnonantajan tulee olla koulutuksen saanut erityisopettaja, asiaan perehtynyt psykologi tai puheterapeutti. Toisen 
lausunnonantajan tulee olla erikoislääkäri, yleensä lastenneurologi, neurologi tai foniatri. Lausunto on kirjoitettava lauta-
kunnan laatimaan lomakkeeseen, ja sen tulee olla lukioaikana hankittu.  
 
Mikäli keskivaikeasta tai vaikeasta lukihäiriöstä kärsivä kokelas ei hae erityisjärjestelyjä, riittää yksi asiantuntijalausunto 
(erityisopettaja, psykologi tai puheterapeutti). Samoin lievistä lukihäiriöistä kärsiviltä kokelailta vaaditaan myös em. yksi 
asiantuntijalausunto.  
 
Lausunto/lausunnot toimitetaan ylioppilastutkintolautakunnalle ilmoittautumistietojen mukana. Lautakunnan lukivalio-
kunta käy läpi lukitodistukset ja tarkistaa tulosten valmistuttua lukihäiriöisten kokelaiden arvosanat. Arvosanan nostamista 
harkittaessa otetaan huomioon häiriön vaikeusaste sekä kokelaan saamat arvosanat ja seuraavan arvosanan välinen piste-
ero. Arvosanamuutos on mahdollinen vain yhdessä kokeessa, jonka YTL päättää. 
 
Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) huomioi luki-todistuksen vasta kun kokelas on osallistunut neljänteen (viimeiseen) pa-
kolliseen kokeeseen. 

 
LAKITETTAVIEN OPINNOT 

Keväällä ylioppilastutkintonsa valmiiksi saattavien opiskelijoiden lukion vähimmäiskurssimäärä tulee olla valmiina viimeis-
tään huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Syksyllä ylioppilastutkintonsa valmiiksi saattavien opiskelijoiden lukion vähimmäiskurssimäärä tulee olla valmiina viimeis-
tään 1. jakson uusintakuulustelupäivänä. 
 
Koulun tulee ilmoittaa ylioppilastutkintolautakunnalle lukion päättötodistusta vaille jäävät, jolloin nämä eivät saa myös-
kään ylioppilastodistusta.  

 
YLIOPPILASTUTKINNON KOKEIDEN ARVOSTELU 

Kaikkien kokeiden alustavan arvostelun suorittavat koulun omat opettajat. Alustava arvostelu osoittaa viitteellisesti lopul-
lisen koekohtaisen arvosanan. Ylioppilastutkintolautakunta määrää lopulliset arvosanat. Eri tutkintokertoina voi pistera-
joissa olla melkoisia vaihteluita. 
 
Ylioppilastutkinnon arvosanat ja niitä vastaavat pisteet ovat seuraavat: 

- Laudatur (L), 7 pistettä 

- Eximia cum laude approbatur (E), 6 pistettä 

- Magna cum laude approbatur (M), 5 pistettä 

- Cum laude approbatur (C), 4 pistettä 

- Lubenter approbatur (B), 3 pistettä 

- Approbatur (A), 2 pistettä 

- Improbatur (I), 0 pistettä 

 
Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, lautakunta voi kuitenkin antaa hänelle ylioppilastodistuksen, johon 
hylätty arvosana merkitään. Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi. Tällöin hylätyt arvosanat jaetaan tason mukaan nel-
jään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Tutkintoon kuuluvien kaikkien hyväksyttyjen arvosanojen antamat 
pisteet muodostavat yhdessä kompensaatiopistemäärän. Jotta kokelas voisi päästä kompensaation avulla ylioppilaaksi, 
kompensaatiopisteitä pitää kertyä hylätyn arvosanan tason mukaisesta luokasta riippuen seuraavasti: 

- i+  12 pistettä 

- i 14 pistettä 
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- i- 16 pistettä 

- i= 18 pistettä 
 
Kompensaatio tehdään automaattisesti. Jos kokelas ei halua kompensaatiota, asiasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kou-
lulle, joka toimittaa sen edelleen ylioppilastutkintolautakunnalle. Mikäli kokelas on hylätty useammin kuin kerran jossakin 
pakollisessa kokeessa, otetaan kompensaatiota laskettaessa huomioon hänen paras improbaturinsa. 

 
KOESUORITUSTEN NÄYTTÄMINEN 

Kokelaan, joka haluaa tutustua koesuoritukseensa ja siihen tehtyihin arvostelumerkintöihin, tulee esittää pyyntö lautakun-
nalle joko puhelimitse tai kirjeitse. Lautakunnan kanslia hankkii sensorilta pyydetyn suorituksen. Koesuoritukseen voi tu-
tustua lautakunnan kansliassa tai siitä voi tilata kopion. Kopio lähetetään kokelaalle postiennakolla. 

 
TARKISTUSARVOSTELU 

Jos kokelas on tyytymätön kokeensa arvosteluun, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Kyseessä 
on yleensä tapaukset, joissa opettajan alustavan arvostelun ja lautakunnan sensorin arvostelun välillä on oleellisia eroja. 
Tapauksissa, joissa sensorin arvostelu poikkeaa huomattavasti opettajan arvostelusta, tulee koe antaa lautakunnan toisen 
sensorin tarkistettavaksi. 
 
