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Hyvä uuden lukiolaisen huoltaja, 

 
Tervetuloa Vaskivuoren lukion opiskelijan huoltajaksi! Tähän oppaaseen on koottu perustietoa lukio-
opiskelusta. Opiskelijat saavat lukuvuoden alkaessa opinto-oppaat, joissa on tietoa tätä vielä 

laajemmin. Opinto-opas ja myös tämä opas ovat luettavissa kotisivuiltamme www.vaskivuori.fi  
kohdasta Opiskelu. 
 

Toivon, että löydätte tästä oppaasta tarvitsemaanne tietoa. Siitä on kuitenkin saattanut jäädä pois 
jotakin teidän huoltajien kannalta oleellista. Kaikki parannusehdotukset ovat tervetulleita. Niitä voi 
lähettää esimerkiksi sähköpostitse. 

 
11.8.2016 
Eira Kasper, rehtori 

 
 

Vaskivuoren lukion yhteystiedot 

Virtatie 4 
01600 VANTAA 
 

Suorat puhelinnumerot    Sähköposti 
Rehtori Eira Kasper 09 8393 5618, 040 507 3493  eira.kasper@vantaa.fi 
Apulaisrehtori Jari Danska 040 581 8948  jari.danska@vantaa.fi 

Vararehtori Clas Salonen 045 235 0011  clas.salonen@eduvantaa.fi 
Lukiosihteeri Ritva Räsänen 09 8393 5193 ritva.rasanen@vantaa.fi  
Lukiosihteeri Tuomas Kääriäinen 09 8393 5634  tuomas.kaariainen@vantaa.fi 

Opinto-ohjaaja Johanna Dantin 040 832 2724 johanna.dantin@vantaa.fi 
- ryhmät 65, 67, 69 
Opinto-ohjaaja Leeni Karosto 050 314 6309 leeni.karosto@vantaa.fi 

- ryhmät 61, 62  
Opinto-ohjaaja Jonna Rinkiö 0400 703 678 jonna.rinkio@vantaa.fi 
- ryhmät 60, 63, 66 

Opinto-ohjaaja Ilari Valtonen 09 8393 5699 ilari.valtonen@vantaa.fi 
- ryhmät 64, 68 
Erityisopettaja Arja Koponen 050 3124 486  arja.koponen@eduvantaa.fi   

Terveydenhoitaja Satu Puolakkainen 040 836 8040 satu.puolakkainen@vantaa.fi 

- ryhmät 60-66 

Terveydenhoitaja Katriina Mäki 040 865 9608 katriina.maki@vantaa.fi 

- ryhmät 67-69 

Lukiopsykologi Maija Tilli 043 825 2849  maija.tilli@vantaa.fi 

Kuraattori Mervi Tulppo 040 568 5963  mervi.tulppo@vantaa.fi 

Kouluisäntä Seppo Onkamo 0400 765 713 seppo.onkamo@vantti.fi 

Ruokapalvelupäällikkö Tarja Brandt 09 8393 5612 tarja.brandt@vantti.fi 

 

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi 
www.vaskivuori.fi 
https://wilma.edu.vantaa.fi 

http://www.vaskivuori.fi/
mailto:clas.salonen@eduvantaa.fi
mailto:tuomas.kaariainen@vantaa.fi
mailto:johanna.dantin@vantaa.fi
mailto:leeni.karosto@vantaa.fi
mailto:jonna.rinkio@vantaa.fi
mailto:ilari.valtonen@vantaa.fi
mailto:satu.puolakkainen@vantaa.fi
mailto:katriina.maki@vantaa.fi
mailto:maija.tilli@vantaa.fi
mailto:mervi.tulppo@vantaa.fi
mailto:seppo.onkamo@vantti.fi
https://wilma.edu.vantaa.fi/
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Vaskivuoren lukion toiminnan perusteita 
 

Vaskivuoren lukion opetussuunnitelmassa on määritelty oppilaitoksen perustehtävä, visio ja arvot. 

Koko opetussuunnitelma on koulun kotisivuilla www.vaskivuori.fi kohdassa Opiskelu. 

Linkki uuteen kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan on 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ops. Lukuvuonna 2016 – 2017 lukio-opintonsa 

aloittaneet opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelman 

kehittäminen jatkuu lukiokohtaisten osuuksien laatimisella. Uutta ja vanhaa opetussuunnitelmaa 

noudatetaan rinnakkain.   

