
KURSSIMUOTOISEN LUOKATTOMAN LUKION SUORITUSOHJEET   
 
1. Päätoiminen opiskelu 
 
Opiskelu on päätoimista, kun se tähtää lukion oppimäärän suorittamiseen. Opiskelijan 
tulee opiskella vähintään 20 kurssia yhden lukuvuoden aikana. 
 
”Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden kokonaislaajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Lisäksi päätoimisuuden 

ehtona on, että osallistut lukukauden aikana vähintään 10 kurssille tai kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan 

kokeeseen. Kurssille osallistumisella tarkoitetaan yleensä opetukseen osallistumista.” www.kela.fi 

 
2. Itsenäisen suorituksen periaatteet 
 
Itsenäinen opiskelu tapahtuu kokonaan tai osittain ilman lähiopetusta. Itsenäisen 
opiskelun tavoitteena on parantaa opiskelijoiden taitoa asettaa itselleen tavoitteita sekä 
tarkkailla ja ohjata omaa opiskeluaan. Samalla itsenäinen opiskelu tarjoaa 
mahdollisuuden opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti. Itsenäistä suoritusta ei 
suositella useammassa kuin kahdessa aineessa yhtä aikaa. Myös kurssin osittainen 
itsenäinen suorittaminen on mahdollista. 
 

Suorittaakseen kurssin itsenäisesti opiskelijan on neuvoteltava ennen ko. kurssin 
aloittamista kurssin opettajan kanssa, joka päättää alustavasti, onko opiskelijalla 
edellytyksiä itsenäiseen suoritukseen. Kurssin opettaja voi evätä opiskelijan pyynnön 
suorittaa kurssi itsenäisesti, jos opiskelija on aikaisemmin laiminlyönyt jonkin aineen 
itsenäisen suorituksen. Mikäli opiskelija saa luvan kurssin itsenäiseen suoritukseen, 
hänen on yhdessä kurssin opettajan kanssa täytettävä itsenäisen opiskelun lomake. 
Lopullisen luvan suoritukseen myöntää rehtori.  
 
Kurssin opettaja antaa opiskelijalle ohjeet mahdolliseen ohjaukseen ja oppitunneille 
osallistumisesta sekä töistä ja näytöistä, jotka kuuluvat kurssisuoritukseen. Itsenäisesti 
opiskellun kurssin opintosuorituksen ehtona on hyväksytty arvosana. Kaikkia 
kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Mikäli kurssin suorittaminen itsenäisesti ei ole 
mahdollista, se käy ilmi ainekohtaisesta opetussuunnitelmasta. 
 
3. Verkko-opiskelu 
 

Osa opinnoista voidaan järjestää verkko-opintoina. Lukio tiedottaa opiskelijoille 
lukuvuosittain tarjolla olevista verkkokursseista ja tarkentaa yleisiä verkko-opiskelua 
koskevia ohjeita. Rehtori päättää opiskelijan oikeudesta suorittaa maksullinen 
verkkokurssi, mikäli kustannukset jäävät lukion maksettavaksi.  
 
4. Poissaolot ja myöhästyminen oppitunnilta 
 
Lukiolaki 25§. Opiskelijan velvollisuudet. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei 

hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 

 
Lupa 1-2 päivää kestävään poissaoloon pyydetään etukäteen ryhmänohjaajalta. Lupa 
kolme päivää tai sen yli kestävään poissaoloon pyydetään etukäteen rehtorilta. Alle 18-
vuotiaan opiskelijan poissaololuvan pyytää hänen huoltajansa.  
 
Jos opiskelija ei pääse kouluun esim. äkillisen sairastumisen tai muun 

http://www.kela.fi/


ennakoimattoman syyn vuoksi, huoltajan on merkittävä poissaolo Wilmaan tai 
ilmoitettava siitä ryhmänohjaajalle. Mahdollisen myöhästymisen opiskelija selvittää 
aineenopettajalle heti oppitunnille saavuttuaan tai oppitunnin päätyttyä.  
 
5. Opintojen keskeyttäminen 
 
Opiskelija voi keskeyttää opintonsa rehtorin luvalla enintään kahden jakson ajaksi. 
Pidempi keskeyttäminen edellyttää johtokunnan lupaa. Mikäli opiskelija on poissa 
opetuksesta yhden jakson ajan ilman rehtorin lupaa, hänet katsotaan eronneeksi 
oppilaitoksesta. 
 
6. Työrauhan turvaaminen ja järjestyssäännöt 
 
Ylitornion yhteiskoulun lukion järjestyssäännöt pyrkivät takaamaan kouluyhteisön 
jäsenille viihtyvyyden, työrauhan, turvallisuuden ja oikeusturvan.  
  
Mikäli opiskelija käyttäytyy tai menettelee hyvien tapojen ja koulun järjestyssääntöjen 
vastaisesti, noudatetaan opiskelijan ojentamisessa seuraavia keinoja: Rikkomuksesta 
seuraa, että opettaja puhuttelee opiskelijan ja tarvittaessa ilmoittaa rikkomuksesta 
rehtorille. Rehtori tutkii asiaa sekä tarvittaessa puhuttelee opiskelijan ja tarvittaessa ottaa 
yhteyttä opiskelijan huoltajiin. Mikäli rikkomus on vakava, rehtori voi antaa opiskelijalle 
kirjallisen varoituksen. Mikäli kirjallinen varoitus ei ole riittävä, rehtori voi siirtää tapauksen 
johtokunnan käsiteltäväksi, joka asiaa tutkittuaan voi erottaa opiskelijan enintään 
lukuvuodeksi. 
 


