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Mikä on lukio?
Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Lukiokoulutus pohjautuu peruskoulun oppimäärälle ja se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla lukion oppimäärä rakentuu opintojaksoista, jotka jaetaan
pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin. Valinnaiset opintojaksot ovat joko valtakunnallisia tai koulukohtaisia. Opintojaksojen laajuus mitataan opintopisteinä. Yksi opintopiste on laajuudeltaan 19 x
45 minuutin oppituntia. Opintojaksojen laajuus on 14 opintopistettä. Valmistuakseen lukiosta
opiskelijan on suoritettava kaikki pakolliset opintojaksot sekä valinnaisia opintoja niin, että opintoja on vähintään 150 opintopistettä.

Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla lukion oppimäärä rakentuu kursseista, jotka jaetaan
pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin. Valinnaiset kurssit voivat olla valtakunnallisia syventäviä kursseja tai koulukohtaisia soveltavia kursseja. Valmistuakseen lukiosta opiskelijan on suoritettava
kaikki pakolliset kurssit sekä valinnaisia kursseja niin, että kokonaiskurssimääräksi tulee vähintään
75 kurssia.
Lukion päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka edellyttää osallistumista ylioppilaskokeisiin.
Kokeita järjestetään yhtä aikaa kaikissa lukioissa kahtena kertana vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Ylioppilastutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajautettuna enintään kolmena peräkkäisen tutkintokertana.
Opiskelijoilla, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen, ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi eri tutkintoaineen koetta. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe
on kaikille pakollinen koe. Niillä opiskelijoilla, joiden ylioppilastutkinnon suorittaminen on alkanut
ennen kevättä 2022, on suoritettava vähintään neljä pakollista koetta - mukaan luettuna kaikille
pakollinen äidinkielen ja kirjallisuuden koe.

Pidennetty oppivelvollisuus
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun
lapsi täyttää seitsemän vuotta, ellei oppivelvolliselle ole määrätty pidennettyä oppivelvollisuutta.
Perusopetuksen keväällä 2021 tai sen jälkeen päättäneillä opiskelijoilla oppivelvollisuus päättyy,
kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun hän on tätä ennen suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavan Ahvenanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen.
Oppivelvollisuuden voi perusopetuksen jälkeen suorittaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi oppivelvollisuutta voi suorittaa myös tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, kansanopistossa enintään yhden
vuoden ajan, vaikeasti vammaisille järjestettävässä koulutuksessa sekä muissa oppivelvollisuuslain
määrittämissä tilanteissa.
Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen
suorittaa oppivelvollisuuden. Koulutuksen järjestäjä seuraa oppivelvollisten opintojen edistymistä
ja ilmoittaa huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos opinnot eivät edisty suunnitelman mukaan.

Opiskelun maksuttomuus
Lukiokoulutus on keväällä 2021 tai sen jälkeen perusopetuksen päättäneille oppivelvollisille maksutonta. Maksuttomuus yltää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
Oikeutta maksuttomaan koulutukseen ei ole, jos opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja
ylioppilastutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavat ulkomaiset opinnot.

Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai
muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen
yhteydessä. Ranuan lukio maksaa kaikkien yli 5 kilometrin päässä koulusta asuvien ranualaisten
opiskelijoiden koulumatkat omavastuuosuuksineen. Muussa tapauksessa opiskelija, jonka koulumatka on yli 7 kilometriä, on oikeutettu saamaan koulumatkatukea.
Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Lukion oppitunnit
Lukion oppitunnit pidetään seuraavan aikataulun mukaan:
1. tunti
2. tunti
3. tunti
4. tunti
5. tunti
6. tunti
7. tunti

8.30 - 9.15
9.15 - 10.00
10.20 - 11.05
11.20 - 12.05
Ruokailu
12.30 - 13.15
13.20 - 14.05
14.05 - 14.50

Mikäli kahdella peräkkäisellä tunnilla opiskellaan samaa opintojaksoa/kurssia,
pidetään tunnit yhteen ilman välituntia.