Tarkistusarvostelun hakemuksessa on esitettävä yksilöity pyyntö tarkistuksesta. Hakemus tulee jättää koulun rehtorille 14 
päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. 
Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta tai kokeen osaa pyyntö koskee sekä kokelaan nimi, lukio, jossa koe on suoritettu, 
kokelaan osoite ja pankkiyhteys. Tarkistusarvostelupyyntö maksaa 50 euroa. Lautakunta palauttaa maksun, mikäli tarkis-
tusarvostelu johtaa arvosanan korottamiseen. 

 
KOKEEN UUSINTA JA VILPPI 

- Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Hylätyn pakol-
lisen kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin hylätty koe, edellyttäen, että tutkintoon kuuluu vä-
hintään yksi vaativamman tasoinen koe pakollisena. Jollei hylättyä pakollista koetta saada uusittua säädetyssä 
ajassa, on ylioppilastutkinnon kaikki kokeet uusittava. 

- Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. 

- Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. 

- Hyväksytysti suoritetun kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa. 

- Jos kokelas syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, kaikki kyseisen tutkinto-
kerran kokeet katsotaan hylätyiksi. 

 
YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS 

Ylioppilastutkintotodistus annetaan kokelaalle sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suori-
tettu tai tutkinto kompensoituu.  
 
Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti kaikki pakolliset kokeet, mutta joka ei ole vielä oikeutettu saamaan lukion 
päättötodistusta, ei anneta ylioppilastutkintotodistusta. Lautakunta toimittaa ylioppilastutkintotodistuksen välittömästi 
sen jälkeen, kun rehtori on ilmoittanut kokelaan saavan lukion päättötodistuksen. 
 
Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään kaikkien hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat ja kokeiden taso. Kom-
pensoidusta kokeesta todistukseen tulee hylätty arvosana. Matematiikan kokeesta merkitään arvosanan lisäksi näkyviin 
kokelaan saama pistemäärä ja kokeen maksimipistemäärä, esim. 38/60. 
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TORNION YHTEISLYSEON LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 

- Kaikessa toiminnassa noudatamme hyviä tapoja. 
 

- Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle ta-
hallaan tai varomattomuudesta aiheuttamansa vahingon. Vahingosta on viipymättä ilmoitettava koulun kansli-
aan. Tietokoneohjelmien, äänitteiden ja digitaalisen materiaalin luvaton kopiointi, käyttö ja tuhoaminen on kiel-
letty. Tekijänoikeuksista määrätään erikseen tekijänoikeuslaissa. 

 
- Opiskelijan on huolehdittava siitä, että koulu ja sen ympäristö säilyvät siisteinä. 

 
- Ruokailu tapahtuu varattuna aikana etuilematta sekä siisteyttä ja hyviä tapoja noudattaen. Ruokailun jälkeen 

ruokailuvälineet sijoitetaan hyvässä järjestyksessä niille varattuihin telineisiin. 
 

- Oppitunneille on saavuttava ajoissa. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hän saa poistua terveydenhoi-
tajan, opettajan tai huoltajan luvalla. 

 
- Opiskelijalle voidaan antaa hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta. Luvan myöntää ryhmänohjaaja 

enintään kolmeksi päiväksi, muutoin rehtori. 
 

- Poissaolot on aina selvitettävä. 
 

- Tupakointi ja tupakkavalmisteiden käyttö on kielletty koulurakennuksessa (tupakkalaki 12§) ja sen välittömässä 
läheisyydessä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Sähkötupakka luetaan myös tupakkavalmisteeksi tässä 
koulussa. 

 
- Opiskelija ei saa esiintyä koulussa eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa päihteiden vaikutuksen alaisena. Päih-

teiden ja huumeiden tuonti kouluun, hallussapito ja myynti on kielletty. 
 

- Koulun yhteiset tilaisuudet koskevat kaikkia opiskelijoita.  
 

- Yksityiskohtaisemmin säännöistä määrätään vuosittain jaettavassa opinto-oppaassa. Niissä asioissa, joista ei jär-
jestyssäännöissä määrätä, noudatetaan voimassaolevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, sekä kuhunkin tilantee-
seen erikseen annettuja ohjeita. 

 
- Opiskelija, joka saa opetusta jossakin muussa kuin omassa oppilaitoksessa, noudattaa tällöin opetusta antavan 

oppilaitoksen järjestyssääntöjä. 
 

- Tunnilla käytettäviä tietoteknisiä laitteita, kuten älypuhelimia, tablet-laitteita ja tietokoneita, käytetään oppi-
tunnilla tarkoituksenmukaisesti liittyen oppiaineen opiskeluun. Käytössä noudatetaan korkeaa moraalia, vas-
tuullisuutta ja hyviä tapoja. 
 

Kurinpidosta määrätään lukiolaissa. 


