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Laihian lukio - tasokas yleislukio 
 
Laihian lukio tarjoaa hyvät puitteet lukio-opintoihin. Ammattitaitoiset opettajat, modernit 
opetusvälineet, laaja ja monipuolinen opintotarjotin ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 
tekevät Laihian lukiosta tasokkaan toisen asteen oppilaitoksen. Opintovalikoimassa on 
pakollisten opintojaksojen lisäksi myös esimerkiksi orientoivia opintojaksoja tukemaan lukio-
opintojen aloittamista sekä oppiaineiden kertaavia opintojaksoja opintojen loppuvaiheessa 
vahvistamaan osaamista ylioppilaskirjoituksissa.  
 
Laihian lukio rakentaa tulevaisuuttasi  
 
Lukio on luontevin väylä korkeakouluihin ja yliopistoihin ja hyvä väylä myös ammatillisiin 
opintoihin. Lukio antaa hyvät valmiudet jatko-opinnoissa menestymiseen: laajan tietopohjan 
ja tärkeitä taitoja myös työelämää varten. Laihian lukio on sopivan kokoinen, tasokas 
yleislukio, jossa opiskelijan yksilölliset tarpeet voidaan ottaa huomioon. 
                        
Tavoitteena valkolakki 
 
Lukion päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Valtaosa opiskelijoista aloittaa sen 
suorittamisen kolmannen vuoden syksyllä – osa jo toisen vuoden keväällä. Ylioppilastutkinto 
toimeenpannaan sitä koskevien lakien ja asetusten sekä Ylioppilastutkintolautakunnalta 
saatujen ohjeiden mukaisesti. Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta, joista 
äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Tarkemmat ohjeet ja määräykset löytyvät 
ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta (ylioppilastutkinto.fi). 
 
Oppimisympäristö  
 
Laihian lukio toimii keskuskoulun yhteydessä lukion omassa B-rakennuksessa. Osa 
opetuksesta sijoittuu myös A-rakennukseen. Liikuntatunnit pidetään viereisessä 
monitoimitalossa ja pihapiriissä olevissa muissa liikuntapaikoissa sekä musiikin tunnit 
Rauhalan koulussa. Kaikki opetustilat ovat lähellä toisiaan ja helposti löydettävissä. 
Luokkahuoneet ovat viihtyisiä ja moderneja.  
 
Oppimisympäristönä ovat koulutilojen lisäksi digitaaliset oppimisympäristöt (mm. 
oppikirjakustantajien digitaaliset oppikirjat ja oppimisympäristöt, Abitti, Google Classroom),  
sekä opintomatkojen myötä suomalaiset ja eurooppalaiset kaupungit. Kansainvälisyystaitojen 
opintojakso ja muut opintomatkat vievät tutustumaan Euroopan kaupunkeihin ja 
kulttuureihin. Myös lähialueiden yhteistyökumppaneiden kautta avautuu uusia 
oppimisympäristöjä. 
 
 
 
 
 
 
 



Opiskelu lukiossa 
 
Opiskelu lukiossa on erilaista kuin peruskoulussa: itsenäisyys ja vastuu omasta opiskelusta 

lisääntyvät. Opiskelu on joustavampaa ja opinnoissa etenemisen tahtia voi itse säädellä. 

Opiskelija voi osittain valita itse, mihin aineisiin keskittyy ja panostaa. Opiskelija oppii 

suunnittelemaan omia opintojaan ja omaksumaan uusia opiskelutapoja.  

Vaikka lukiossa arvostetaan itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta, on opiskelijalla rehtorin ja 
aineenopettajien lisäksi aina laaja, eri alojen ammattilaisista (esim. erityisopettaja, 
terveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi) sekä tutoropiskelijoista koostuva tukiverkosto 
apunaan.  
 
Laihian lukio on siinä mielessä sopivan kokoinen, että opettajat ja opiskelukaverit tulevat 
nopeasti tutuiksi. Lisäksi opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet (esim. opiskelijakunnan 
hallitus, tutortoiminta sekä erilaiset oppilaskunnan kyselyt), koulumme erilaiset tapahtumat 
sekä kansaivälisyyspainotteisuus tekevät Laihian lukiosta mukavan paikan opiskella. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sanastoa oppaan lukemiseen 
 
opintojakso: opintojen suorittamisen perusyksikkö, vastaa entistä kurssia, opintojakso 
koostuu yhdestä tai useammasta moduulista. Opintojakson laajuus ilmoitetaan 
opintopisteinä. 
 
moduuli: moduulissa kuvataan oppiaineen yhden asiakokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja 
arviointi. Moduulit jaetaan valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin moduuleihin. 
Opintojaksot koostuvat yhdestä tai useammasta moduulista. 
 
opintopiste: Lukiokoulutuksen oppiaineiden oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen 
mitoituksen perusteena käytetään opintopisteitä. Lukion oppimäärän laajuus on nuorille 
tarkoitetussa lukiokoulutuksessa vähintään 150 opintopistettä. Yhden opintopisteen laajuus 
on 19 x 45 minuutin oppituntia tai 11,4 x 75 minuutin oppituntia.  
 
periodi: lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin, jotka kestävät noin seitsemän viikkoa. 
Työjärjestykset ja opiskeltavat aineet vaihtuvat periodeittain. Periodin lopussa on 
päättöviikko, jolloin periodin oppiaineista on kokeita tai mahdollisia muita suorituksia. 
 