Saavu oppitunneille ajoissa, sillä myöhästymiset vaikuttavat kurssien arviointiin.

Ruokailu
Lukion ruokailuvuoro on 4. tunnin jälkeen klo 11.50/12.05–12.30. Ruokailu järjestetään Kirkonkylän koulun ruokasalissa. Lukiolaisten on noudatettava heille varattua ruokailuaikaa, etteivät esi- ja
perusopetuksen ruokailut ruuhkaudu.
Koronavirusepidemian vuoksi ruokailuun mennään kahdessa osassa siten, että toisen vuosikurssin
opiskelijat lähtevät ruokalaan klo 11.50, ja ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat lähtevät ruokalaan klo 12.05. Näin vähennetään jonojen ruuhkautumista ruokalassa, ja mahdollistetaan turvavälien pitäminen.

Kenen puoleen voin kääntyä opiskeluun liittyvissä asioissa?

Asia
Opintotukihakemus
Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen yo-tutkintoon
Matkaliput/-kortit
Lukiolaisten liiton opiskelijakortti
Opiskelutodistus (Kela, MH, VR)
Ainevalinnan muutokset
Poissaolot
Kurssien suorittamiseen liittyvät kysymykset
Tietokoneiden käyttö
Wilma-tunnukset ja Wilman käyttö

Henkilö
Toimistosihteeri
Aineenopettaja, rehtori, toimistosihteeri
Rehtori, opinto-ohjaaja, toimistosihteeri
Toimistosihteeri, rehtori
Opiskelijakunnan hallitus
Toimistosihteeri
Opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja
Aineenopettaja, ryhmänohjaaja, rehtori
Aineenopettaja
Aineenopettaja, rehtori, TVT-vastaava
Toimistosihteeri

Kuka on ryhmänohjaaja?
Lukion opiskelijat jaetaan luokkien sijasta ryhmiin. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaajansa,
jonka tehtäviin kuuluu mm. opiskelijan ohjaaminen opiskeluun liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaajat
seuraavat valvontaryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja, joten ilmoitukset poissaoloista tehdään
pääsääntöisesti ryhmänohjaajille. Ohjausryhmät muodostuvat vuosikursseittain.

Tiedottaminen
Tiedottaminen tapahtuu pääasiassa Wilman tai sähköpostin kautta. Jokaiselle opiskelijalle luodaan
sekä Wilma-tunnus että sähköpostitunnus. Tiedottamiseen käytetään koulupäivän aikana myös
keskusradiota, aulan ilmoitustaulua sekä mahdollisia ryhmänohjaajan tunteja. Jokaisen opiskelijan
on seurattava Wilmaa ja sähköpostia päivittäin.

Opintosuoritusten seuranta
Kurssien arvosanat näkyvät opiskelijoille ja heidän huoltajilleen Wilmassa Opinnot-välilehdellä.
Arvosanat julkaistaan noin pari viikkoa jokaisen jakson päättymisen jälkeen. Paperinen jaksotodistus tulostetaan kansliasta vain pyynnöstä. Jaksotodistuksesta ja Wilmasta käyvät ilmi opiskelijan
siihen mennessä opiskelemansa opintojaksot/kurssit, niiden arvosanat sekä suoritettujen opintojen yhteismäärä.

Poissaolokäytännöt
Opiskelijan on osallistuttava opetukseen, mikäli hänelle ei ole myönnetty siitä vapautusta. Ryhmänohjaaja voi hakemuksesta myöntää poissaololuvan enintään kolmeksi (3) päiväksi. Sitä pidemmät poissaolot tulee anoa rehtorilta.
Opiskelija tai alaikäisen opiskelijan huoltaja selvittää poissaolot ryhmänohjaajalle. Poissaolot on
selvitettävä viimeistään poissaoloa seuraavan päivän aikana.