 

Toiminta-ajatus: Motivoitunut ja yhteistyötaitoinen oppija 

 

Vaskivuoren lukiossa on motivoituneita ja monipuolisesti sivistyneitä oppijoita, pätevä henkilökunta, 

teknologiaosaamista ja innostunut ilmapiiri. Lukiossa arvostetaan ja kannustetaan toista. 

Vaskivuorelaisissa näkyy oppimisen ja opettamisen ilo.  

 

Opiskelemisen into ja taidot  

Vaskivuoren lukiossa opiskelee motivoituneita, suvaitsevaisia, aktiivisia ja yhteistyötaitoisia nuoria 

kansainvälisessä ja innostuneessa ilmapiirissä. Opiskelijaa tuetaan kohtaamaan ja ratkaisemaan 

opiskeluun liittyviä haasteita.  

 

Osaava henkilöstö  

Vaskivuoren lukio arvostaa pätevien ja innostuneiden opettajien osaamisen kehittämistä, henkilöstön 

jaksamista, opettamisen iloa ja viihtyvyyttä työyhteisössä. Lukiossa on osaamista teknologiasta 

musiikkiin ja liikunnasta humanistisiin aineisiin.  

Opetus tasokasta ja nykyaikaista  

Vaskivuoressa on asiantuntevaa ja motivoivaa lähiopetusta, joka takaa nuorille laajan sivistyksen 

sekä jatko-opintovalmiudet, ja ainutlaatuinen oppimisympäristö etäopiskelumahdollisuuksineen.  

 

Arvostettu ja aktiivinen lukio  

Vaskivuoren lukiolla on kiinnostavat erikoistumisalueet. Koulu näkyy mediassa, ja sen myönteinen 

imago houkuttelee osaavia nuoria nyt ja tulevaisuudessa. Vaskivuoren lukio on näkyvä ja aktiivinen 

toimija.  

 

Vaskivuoren lukion arvot ovat  

- innovatiivisuus 

- kestävä kehitys ja 

- yhteisöllisyys. 

 

http://www.vaskivuori.fi/
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ops
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Opetussuunnitelma 
 

Lukiossa opetuksen ja opiskelun juridisena perustana ovat lukiolain ja muun lukiolainsäädännön 

lisäksi Opetushallituksen laatimat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Valtakunnallisten 

opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Vaskivuoren lukion opetussuunnitelma, jonka 

sisällöstä osa on Vantaan lukioiden yhteistä osuutta. Opetussuunnitelman on hyväksynyt Vantaan 

kaupungin opetuslautakunta. 

 

Lukuvuosittain lukio laatii opetussuunnitelman pohjalta lukuvuosisuunnitelman, joka on kyseisen 

lukuvuoden toimintasuunnitelma. Sen hyväksyy Vantaan aikuis- ja nuorisokoulutuksen johtaja Marja 

Viljamaa. Vuosisuunnitelma on luettavissa Wilmassa. Tämän lukuvuoden suunnitelma valmistuu 

lokakuun loppuun mennessä. 
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Lukiolaisen velvollisuudet 

 

Lukiolakiin on kirjattu opiskelijan perusvelvollisuudet. Lain mukaan opiskelijan on 

1. Opiskelijan on osallistuttava opetukseen 

2. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti 

3. Opiskelijan on käyttäydyttävä asiallisesti 

4. Opiskelijan on korvattava aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain säädösten mukaan. 

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, ja opinnot on suoritettava enintään neljässä 

vuodessa. Lukiolain mukaan lukiolaisen opinnot tähtäävät ylioppilastutkinnon suorittamiseen. 

Tähän päämäärään pääseminen edellyttää 

1. hyvää opiskelumotivaatiota 

2. päämäärätietoista opiskelua 

3. oma-aloitteisuutta ja 

4. lukion tavoitteiden mukaista toimintaa. 

 

Lukiolaisen vanhempien tehtävät 

 

Vantaan lukioiden yhteisessä opiskeluhuoltosuunnitelmassa ”Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille” 

(10.6.2014) on kuvattu vanhempien/huoltajien tehtävät. Alla oleva teksti on suora lainaus 

suunnitelmasta (s. 28). 