P-merkintä: opintojaksoon kuuluvia suorituksia puuttuu (tehtäviä, koe jne). Opintojaksoa ei 
voida arvioida ennen kuin puuttuvat suoritukset on tehty. 
 
U-merkintä: opintojaksosta puuttuvien suorituksia ei ole tehty määräajassa. Opintojakson 
joutuu suorittamaan uudelleen alusta alkaen. 
 
K-merkintä: opintojakson suorittaminen on keskeytynyt. Opiskelija ei ole osallistunut 
opetukseen ollenkaan tai ollut liian paljon poissa opetuksesta ilman hyväksyttävää syytä. 
 
S-merkintä: opintojakso on suoritettu hyväksytysti.  
 
 
 
 

 



Oppivelvollisuus 
 
Perusopetuksen päättävällä on velvollisuus hakeutua toisen asteen oppilaitokseen. 
Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai suorittaa 
ylioppilastutkinnon.  
 
Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen ja tutkinnon suorittamisen on edistyttävä opiskelijan 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti (OVL 6 §). Oppivelvollisuuden 
suorittamisessa otetaan siis huomioon opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja valmiudet.  
 
Lukion oppimäärä tulee suorittaa neljän vuoden kuluessa. Lukiossa seurataan opintojen 
edistymistä. Oppivelvollisen huoltajalle ilmoitetaan, jos opinnot eivät edisty riittävästi ja 
oppimäärän suorittaminen on vaarantunut tukitoimista huolimatta. Tarvittaessa 
oppivelvollinen ohjataan hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. 
 
Jos oppivelvollinen nuori on aikeissa keskeyttää opintonsa, selvitetään yhdessä 
oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa 
oppimisympäristössä tai mahdollisuudet hakeutua muuhun koulutukseen. 
 
Jos oppivelvollinen opiskelija itse ilmoittaa eroavansa oppilaitoksesta eli keskeyttävänsä 
opinnot, eroamispäätöstä ei voida tehdä ennen kuin oppivelvollinen on osoittanut, että 
hänellä on uusi opiskelupaikka. 

 

Mikäli opiskelija laiminlyö velvollisuutensa osallistua opetukseen yli yhden kuukauden ajan,  
katsotaan opiskelijan opiskeluoikeuden olevan päättymässä. Oppivelvollinen voidaan katsoa 
eronneeksi, jos hän on ilman perusteltua syytä poissa opetuksesta. Tästä ilmoitetaan 
opiskelijalle ja hänen huoltajalleen ennen asiasta tehtävää hallintopäätöstä sekä päätöksen 
jälkeen opiskelijan asuinkunnan oppivelvollisuutta valvovalle viranomaiselle. 
      
Oppivelvollisen huoltajan tai muun laillisen edustajan on huolehdittava siitä, että 
oppivelvollisuus tulee suoritettua (OVL 9 §). 
 
Opiskeluun liittyviä käytänteitä 
 
Laihian lukion lukuvuosi etenee viiden, noin seitsemän viikon välein vaihtuvan periodin 
tahdissa. Yhden periodin aikana keskitytään opiskelemaan vain osaa oppiaineista, joita 
opiskellaan pääsääntöisesti kolme kertaa 75 minuuttia viikossa. Joitakin oppiaineita, kuten 
liikuntaa, kuvataidetta, musiikkia, valinnaiskieliä ja opinto-ohjausta, opiskellaan hajautetusti, 
eli opintojakso jatkuu kahden periodin ajan, jolloin viikottaisia oppitunteja on vähemmän. 
Lukio-opinnot kestävät pääsääntöisesti kolme vuotta. Tämä edellyttää, että opiskelija 
opiskelee ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena noin 60 opintopistettä ja kolmantena 
vuotena noin 30 opintopistettä. Lukion oppimäärän suorittamiseen vaaditaan vähintään 150 
opintopistettä. 
 
Valinnat tehdään kevätlukukauden aikana tulevaksi lukuvuodeksi kerrallaan. Valintojaan voi 
muuttaa lukuvuoden aikana. Muutoksesta täytetään keltainen lomake, joka hyväksytetään 

 



rehtorilla. Opintovalintoja koskevista muutoksista tulee keskustella aineenopettajan ja 
opinto-ohjaajan kanssa.  
 
Työjärjestykset 
 
Rehtori tekee opiskelijoille valintojen pohjalta valmiit, henkilökohtaiset lukujärjestykset, jotka 
vaihtuvat periodeittain. Lukujärjestykset näkyvät sähköisesti Wilmassa omien tunnusten 
avulla. Päättöviikolla periodin lopulla on voimassa oma erityislukujärjestys. 
 
Oppimäärän vaihtaminen pitkästä lyhyeen 
 
Lukiossa on mahdollista vaihtaa oppiaineen oppimäärä pitkästä lyhyeen, esimerkiksi 
opintojen vaihtaminen pitkästä matematiikasta lyhyeen. Tällöin opiskelijan jo suorittamat 
pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyessä oppimäärässä. Myös arvosanat siirtyvät 
suoraan lyhyiden opintojaksojen arvosanoiksi. Opintojaksojen vastaavuudet määritellään 
tarkemmin oppiaineiden yhteydessä (oppaan lopussa).  Opiskelijalle voidaan pyynnöstä 
järjestää lisäkuulustelu osaamisen tason toteamiseksi. 
 
Oppimäärän vaihtaminen lyhyestä oppimäärästä pitkään on myös mahdollista edellä 
mainittujen periaatteiden mukaisesti. Tällöin opiskelijalta voidaan edellyttää lisänäyttöjä ja 
arvosana voidaan määrätä uudelleen. Päätöksen tekee kyseisen oppiaineen opettaja. 
 