Mikäli opiskelijalla on opintojaksolla enemmän kuin kolme (3) poissaoloa, on ne kaikki pystyttävä
selvittämään hyväksytysti, jotta hän saa osallistua opintojakson kokeeseen. Muussa tapauksessa
opintojakson suorittaminen katsotaan keskeytyneeksi. Keskeytyneen opintojakson voi suorittaa
tenttimällä aikaisintaan seuraavan jakson aikana.
Viiden (5) poissaolon jälkeen opintojakson opettajalla on oikeus vaatia opiskelijalta lisäsuorituksia,
jotka on palautettava ennen opintojakson kokeeseen osallistumista.
Kahdeksan (8) poissaolon jälkeen opintojakson suorittaminen katsotaan keskeytyneeksi. Mikäli
poissaolot johtuvat opiskelijasta riippumattomasta syystä esim. sairaudesta, tai opiskelijalle on
hakemuksesta myönnetty pitkä poissaolo, katsotaan tapauskohtaisesti, voiko opiskelija suorittaa
opintojakson loppuun osittain tenttimällä tai muilla lisäsuorituksilla.
Hyväksyttäviksi poissaoloiksi katsotaan
- lääkärin tai terveydenhoitajan todistama sairaus
- huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan ilmoittama äkillinen sairaus
- terveydenhoitohenkilökunnan määräämä tarkastus tai käynti
- vakava tapahtuma opiskelijalle itselleen tai hänen läheiselleen
- autokoulun insinööriajo, kirjallinen koe ja ajotunnit
- ryhmänohjaajan tai rehtorin hakemuksesta myöntämä poissaolo
- välttämätön kotiapu, jota ei voi siirtää. Tässäkin tapauksessa lupa poissaoloon on anottava
etukäteen, eikä työ saa olla palkallista ansiotyötä.
Poissaoloiksi ei lainkaan merkitä
- koulun kokeisiin tai ylioppilaskokeisiin osallistumista
- opetukseen liittyviä vierailuja ja koulun edustustehtäviä
- kutsuntoihin osallistumista
- Ranuan kunnan lautakuntien, opiskelijakunnan hallituksen tai Lukiolaisten Liiton kokouksiin
osallistumista
- koulun järjestämiin tilaisuuksiin osallistumista.
Mikäli opiskelija ei saavu ajoissa oppitunnille, voi opettaja huomauttaa häntä asiasta. Jos myöhästymiset ovat jatkuvia, on opettajalla oikeus olla ottamatta opiskelijaa oppitunnille ja tällöin opiskelijalle merkitään luvaton poissaolo. Myöhästymiset katsotaan jatkuviksi, jos opintojakson oppitunneilta on myöhästytty enemmän kuin viisi (5) kertaa.
Yli 20 minuutin myöhästyminen katsotaan poissaoloksi.
Ryhmänohjaaja tekee merkinnät Wilmaan huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan ilmoituksen mukaisesti. Jos opiskelija sairastuu koepäivänä, on sairaudesta ilmoitettava heti koepäivän aamuna,
jotta opiskelija säilyttää oikeuden osallistua opintojakson kokeeseen uusintakoepäivänä. Sairaana
ollessa on aina hyvä hankkia terveydenhoitajan tai lääkärin todistus, jotta opiskelija pystyy tarvittaessa selvittämään kaikki poissaolonsa hyväksytysti.
Huomaa, että luvalliset poissaolot lasketaan myös poissaoloiksi ja niiden suuri määrä voi olla este
opintojakson kokeeseen osallistumiselle. Poissaoloista vastuun kantaa lopulta opiskelija itse, sillä

liian suuri poissaolojen määrä tarkoittaa lisätehtävien tekemistä tai viime kädessä sitä, että opintojakson suorittaminen jää kesken.