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/10

4234_Vantaan_lukioiden_yhteinen_opiskeluhuoltosuunnitelma.pdf 

 

”Lukioikä on itsenäistymiseen ja aikuisuuteen kasvamisen aikaa. Vaikka nuori saavuttaakin 

lukioaikana täysi-ikäisyyden, vanhemmat tai huoltajat ja koti ovat edelleen lukiolaisen elämän ja 

opiskelun keskeinen tuki.” 

 

”Vantaan lukioiden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden syksyn 2011 vanhempainilloissa 

käytyjen keskustelujen ja tehtyjen kyselyjen mukaan vanhemmat määrittelivät omaa osuuttaan 

nuoren tukemisessa seuraavasti:” 

 

”Vanhemmat voivat edistää lukiolaisen opiskelua 

 olemalla kiinnostuneita koulunkäynnistä ja kyselemällä koulukuulumisia (valinnat, 

opiskelu, kokeet, koulun arki) 

 olemalla apuna arjen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa 

 kuuntelemalla ja keskustelemalla, olemalla käytettävissä 

 kannustamalla, rohkaisemalla ja ohjailemalla, vaikkei nuori aina samoilla linjoilla 

olisikaan ja myös silloin, kun tulee huonompia arvosanoja 

 antamalla positiivista palautetta 

 välttämällä jatkuvasti samojen asioiden toistamista, kyynisyyttä ja vertailua muihin 

nuoriin 
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 käymällä yhdessä läpi nuoren tuntoja koulunkäyntiin liittyen 

 muistamalla, että joissain asioissa vastuu on jo nuorella, kuitenkin vanhempien 

valvonnassa ja seurannassa 

 olemalla vaatimatta kohtuuttomia 

 tekemällä nuorelleen selväksi, että kun on tehnyt parhaansa, se riittää!” 

 

”Lukion näkökulmasta on myös tärkeää, että vanhemmat/huoltajat 

 seuraavat lukiolaisen työntekoa ja opintojen edistymistä 

 seuraavat aktiivisesti Wilmaa 

 selvittävät viipymättä alaikäisen nuoren poissaolot 

 ottavat tarvittaessa matalalla kynnyksellä yhteyttä ryhmänohjaajaan (opinnot, 

erityistilanteita koskevat asiat esim. terveydentila) 

 huolehtivat osaltaan siitä, että nuoren opiskeluolosuhteet ja -välineet ovat kunnossa 

 kannustavat ja tukevat nuorta opiskelemaan aktiivisesti 

 ohjaavat nuorta hyvään arkirytmiin (uni, tietokone, ruokailu, opiskelun ja muun 

elämän tasapaino jne.) 

 keskustelevat nuoren kanssa vanhempien Wilman käyttöoikeuksien jatkamisesta 

nuoren täyttäessä 18 vuotta” 

 

Lukion jälkeisten vaihtoehtojen pohtimisen yhdessä nuoren kanssa olisi hyvä aloittaa toisesta 

opiskeluvuodesta alkaen. 

 

Riittävästi unta ja säännöllinen unirytmi 

 
Vaskivuoren lukiossa toivomme, että vanhemmat ohjaisivat nuorta ja kiinnittäisivät aivan erityistä 

huomiota nuoren riittävään unen määrään ja unirytmin säännöllisyyteen, jotka ovat jaksamisen ja 

lukio-opintojen suorittamisen keskeinen perusedellytys. Noin puolella opiskelijoistamme unen määrä 

on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tutkimuksen mukaan riittämätön ja unirytmi 

epäsäännöllinen.  

16-vuotiaat nukkuvat noin 8 tunnin yöunen. Yksilöllisesti yöunen pituus kuitenkin vaihtelee 6,5 

tunnista 9,5 tuntiin. Siten esimerkiksi, jos 8 tunnin yöunilla pärjäävän 16-vuotiaan on herättävä 

aamulla kello 7.00, niin nukkumaan on käytävä illalla noin kello 22.45. 

Vastaavasti, jos 16-vuotias tarvitsee 9,5 tunnin yöunet, niin nukkumaan on käytävä noin kello 21.15. 

Selvitä ensin, mikä on nuoren tarvitsema yöunen pituus. Hyvän yöunen jälkeen herää virkeänä ja 

jaksaa virkeänä seuraavan iltaan asti. 