Päättöviikko 
 
Periodit päättyvät päättöviikkoon. Päättöviikon aikana noudatetaan erillistä lukujärjestystä. 
Lukujärjestys on nähtävissä lukion ilmoitustaululla (kanslian edessä) sekä lukion nettisivuilla 
(laihianlukio.fi). Lukiolaisille tarjotaan lounas myös päättöviikon aikana.  
 
Päättöviikon aikana eri oppiaineissa järjestetään koe tai muu arviointitehtävä, joka kestää 
opintojaksosta riippuen kaksi tai kolme tuntia. Kokeet ovat pääsääntöisesti digitaalisia ja 
tehdään koulun opiskelijalle antamalla tietokoneella. Kokeiden jälkeen on kokeen 
selitystunteja, jolloin koetta käydään läpi. Päättöviikolla on myös preppaustunteja, jolloin 
kerrataan opintojakson sisältöjä koetta varten.  
   
Hyväksytty poissaolo päättöviikolla edellyttää terveydenhoitajan antamaa todistusta tai 
lääkärintodistusta. Jos opiskelija joutuu olemaan pois päättöviikolta sairauden tai muun 
pakottavan syyn takia, suoritus voidaan arvioida muun opintojakson aikana annetun näytön 
perusteella. Opiskelija voidaan myös ohjata jonkin muun opintoryhmän vastaavaan 
kokeeseen tai uusintakuulusteluun. 
  
Yhteistyö ja suoritukset muissa oppilaitoksissa 
 
Laihian lukio tekee monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat 
esimerkiksi Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja kansalaisopisto Alma. Muissa 
oppilaitoksissa suoritettuja opintoja voidaan rehtorin päätöksellä hyväksilukea osaksi 
opiskelijan lukio-opintoja. 
 



Opiskelun maksuttomuus 
 
Opiskelun maksuttomuus koskee opetusta, oppimateriaaleja ja opiskeluvälineitä, 
kouluruokailua sekä ylioppilastutkinnon edellyttämiä viittä koetta sekä yli seitsemän 
kilometrin koulumatkaa. Maksuttomuus ei koske ulkomaille suuntautuvia valinnaisiin 
opintoihin kuuluvia opintomatkoja. 
 
Opiskeluvälineet 
 
Lukio antaa opiskelijan käyttöön kannettavan tietokoneen lukio-opintojen ajaksi. Myös 
muita opiskeluvälineitä ja -materiaaleja annetaan tarpeen mukaan. 
 
Oppikirjat 
 
Lukio antaa opiskelijoille myös oppikirjat (digitaaliset tai painetut) lukio-opiskelun ajaksi. 
Halutessaan opiskelija voi hankkia itselleen painetun oppikirjan, jos koulun tarjoama oppikirja 
on digitaalinen ja päinvastoin. Päivitetty luettelo käytössä olevista oppikirjoista löytyy lukion 
kotisivulta. 
 
Matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet  
 
Matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen käyttö on kielletty oppituntien aikana, ellei laitteita 
käytetä opettajan luvalla opiskelutarkoituksiin. Matkapuhelimen voi antaa aineenopettajalle 
kännykkäparkkiin oppitunnin ajaksi. Matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei saa 
koetilanteessa pitää esillä. Mainittujen laitteiden esillä oleminen koetilaisuudessa luetaan 
vilpiksi. 
 
 
Vilpillinen menettely 
 
Jos opiskelija syyllistyy vilppiin / vilpin yritykseen / näissä avustamiseen kokeessa tai annetun 
tehtävän suorituksessa, koe / tehtävän suoritus hylätään. Koetilanteessa tehty vilppi johtaa 
opintojakson keskeytymiseen. Vilpillisiä menettelyjä ovat esimerkiksi lunttaus tai plagiointi.  
 
Terveydenhuolto 
 
Opiskelijoiden terveydestä huolehtivat terveydenhoitaja, kuraattori ja koulupsykologi. 
Terveydenhoitaja tekee opiskelijoille terveystarkastukset ja ohjaa opiskelijat tarvittaessa 
lääkärin vastaanotolle terveyskeskukseen. Hän auttaa myös ensiavun antamisessa ja 
tapaturmien hoidossa. Terveydenhoitajan ja kuraattorin vastaanottoajat ilmoitetaan erikseen 
lukuvuosittain.. Alle 18-vuotiaille opiskelijoille myös hammashuolto on maksuton. 
Hammashuollosta vastaa Laihian hammashoitola. 
 
Opiskeluhuolto 
 
Laihian lukiossa toimii opettajakunnan, opiskelijoiden ja henkilökunnan edustajien 
muodostama yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jossa keskustellaan ja kehitetään yleisellä 



tasolla koulumme fyysistä ja psyykkistä opiskeluympäristöä tavoitteena opiskelijan 
hyvinvoinnin vahvistaminen. Yksittäisen opiskelijan tukemiseen kootaan yksilöllisen 
opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä pohtimaan opiskelijan opiskeluun ja elämäntilanteeseen 
liittyviä asioita. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan suostumukseen. 
Opiskeluhuollon avulla pyritään turvaamaan varhainen tuki ja ehkäisemään ongelmien 
syntymistä. 
  
Päihde ja tupakointi 
 
Koulun alue on tupakkatuotteeton ja päihteetön. Rikkomuksiin puututaan. 
 