Varautuminen koronaviruksen leviämiseen lukuvuonna 2021–2022
Lukiokoulutuksessa opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus. Lukuvuosi aloitetaan
lähiopetuksessa, mutta samalla varaudutaan siihen, että etäopetukseen siirtyminen voi tarpeen
vaatiessa tapahtua nopeasti.
Päätös etäopetukseen siirtymisestä voi tulla kesken jakson, jolloin opetuksessa on varauduttava
siihen, että opetusta ja arviointia ei voida toteuttaa normaalilla tavalla. Kurssien aikana tehdään
palautettavia ja arviointiin vaikuttavia tehtäviä siltä varalta, ettei koeviikkoa voida järjestää. Kurssin opettaja tiedottaa opiskelijoita palautettavien tehtävien painoarvosta suhteessa kurssikokeeseen tai kurssin päättöarviointiin.
Lähtökohtaisesti kurssin päättyessä pidetään kurssikoe. Mikäli opetus tapahtuu etäopetuksena,
pidetään koeviikon sijaan arviointiviikko. Tällöin kurssikokeen sijaan järjestetään joko etäkoe tai
määräaikana palautettava tehtäväpaketti, joka mittaa koko kurssin aikana kertynyttä osaamista.
Opiskelijan, opettajan tai muun oppilaitoksessa työskentelevän henkilön ei pidä tulla koululle, jos
hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita tai hän epäilee muuten saaneensa koronavirustartunnan. Tällöin on otettava yhteyttä terveyskeskukseen ja toimittava sieltä saatujen ohjeiden mukaan. Lähiopetukseen voi palata, mikäli koronavirustesti on todettu negatiiviseksi tai terveysviranomaiset niin ohjeistavat.
Opiskelijan tai tämän huoltajan on ilmoitettava poissaolosta ryhmänohjaajalle, joka kuittaa poissaolon Wilmaan terveydellisenä syynä. Poissaolojen suhteen on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä ne voivat helposti ylittyä. Mikäli poissaolot ovat koronasta johtuvia terveyssyitä, voidaan kurssikokeeseen osallistuminen tapauskohtaisesti sallia silloin, kun opiskelija on kyennyt etenemään kurssin opinnoissa kurssisuunnitelman mukaisesti ja osallistuminen kokeeseen on terveyden kannalta mahdollista.
Jokainen lukioyhteisön jäsen huolehtii hyvästä käsihygieniasta koulupäivän aikana. Kädet pestään
huolellisesti saippualla aina luokkaan saavuttaessa, ennen ruokailua ja vessassa käynnin jälkeen.
Toimistoissa on käytettävissä käsidesiä vesipisteiden sijaan.
Yskiminen ja aivastaminen tapahtuvat siten, että suu peitetään kyynärtaipeella. Yskimisen ja aivastamisen jälkeen kädet pestään huolellisesti saippualla.
Turhaa kasvojen, suun ja silmien koskettelua vältetään ja kädet pestään huolellisesti saippualla,
mikäli näin tapahtuu.
Koulupäivän aikana pyritään välttämään lähikontakteja ja pitämään noin 12 metrin turvaväli
muihin henkilöihin. Välitunneilla oleskellaan mahdollisuuksien mukaan ulkona tai vapaissa luokkahuoneissa siten, ettei lähikontakteja synny.
Ruokailuun mennään kahdessa osassa. Toinen vuosikurssi lähtee ruokalaan kello 11.50. Ensimmäinen ja kolmas vuosikurssi lähtevät ruokalaan kello 12.05. Jonottaessa pidetään 12 metrin turvaväli muihin henkilöihin ja samaan pöytään voi istuutua enintään kolme henkilöä.

Koulupäivän aikana sairastunut opiskelija ohjataan valvotusti erilliseen tilaan ja huoltajaa tai muuta henkilöä pyydetään hakemaan hänet. Sairastunut opiskelija ei saa palata kotiin koulukuljetuksessa, ja hänen on otettava viipymättä yhteyttä terveyskeskukseen.
Lukio tiedottaa opiskelijoita ja huoltajia koronavirukseen liittyvistä asioista tarkemmin lukuvuoden
aikana.