Tämän jälkeen, miten turvaan riittävän pitkän yöunen? Seuraavassa taulukossa on tähän muutama 

neuvo. 

 

Annettavat 
ohjeet 

Asia 1 Asia 2 
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Ohje 1 Arvosta unta. Uni on laatuaikaa. 

Ohje 2 Varaa unelle tarpeeksi aikaa. 24 tunnista jätä unelle tarvitsemasi tunnit. 

Ohje 3 Huolehdi unirytmin säännöllisyydestä. Noudata säännöllistä rytmiä 

nukkumaanmeno- ja heräämisajoissa, 

myös viikonloppuisin. Älä poikkea 

rytmistäsi 1-2 tuntia enempää ja ota 

huomioon myöhäisempi heräämisaika 

menemällä myöhemmin nukkumaan. 

Ohje 4 Kiire on unelle haitaksi. Vältä minuuttiaikataulun tekoa. 

Ohje 5 Raivaa iltapainotteisuus sosiaalisesta 

lukujärjestyksestäsi. 

Tee mieleisesi asiat aiemmin iltapäivästä 

tai alkuillasta. 

Ohje 6 Valo ja rasittava liikunta, kofeiinin- ja 

päihteiden käyttö illalla vaikeuttavat 

nukahtamasta. 

Rentoudu luomalla unta houkutteleva 

ilmapiiri. Säännölliset iltarutiinit, alhainen 

viriketaso ja terveelliset elämäntavat 

auttavat nukahtamista. 

Ohje 7 Univaje aiheuttaa mm. päiväväsymystä 

sekä keskittymis- ja oppimisvaikeuksia. 

Tunnista univajeen oireet ja hae 

tarvittaessa apua opiskelijahuollosta. 

   

  

  

Yhteydenpito ja opiskelijan opintojen seuraaminen Wilman kautta 

 

Alaikäisten opiskelijoiden huoltajat voivat seurata nuorten opintojen sujumista hallinto-ohjelman 

www-liittymän Wilman kautta.  

 

Wilma-tunnukset 
 

Opiskelijatietoilmoituksessa, joka annettiin ykkösvuosikurssilaisille täydennettäväksi kesäkuussa 

lukiopaikan vastaanottamisen yhteydessä, pyysimme merkitsemään huoltajan/huoltajat, jolle Wilma-

tunnus annetaan. Molemmat huoltajat voivat siis saada omat Wilma-tunnukset. Puuttuvia tunnuksia 

voi tiedustella lukiosihteeri Ritva Räsäseltä, puh. 09 8393 5193 tai sähköpostitse: 

ritva.rasanen@vantaa.fi. Jos uusi ykkösvuosikurssin opiskelija ei ole palauttanut kansliaan 

opiskelijatietoilmoitusta, emme voi lähettää Wilma-tunnusta.  

 

mailto:ritva.rasanen@vantaa.fi
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Huoltaja ei saa luovuttaa Wilma-tunnustaan opiskelijalle 
 

Oppilaitoksemme tietoon on tullut joitakin tapauksia, joissa nuorilla on ollut käytössään huoltajan 

tunnukset. Jos nuori käyttää huoltajan tunnuksia esim. poissaolojen selvittämiseen, kysymys on 

allekirjoituksen väärentämiseen verrattavissa olevasta rikkomuksesta. Jos tällainen tulee ilmi, 

opiskelijaa rangaistaan kirjallisella varoituksella. Toivomme, että vanhemmat huolehtivat, ettei 

tällaista pääsisi käymään. 

Täysi-ikäinen opiskelija  

 

Kun opiskelija tulee täysi-ikäiseksi, huoltajan Wilma-tunnus poistuu käytöstä. Opiskelijan on 

mahdollista palauttaa vanhemmalle Wilma-oikeudet täysi-ikäiseksi tultuaan. Opiskelijan tulee käydä 

kansliassa henkilökohtaisesti allekirjoittamassa lupa opiskelijailmoituslomakkeeseen. 