Kiusaaminen 
 
Kiusaamista ei hyväksytä ja toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. 
 
Fyysinen väkivalta 
 
Väkivaltaa tai sillä uhkaamista ei hyväksytä. Fyysisessä väkivaltatapauksessa toimitaan 
pääsääntöisesti samalla tavalla kuin kiusaamistapauksissa. Kaikissa väkivaltatapauksissa on 
käytävä myös lääkärintarkastuksessa. 

 
Turvallisuussuunnitelma 
 
Lukiolla on käytössä yhteistyössä yhtenäiskoulun yläkoulun kanssa laadittu 
turvallisuussuunnitelma pelastussuunnitelmineen ja -harjoituksineen. Jokaisessa luokassa on 
nähtävänä pelastusreitit kokoontumispaikkoineen hätätapausten varalta. 

 
 
Kriisiryhmä ja toiminta kriisitilanteessa 
 
Kriisitilanteissa toimitaan lukion kriisisuunnitelman mukaisesti. Lukion kriisiryhmä toimii 
kriisin tapahduttua välittömästi (kuolemantapaus, vakava onnettomuus tai muu). 

  
Kouluruokailu 
 
Opiskelijoille kuuluu koulupäivänä yksi lämmin, riittävän monipuolinen ateria. Koulujen 
ruokalistat ovat nähtävissä Wilman tiedotteissa olevasta linkistä sekä Laihian kunnan sivuilta 
(sivistyspalvelut, opetus ja koulutus, kouluruokailu). 
 
Opintotuki 
 
Lukiossa opiskelevalla on mahdollisuus saada koulumatkatukea yli seitsemän kilometrin 
koulumatkaan. Lisätietoa saa kansliasta sekä Kelan nettisivuilta www.kela.fi.  

 
 
 
 

http://www.kela.fi/


Tapaturmakorvaukset 
 
Opiskelijat on vakuutettu koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tarkemmat tiedot saa 
kansliasta. Tapaturmista on aina tehtävä vahinkoilmoitus kanslian kautta. 
 
Tukitoimet ja erityisjärjestelyt 
 
Opiskelijan on mahdollista saada opintojensa tueksi tarvittaessa tukiopetusta. Sitä antaa 
aineenopettaja tai erityisopettaja. Tukiopetusta annetaan joko opiskelijan pyynnöstä tai 
opettajan esityksestä. 
 
Jos opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä tuntityöskentelyssä,  
kokeissa tai ylioppilaskirjoituksissa, lukio toimii yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. 
Esimerkiksi kokeen tekemiseen voi saada lisäaikaa. Erityisjärjestelyjen tarve selvitetään 
opintojen alkuvaiheessa erityisopettajan johdolla. Lukiseulat tehdään ensimmäisen 
opiskeluvuoden alussa. 
 
Yhteistyö kotien kanssa 
 
Huoltajille annetaan tietoa lukion tavoitteista ja toimintatavoista sekä keinoista tukea 
opiskelijaa esille tulevissa ongelmissa tämän opinto-oppaan, lukion kotisivujen ja Wilman 
kautta, sähköpostilla ja vanhempainilloissa sekä tarvittaessa erillisillä tiedotteilla. Lukio 
järjestää vanhempainiltoja, ja ryhmänohjaaja voi tarvittaessa järjestää erillisiä tapaamisia 
joko pelkästään huoltajille tai opiskelijalle ja hänen huoltajilleen. 
 
Opinto-opas (laajempi versio) löytyy lukion kotisivulta (kohdasta “Opiskelijalle” -> 
Tietopankki). Opintomenestyksestä tiedotetaan myös huoltajille jaksoittain päättöviikon 
jälkeen annettavalla jaksoarvioinnilla. Huoltaja kuittaa nähdyksi alaikäisen opiskelijan 
jaksoarvioinnin. 

 
Huoltaja varmistaa opiskelijan poissaolot ja selvittää niiden syyt Wilma-järjestelmän avulla. 
Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja myös Wilman kautta. Pidemmissä 
ja usein tapahtuvissa poissaoloissa vaaditaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Liialliset 
poissaolot saattavat johtaa opintojakson keskeytymiseen.  

 
Erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan asiat hoidetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 
Ryhmänohjaaja ottaa huoltajiin yhteyttä tarvittaessa. Opiskelijoiden tukena ovat myös 
erityisopettaja sekä laajempi moniammatillinen työryhmä. 

 
Ryhmänohjaaja huolehtii oman ryhmänsä opiskelijoiden asioiden tiedottamisesta kotiin. 

 
Täysi-ikäisten opiskelijoiden asioista lukio antaa tietoja vanhemmille vain opiskelijan 
suostumuksella. Mikäli 18 vuotta täyttänyt opiskelija sallii huoltajalle Wilma-tunnusten 
käytön, tulee hänen käydä ilmoittamassa asiasta kansliassa.  

 
 
 



Ryhmänohjaus 
 
Ryhmänohjaajantunnit ovat ryhmänohjaajan ja opiskelijoiden välistä opintojen ohjausta ja 
ajankohtaisista asioista tiedottamista. Tunteja pidetään lukuvuoden alussa ja tarvittaessa 
lukuvuoden mittaan. Lyhyempiä ohjaustuokioita (ro:n vartteja) pidetään säännöllisesti 
lukuvuoden aikana. Ryhmänohjaaja voi muutenkin tarvittaessa ottaa yhteyttä opiskelijaan tai 
hänen huoltajiinsa. Ryhmänohjaaja haastattelee ryhmänsä opiskelijat kerran lukuvuoden 
aikana. Jokaisella opiskelijalla on velvollisuus osallistua ryhmänohjaukseen ja olla läsnä ro:n 
kutsuessa ryhmänsä koolle. 
 