Lukuvuoden 2021–2022 jaksot, arviointien julkaisu sekä uusintakokeet
Koulun lukuvuoden työaika on jaettu viiteen jaksoon, joissa jokaisessa on noin 38 työpäivää. Jokaisen jakson lopussa on koeviikko, jonka aikana pidetään kyseisen jakson kurssien kokeet. Koeviikko
kestää noin kuusi työpäivää. Koeviikolla pidetään jonkin kurssin koe aamulla 1.–4. tuntien aikana
klo 8.30–12.00.
Noin viikon kuluttua koeviikosta, lukiolla pidetään kokeenpalautuspäivä. Tuolloin opettajat käyvät
läpi opintojaksojen kokeet ja niiden arviointiperusteet opiskelijoiden kanssa etukäteen laaditun
aikataulun mukaisesti. Tämän jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus pyytää opettajalta yksityiskohtaisemmat arviointitiedot omasta kokeestaan ja saada oma kokeensa nähtäväksi koululla, mikäli
sitä ei ole palautettu sähköisesti.
Noin kahden viikon kuluttua varsinaisesta koeviikosta järjestetään uusintakuulustelut, joissa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua uudelleen hylätyn kurssin kokeeseen tai rajoitetusti suorittaa
myös hyväksytyn kurssin koe uudelleen. Tenttimällä suoritetun kurssin kokeen voi myös suorittaa
uusintakuulusteluissa. Uusintakuulustelut järjestetään kahden päivän aikana, joten opiskelijalla on
mahdollisuus osallistua kahteen eri kokeeseen yhden uusintakuulustelukerran aikana. Uusintakuulusteluihin on ilmoittauduttava kirjallisesti määräpäivään mennessä.
Lukuvuoden alussa, elokuussa, järjestetään niin sanottu yleinen tenttipäivä, jolloin opiskelijalla on
oikeus suorittaa tai uusia mikä tahansa edellisenä lukuvuonna opiskelemansa kurssi uudelleen.
Elokuun tenttipäivän ajankohta ilmoitetaan ennen kesäloman alkua.

JAKSO
I
11.8.–30.9.2021

KOEVIIKKO
(Arvio)

ARVIOINNIT
WILMASSA

UUSINTOIHIN ILMOTTAUDUTTAVA VIIMEISTÄÄN

23.9.–30.9.2021

14.10.2021

15.10.2021

UUSINTAKOKEET
ke 27.10.2021
MA ja EN

to 28.10.2021
Muut aineet

II
1.10.–29.11.2021

ke 15.12.2021
22.11.–29.11.2021

9.12.2021

10.12.2021

MA ja RU

to 16.12.2021
Muut aineet

II
30.11.2021–8.2.2022

ke 23.2.2022
1.2.–8.2.2022

16.2.2022

18.2.2022

Muut aineet

to 24.2.2022
MA ja EN

IV
9.2.–8.4.2022

ke 27.4.2022
1.4.–8.4.2022

21.4.2022

22.4.2022

Muut aineet

to 28.4.2022
MA ja RU

V
11.4.–4.6.2022

ti 21.6.2022
27.5.–3.6.2022

13.6.2022

17.6.2022

MA ja RU

ke 22.6.2022
Muut aineet

Tarkempaa tietoa Ranuan lukiosta
Opiskelijoille jaetaan lukuvuoden alussa lukio-opas, josta löytyy tärkeimmät tiedot lukion toiminnasta ja ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Lukio-opas on syytä lukea läpi, sillä koulu olettaa, että
oppaassa olevat tiedot ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla.
Ajankohtaisista asioista löytyy tietoa myös Ranuan lukion internet-sivuilta osoitteesta:
https://www.ranua.fi/Varhaiskasvatus-Koulut/Lukio-ja-II-aste

Ylioppilastutkintoon liittyvistä asioista lisätietoa tarjoavat Ylioppilaslautakunnan verkkosivut:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Yleistä tietoa lukiokoulutuksesta löydät Opetushallituksen verkkosivuilta ja Opintopolkupalvelusta:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutus
https://opintopolku.fi/wp/lukio-2/

Hyvää alkavaa lukuvuotta 2021–2022!

Aku-Petteri Luiro,
rehtori