 

Poissaolosta ilmoittaminen ja poissaolon selvittäminen 
 
Vaskivuoren lukiossa on tapana, että huoltaja ilmoittaa opiskelijan sairauspoissaolosta ja sen syystä 

samana aamuna Wilmassa. Opettajat kirjaavat kaikki poissaolot Wilmaan. Wilmassa on toiminto, 

jolla huoltaja voi ilmoittaa poissaolosta ja antaa selvityksen etukäteen ennen opettajan 

poissaolokirjauksia.  

 

Viestit ja yhteydenotot 
 
Huoltajille Wilman kautta lähetetyistä viesteistä on mahdollista saada ilmoitus omaan sähköpostiin. 

Tämä edellyttää, että huoltaja ilmoittaa sähköpostiosoitteensa Wilmassa lomakkeet -valikon kautta. 

 

Kun haluatte ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan, aineenopettajiin tai muuhun oppilaitoksen 

henkilökuntaan, toivomme, että ensisijainen yhteydenottotapa on pikaviesti Wilman kautta. 

Wilman www-osoite: https://wilma.edu.vantaa.fi 

 

Lukio-opintojen rakenne ja lukuvuoden rytmi 

 

Kurssit 
 

Lukio-opinnot koostuvat kursseista, joiden laskennallinen pituus on 38 oppituntia 

(à 45 minuuttia). Jaksojen päätösviikkojen ja tapahtumapäivien takia kurssit ovat yleensä 

lyhyempiä. Vaskivuoren lukiossa oppitunnit ovat 75 min. kestoisia ja kurssilla on siten 15 – 18 

oppituntia. 

Kurssit jaetaan kahteen pääryhmään: valtakunnalliset kurssit ja lukiokohtaiset kurssit. 

Valtakunnalliset kurssit ovat pakollisia ja valinnaisia syventäviä kursseja. Uudessa 

https://wilma.edu.vantaa.fi/


12 

 

opetussuunnitelmassa on myös valtakunnallisia soveltavia kursseja. Pakolliset ja syventävät kurssit 

arvostellaan aina numeroasteikolla paitsi uuden opetussuunnitelman mukaiset teemakurssit. 

Lukiokohtaiset kurssit ovat soveltavia kursseja. Ne ovat valinnaisia ja ne arvostellaan joko 

numeroasteikolla tai suoritusmerkinnällä. Arvostelutapa on ilmoitettu kurssikohtaisesti 

opetussuunnitelmassa. 

 

Oppiaineiden kurssimäärä vaihtelee melkoisesti. Esimerkiksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa on 

tarjolla kuusi pakollista kurssia, kolme syventävää ja neljä soveltavaa kurssia. Psykologiassa taas on 

tarjolla yksi pakollinen kurssi, neljä syventävää ja kaksi soveltavaa kurssia. Eri lukiolaisten opinto-

ohjelmat voivat olla hyvin erilaisia. Ylioppilaskirjoitusten tehtävät eri oppiaineissa laaditaan 

pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta. 

Jaksot ja jaksojen päätösviikot 

 

Lukion työvuosi jaetaan viiteen jaksoon. Jokaisen jakson lopussa on päätösviikko. Kurssin 

päätöspäivänä (4 x 75 min. + ruokailu 30 min.) koulutyötä on klo 9.00–14.30. Päätöspäivänä on 

ryhmän yhteissuunnittelussa sovittuja sisältöjä, esim. pohjatunti, selitystunti, kurssikoe, 

arviointikeskusteluja, itse- ja vertaisarviointia, ryhmätenttejä, vierailuja, kielten kuunteluja, 

pedagogista tukea tai kurssitöiden viimeistelyä. 

 

8-tuntipaikan päätöspäivän oppitunnit järjestetään joustavasti ryhmän yhteissuunnittelussa sovitulla 

tavalla. Opiskelija voi suorittaa oppitunteja jakson päätösviikolla hänelle opetuksettomina päivinä. 

Näitä (4 x 75 min.) oppitunteja voidaan pitää myös jakson aikana tai käyttää opintoretkiin. 8-

tuntipaikan opetusryhmät tapaavat jakson päätösviikon 5-tuntipaikan päivänä klo 14.45. 

 

Jakson päätösviikolla musiikin ryhmätunnit (kuorot, big band, bändit jne.) pidetään normaalisti. 

Tunnin alkamisaika tulee varmistaa opettajalta.   