Opiskelijapalaveri 
 
Opiskelijaa ohjataan täyttämään / korjaamaan opiskelun puutteita opiskelijapalaverissa. 
Siihen osallistuvat opiskelija sekä tilanteen mukaan opettaja, rehtori, opinto-ohjaaja ja 
huoltaja sekä mahdolliset moniammatilliset oppilashuollon työntekijät.  
 
Tutortoiminta 
 
Lukion vanhemmat opiskelijat toimivat tutoreina, jotka perehdyttävät uusia opiskelijoita: 
antavat neuvoja, ohjaavat ja auttavat lukiolaisia lukion suorittamisessa. Tutorit osallistuvat 
myös lukion markkinointiin vanhempainilloissa ja yläkoulun oppilaille suunnatuissa 
tilaisuuksissa. Lisäksi tutorit järjestävät erilaisia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä 
tapahtumia yhteistyössä oppilaskunnan hallituksen kanssa.   
 
Opiskelijakunta 
 
Lukiossa toimii opiskelijakunta, johon kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakunta 
järjestää lukiolaisille yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoimintaa sekä huolehtii yleisestä 
viihtyvyydestä. Opiskelijakunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa opiskelijoiden asemaan 
olennaisesti vaikuttavissa asioissa. Opiskelijakunnan edustajat osallistuvat esimerkiksi 
erilaisten työryhmien toimintaan. 
 
Hankkeet 
 
Lukiossa toimii Tukea oppimisvaikeuksiin ja elämänhallintaan -hanke aina 30.7.2023 asti. Sen 
tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tietoja ja taitoja korona-aikana syntyneisiin 
oppimisvajeisiin.  Lukion Erasmus-projekti, “Exchange for chance”, jatkuu marraskuun 
loppuun 2023 saakka, mutta varsinainen jäljellä oleva toiminta ajoittuu lukuvuodelle 2022 - 
2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Järjestyssäännöt  
 
Säännöt ovat yhteiseksi parhaaksi laadittu lukion ohjeisto, jota noudattamalla taataan 
järjestys ja yleinen viihtyvyys. 

 
1. Kouluyhteisössä käyttäydytään asianmukaisesti ja toiset huomioon ottaen. 
2. Oppitunneille ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin saavutaan täsmällisesti. 
3. Opiskelijoilla on oppitunneilla mukanaan tarvittavat opiskeluvälineet. 
4. Ulkovaatteet jätetään oppituntien ja ruokailun ajaksi niille varatuille paikoille. 
5. Kouluruokailu tapahtuu hyviä tapoja noudattaen. Ruokailuvälineet ja roskat 

sijoitetaan niille varatuille paikoille ja tuolit nostetaan ylös. 
6. Jokainen huolehtii, että koulu ja sen ympäristö pysyvät siistinä. Koulun omaisuutta 

käsitellään huolellisesti. Vahingontekijä korvaa tahallisesti tai tuottamuksellisesti 
aiheuttamansa vahingot. 

7. Polkupyörät, autot ja muut moottoriajoneuvot pidetään niille varatuilla 
pysäköintialueilla. 

8. Lukioalueemme on päihteetön ja tupakkatuotteeton.  
9. Matkapuhelinta tai muita mobiililaitteita käytetään oppitunneilla ainoastaan 

opettajan luvalla opiskelutarkoituksiin. 
10. Niissä asioissa, joita ei näissä järjestyssäännöissä mainita, noudatetaan lukiolakia, -

asetusta sekä koulumme opetussuunnitelmassa ja opinto-oppaassa mainittuja 
käytänteitä. 

 
Poissaolot 
 
Jokainen poissaolo on selvitettävä viipymättä Wilma-järjestelmällä omalle ryhmänohjaajalle. 
Poissaolon hyväksytty syy on sairaus tai lupa. Luvan poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja (1 - 
3 päivän poissaolot) tai rehtori (yli 3 päivän mittaiset poissaolot). Pidemmät lomat anotaan 
kirjallisesti erillisellä lomakkeella. 

 
Huoltaja varmentaa Wilma-järjestelmällä poissaolon syyn. Poissaolot opintojaksolta voivat 
johtaa opintojakson suorittamisen keskeytymiseen. Hyväksytty poissaolo päättöviikolla 
edellyttää aina terveydenhoitajan- tai lääkärintodistusta. 
 
Tiedottaminen 
  
Lukion tapahtumista tiedotetaan pääsääntöisesti Wilman kautta ja Google-kalenterissa sekä 
lukion kotisivulla (laihianlukio.fi). 
 
Ohjaus 
 
Ohjaus on koko lukion henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä, johon kuuluu 
myös yhteistyö korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Ohjausta voidaan järjestää 
opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena, 
vertaisohjauksena sekä näiden yhdistelmänä. Päävastuu opinto-ohjauksesta on opinto-
ohjaajalla. Lisäksi jokaisella opiskelijaryhmällä on ryhmänohjaaja, joka seuraa ennen kaikkea 
oman ryhmänsä opiskelijoiden edistymistä ja poissaoloja sekä puuttuu tarvittaessa ongelmiin. 



Ryhmänohjaaja toimii opiskelijaryhmänsä lähiohjaajana. Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa 
opettamansa aineen opiskelutaidoissa ja auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen 
taitojaan. Lisäksi aineenopettaja tukee opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja 
työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta korkeakoulujen ja työelämän kanssa 
tehtävässä yhteistyössä. 
 
Opintosuunnitelma 
 
Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää 
opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman 
lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi.  
Opiskelusuunnitelma sisältää esimerkiksi suoritettavat opinnot, lukio-opinnoissa etenemisen 
ja opintojaksovalinnat, opintojen suorittamistavat sekä mahdollisen tuen tarpeen.  
 
Opiskelusuunnitelman muutoksesta tulee keskustella aineenopettajan, opinto-ohjaajan ja 
rehtorin kanssa. Tarkistamisen voivat aiheuttaa mm. oppiaineen vaihtaminen, opintojakson 
tai aineen pois jättäminen suunnitelmasta / lisääminen suunnitelmaan. Opintojaksojen 
muuttamisesta täytetään keltainen lomake. Lomake palautetaan rehtorille 
henkilökohtaisesti. Ennen palauttamista siinä täytyy olla vaadittavat allekirjoitukset (ks. 
lomake). 

 
Keskeyttäminen 
 
Lukio-opintojen keskeytys on opiskelijalle mahdollista rehtorin luvalla enintään lukuvuodeksi 
opiskelupaikkaa menettämättä.  
 
Koulusta eroaminen 
 
Oppivelvollisuuden piirissä oleva (alle 18-vuotias) ei voi erota koulusta ellei ole hakeutunut 
toiseen oppilaitokseen (ks. kohta “Oppivelvollisuus”). 
 
Erityistuki 
 
Erityistuet ovat mahdollisia opiskelijan tilapäisissä vaikeuksissa tai sairauden vuoksi. Tällaista 
tukea on mm. tukiopetus ja luki-ohjaus. Tukea annetaan joko opiskelijan pyynnöstä tai 
opettajan esityksestä. Lukiossa toimii erityisopettaja, joka tarvittaessa selvittää opiskelijan 
tuen tarvetta. 
 
Kuunteluoppilas 
 
Kuunteluoppilaana opiskelija voi seurata opintojakson opetusta taitojensa parantamiseksi, 
mikäli opetusryhmissä on tilaa. 
 
Itsenäinen opiskelu 
 
Itsenäinen opiskelu on opiskelua ilman muodollista lähiopetusta. Jonkin oppiaineen 
opintojakson, lyhyemmän opintokokonaisuuden tai näiden osion voi perustellusta syystä 



opiskella itsenäisesti. Oppiaineittain määrätään, minkä opintojakson tai sen osan voi suorittaa 
itsenäisesti ja millä tavalla. Luvan itsenäiseen opiskeluun (vihreä lomake) antaa rehtori 
kuultuaan ao. aineen opettajaa (ks. Arviointi). 
 
Erilliset kuulustelut 
 
Lukio mahdollistaa opiskelijoille ylioppilaskirjoituksiin valmentautumisen ja oppimäärän 
arvosanan korottamisen erillisillä kuulusteluilla eli tenteillä (ks. Arviointi). 
 
Uusinnat 
 
Uusinnat antavat mahdollisuuden korottaa hylättyä tai hyväksyttyä arvosanaa (ks. tarkemmin 
Arviointi). Uusintoihin ilmoittaudutaan punaisella lomakkeella. Uusintapäivät ja 
ilmoittautumisajat annetaan lukuvuosittain erikseen. Hylättyjen opintojaksojen uusintakoe 
on seuraavan jakson alussa. Viimeisen (5. jakson) hylättyjen opintojaksojen uusintakoe on 
heti ensimmäisellä kesälomaviikolla. 
 
Lukiodiplomit 
 
Laihian lukiossa voi suorittaa lukiodiplomin musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa. 
Lukiodiplomit suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Lukiodiplomeihin kuuluvat 
opintojaksot ovat myös taito- ja taideaineiden soveltavia opintoja. 
 
Puheviestintätaitojen päättökoe 
 
Päättökoe suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Koe on kaksiosainen, ja siihen 
kuuluvat ryhmäkeskustelu ja yksilöesiintymistehtävä. Kokeeseen voivat osallistua abiturientit. 
Lisätietoja saa äidinkielen opettajalta. 
 
Suullisen kielitaidon koe 
 
Valinnaisiin opintoihin kuuluvien vieraiden kielten A-oppimäärän opintojakso 8 ja B1-
oppimäärän opintojakso 6 sisältävät suullisen kielitaidon kokeet. Suullisen kielitaidon kokeet 
suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ja niistä saa erilliset todistukset 
päättötodistuksen liitteinä. Lisätietoja saa kielten opettajilta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPINTOJEN ARVIOINTI 
 
Yleiset periaatteet 
 
Opiskelijan opiskelema opintojakso arvioidaan opintojakson lopussa. Arvioinnin tehtävänä on 
antaa palautetta opiskelijalle opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen 
opiskelun etenemisestä. Opintojakson arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, 
opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. 
Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa  
arviointikeskusteluja.  
 
Opintojakson arviointi 

 
Jokainen opintojakso arvioidaan sen päätyttyä. Opiskelijoille annetaan kunkin periodin 
jälkeen jaksoarviointi, josta ilmenevät aineittain suoritetut opintojaksot tai niiden osat 
(moduulit) arvosanoineen. Arviointi on nähtävissä myös Wilma-järjestelmässä. Kunkin 
oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset 
valinnaiset opintojaksot arvioidaan numeroin. Paikalliset opintojaksot ovat Laihian lukion 
omia koulukohtaisia opintoja, jotka arvostellaan numeroin tai suoritusmerkinnällä S = 
suoritettu. Paikallisista opintojaksoista edellytetään aina hyväksytty arvosana. Paikallisten 
opintojaksojen arviointitapa määritellään ainekohtaisessa osiossa. Kirjallisesti annettu 
sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös 
täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa. Luvattomat poissaolot opintojaksolta tai 
puuttuvat suoritukset voivat aiheuttaa opintojakson keskeytymisen. 

 
Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, 
maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen 
osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 
erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Erityisjärjestelyjen myöntämistä 
varten opiskelijan (huoltajan) on esitettävä asiantuntijalausuntoja, joita ovat esimerkiksi 
erityisopettajan ja foniatrin lausunnot lukihäiriöstä. Kysy erityisjärjestelyjen myöntämisestä 
tarvittaessa lisätietoja ryhmänohjaajalta / rehtorilta / opinto-ohjaajalta. 
 
Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen 
  
Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin opintojakson arviointiperusteet selvitetään 
opiskelijalle aina opintojakson alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. 
Opintojakson arvioinnista päättää aineenopettaja. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja 
opiskelijan opettajat yhdessä. 
 
Opintojakson suorittaminen uudelleen 
 
Mikäli opiskelija saa opintojaksosta hylätyn arvosanan tai opintojakson suoritus muutoin 
hylätään, opiskelija ohjataan uusintakuulusteluun tai opintojakson uudelleen suorittamiseen 
osallistumalla opetukseen tai itsenäiseen opiskeluun. Hylätty opintojakso (arvosana 4) tulee 
korottaa periodin jälkeisenä  uusintakoepäivänä.  
 



Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää korottaa myös jo hyväksyttyä arvosanaa hyväksytyn 
kokeen uusintakuulusteluissa. Hyväksytyn uusintakuulustelussa voi yrittää korottaa vain yhtä 
arvosanaa. Paras arvosana jää voimaan. Näitä uusintakoepäiviä on kolme kertaa 
lukuvuodessa. 
 
Opiskelijalla on oikeus osallistua sekä hylätyn että hyväksytyn opintojakson uudelleen 
opiskeluun, kun opintojakso on tarjolla tai itsenäisesti opiskellen. Parempi arvosana jää 
voimaan. 

 
Keskeneräiset opintojaksot (P-merkintä, U-merkintä, K-merkintä) 
 
Mikäli opintojakson osalta puuttuu siihen kuuluvia suorituksia (tehtäviä, koe jne.) ei 
opintojaksoa voida arvioida vaan se merkitään P-kirjaimella P = puutteellinen) Wilmaan. 
Keskeneräisiä opintojaksoja suoritetaan valvotusti rästipäivinä, joista ilmoitetaan erikseen. 
Keskeneräinen opintojakso (P-merkintä) pitää saattaa päätökseen arvosanan saamista 
seuraavan periodin aikana.  Muutoin opintojakson joutuu suorittamaan kokonaan uudelleen. 
Tällainen opintojakso näkyy Wilmassa U-merkinnällä (U = uusittava). Lisäaikaa opintojakson 
suorittamiseen voi saada ainoastaan perustellusta syystä rehtorilta.  Opintojakso katsotaan 
keskeytetyksi (K-merkintä), mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen ollenkaan tai hänellä on 
liian paljon hyväksymättömiä poissaoloja opintojakson opetuksesta.  
 
Opintojen  suoritusjärjestys 

 
Opintojaksojen suoritusjärjestys eri oppiaineissa määritellään opetussuunnitelman 
ainekohtaisissa osioissa. Vain poikkeustapauksissa rehtorin päätöksellä opiskelija voi poiketa 
annetusta suoritusjärjestyksestä. 

  
Itsenäinen opiskelu 

 
Opiskelija voi perustellusta syystä opiskella jonkin oppiaineen opintojakson tai sen osion myös 
itsenäisesti. Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta edellytetään hyväksytty arvosana. Jos 
opiskelija opiskelee opintojakson kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin 
osin edellä mainittuja yleisiä arviointiperiaatteita. Opintojaksokohtaisesti määrätään, minkä 
opintojakson tai sen osion opiskelija voi suorittaa itsenäisesti ja millä tavalla. Luvan 
itsenäiseen opiskeluun antaa rehtori kuultuaan ao. aineenopettajaa. Tiedot itsenäisestä 
opiskelusta vaatimuksineen kirjataan omalle kaavakkeelle. 
 
Opintojen hyväksilukeminen  

 
Lukio-opintohin voidaan hyväksilukea myös muualla suoritettuja opintoja. Tällaisia ovat esim. 
ajokortin teoriaosuus, uimaopettajakurssi ja seurakunnan isoskoulutukset. 
Hyväksilukemisesta päättää rehtori kuultuaan ao. aineen opettajaa. Muissa oppilaitoksissa tai 
muualla suoritettua opintojakson hyväksilukemista anotaan erillisellä lomakkeella rehtorilta. 
 
 
 
 



Muut oppilaitokset 
 
Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään 
suoritusoppilaitoksen antamassa arvioinnissa. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa 
numeroin arvioitava opintojakso, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle.  
 
Vaasan yliopisto 
 
Vaasan yliopistossa voi suorittaa mm. verkko-opetuksena opiskeltavia tutustumiskursseja 
yliopisto-opintoihin. Opiskelija voi suorittaa opintoja myös Vaasan yliopiston avoimessa 
yliopistossa. Avoimen yliopiston opetus on Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaista 
opetusta.  Lisätietoja saat opinto-ohjaajalta. 
 
Vaasan yliopiston fysiikan opintokokonaisuus ja opiskelupaikka suoravalintana 
 

Vaasan yliopisto ja Laihian lukio järjestävät yhteistyössä opintokokonaisuuden Energia ja 

kestävä kehitys. Opintojaksokokonaisuus sisältää opintoja kolmesta teemasta: 

sähköenergiajärjestelmät, uusiutuvat energialähteet sekä kestävä kehitys ja energia-alan 

liiketoiminta. 

Hakija, joka on lukiossa suorittanut Vaasan yliopiston ja lukion yhteistyössä järjestämän 

Vaasan yliopiston opetussuunnitelman mukaisen Energia ja kestävä kehitys -

opintojaksokokonaisuuden sekä valintaperusteiden mukaiset lukion matematiikan opinnot 

riittävällä opintomenestyksellä, on oikeutettu hakemaan suoraväylässä ilman todistusvalintaa 

tai pääsykoetta. Lisätietoja saa opinto-ohjaajalta. Tämä opintokokonaisuus pyritään 

järjestämään joka toinen vuosi eli se voi sijoittua opiskelun 2. tai 3. vuoteen. Lisätietoja saat 

opinto-ohjaajalta. 

 
Ulkomailla suoritetut opinnot 

 
Ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. Mikäli ne luetaan 
hyväksi pakollisiin tai valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin, annetaan niistä 
numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi edellytetään tarvittaessa lisänäyttöjä, joista 
päättää ao. aineen opettaja. 
 
Oppiaineen oppimäärän arviointi  

 
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
mukaisesti opiskelemista valtakunnallisista pakollisista ja valinnaista opinnoista sekä 
paikallisista valinnaisista opintojaksoista. Paikallisten opintojaksojen kuulumisesta eri 
oppiaineiden oppimääriin määritellään tuntijaossa ja ainekohtaisessa osiossa. Samassa 
oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Opiskelijan 
opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat 
opiskelijaa tavoitteellisiin opintojen valintoihin. 
 



Päättöarvosanan muodostuminen 
 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten valinnaisten opintojen 
arvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Hylättyjen arvosanojen sallittu määrä riippuu 
opiskeltavien opintopisteiden lukumäärästä, katso tarkemmin alla oleva kooste. 
 
Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyjä valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja, joista voi olla hylättyjä arvosanoja 
enintään seuraavasti: 

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja, joista voi olla hylättyjä 
opintoja enintään seuraavasti:  
 
 2–5 opintopistettä    0 opintopistettä 
 6–11 opintopistettä    2 opintopistettä  
 12–17 opintopistettä    4 opintopistettä  
 18 opintopistettä tai enemmän  6 opintopistettä 

 
Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja 
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset valinnaiset opinnot. Oppiaineen 
oppimäärään liittyvien paikallisten opintojaksojen arviointitapa ja vaikutus oppimäärän 
päättöarvosanaan määritellään tarkemmin ainekohtaisessa osiossa. 

 
Päättöarvosanan korottaminen 
 
Oppiaineen keskiarvon mukaista arvosanaa voi korottaa. 
 
Erilliset kuulustelut (tentit) 
 
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua ennen yo-kirjoituksia ja kirjoitusten jälkeen 
toimeenpantaviin erillisiin kuulusteluihin (tentteihin). Tentit voivat olla suullisia tai kirjallisia 
tai suullisen ja kirjallisen osion yhdistelmiä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus riippuu 
opiskelijan opinto-ohjelmasta. Tentit eivät koskaan alenna opiskelijan arvosanaa. Tentteihin 
ilmoittaudutaan tammikuun alussa ja niihin osallistumista suositellaan erityisesti ennen yo- 
kirjoituksia. Tällöin tentteihin valmistautuminen tukee yo-kokeisiin valmistautumista. Mikäli 
opiskelija osoittaa tenteissä suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin opintojaksojen 
arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan.  
 
Muut mahdollisuudet korottamiseen 
 
Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien 
opintojaksojen pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun 
erillisen kuulustelun lisäksi opetussuunnitelman ainekohtaisessa osiossa määriteltyjen 
koulukohtaisten ja soveltavien opintojaksojen pohjalta annetulla lisänäytöllä opiskelijan 
arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat 
oppiaineen päättövaiheessa opintojaksojen arvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa 
paremmat.  



Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet   
 
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden 
oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. 
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 opintojaksoa. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion 
tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan siten, kuin opetussuunnitelmassa on päätetty.  
 
Lukion oppimäärän suoritus 
 
Lukion päättötodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista 
hyväksytysti. 
 
Oppimäärä 
 
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden 
oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäislaajuus on 150 
opintopistettä - sisältäen valtakunnalliset pakolliset opinnot ja vähintään 20 opintopisteen 
verran valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Paikallisista opintojaksoista voidaan lukea 
mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opintojaksot. 
 
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 
 
Opintojakson arvosanaan voi hakea muutosta kahden kuukauden kuluessa arvosanatiedon 
saamisesta. Ensin asiasta on syytä keskustella aineenopettajan ja rehtorin kanssa.  
 
Todistukset   
 
Lukio-opinnot suoritettuaan opiskelija saa lukion päättötodistuksen, suullisen kielitaidon 
todistuksen, mikäli suorittaa sitä edellyttävän opintojakson sekä 
ylioppilastutkintotodistuksen. 
 
 