 

Kurssitarjotin ja opiskelijan työjärjestys 

 
Kaikki Vaskivuoren lukiossa lukuvuonna 2016–2017 järjestettävät kurssit näkyvät Wilmassa 

kurssitarjottimella. Kukin uusi opiskelija saa oman koko lukuvuotta koskevan työjärjestyksen 

elokuussa lukuvuoden alkaessa. Se on laadittu kanslian toimesta kullekin opiskelijalle niiden 

valintojen perusteella, jotka opiskelija teki kesäkuussa vastaanottaessaan lukiopaikan. Ensimmäisenä 

lukiovuonna opiskellaan pääasiassa eri oppiaineiden pakollisia kursseja, tällöin työjärjestykseen 

mahtuu vain muutamia valinnaisia kursseja. Valinnaisuuden määrä kasvaa lukio-opintojen edetessä. 

Lukiossamme on myös periaatteena, että opiskelijat opiskelevat mahdollisimman monia 

valtakunnallisia kursseja yhdessä oman ohjausryhmänsä opiskelijoiden kanssa. Näin vahvistamme 

ryhmähengen syntymistä ja yhteisöllisyyttä. Myös uudet opiskelijat voivat tehdä tarpeellisia ja 

perusteltuja muutoksia työjärjestykseensä lukuvuoden alussa. Opiskelijat laativat työjärjestyksensä 

koko lukuvuodeksi ja sitoutuvat tekemiinsä valintoihin. Kurssitarjottimeen voi tulla lukuvuoden 

aikana muutoksia. 
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Jakson viikkolukujärjestykset 
 

Kunkin jakson viikkolukujärjestykset näkyvät Wilmassa. Viikkolukujärjestyksestä käyvät ilmi kunkin 

kurssin opetusajat, luokkahuone sekä opettaja. 

 

Jaksot ja jaksojen päätösviikot lukuvuonna 2016–2017  
 

I jakso 11.8. – 30.9.  

Jakson päätösviikko to 22.9. - pe 30.9.  

 

II jakso 3.10. - 30.11.  

Jakson päätösviikko ti 22.11.- ke 30.11.  

 

III jakso 1.12. - 7.2.  

Jakson päätösviikko ti 31.1. - ti 7.2.  

Lauantai 4.2. on 7-tuntipaikan kurssin päätöspäivä sekä Kodin ja koulun yhteistyöpäivä. 

 

IV jakso 8.2. - 7.4.  

Jakson päätösviikko to 30.3. - pe 7.4.  

 

V jakso 10.4. – 3.6.  

Jakson päätösviikko ti 23.5. - to 1.6.  

 
Lukio-opinnot kokonaisuutena 

 

Lukion päättötodistuksen saaminen 

 
Saadakseen päättötodistuksen lukiolaisen on opiskeltava vähintään 75 kurssia. Ylärajaa ei ole. 

Vaskivuoren lukiossa opiskelijat suorittavat keskimäärin 77 - 80 kurssia. Jokaisen lukiolaisen 

opintoihin kuuluu 47 tai 51 pakollista kurssia, vähintään 10 syventävää kurssia sekä tarpeellinen 

määrä muita kursseja. 

 

Lukio-opinnot kolmessa vuodessa 
 
Tavoitteemme on, että opiskelijat valmistuvat kolmessa vuodessa. Tällöin ensimmäisenä ja toisena 

vuonna on opiskeltava noin 30 kurssia molempina vuosina; tämä vastaa keskimäärin kuutta kurssia 

jaksossa. Kolmannelle vuodelle jää noin 15 kurssia. Opiskelijoita ohjataan aktiivisesti suorittamaan 

lukio-opinnot kolmessa vuodessa jo senkin takia, että hallitus on päättänyt, ettei lukion ylläpitäjä saa 

neljännen vuoden opiskelijoista valtionapua. 
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Ensimmäisen vuoden opinnoista suurin osa on eri oppiaineiden pakollisia kursseja, toisena vuonna 

valinnaisia kursseja on enemmän. Kolmannen vuoden opinnot ovat lähes pelkästään valinnaisia 

opintoja. 

Mikäli opiskelija haluaa pidentää opintojaan, on siitä tehtävä kirjallinen sopimus oman opinto-

ohjaajan kanssa. Sopimukseen pyydetään myös huoltajan hyväksyntä. Usein kutsumme opiskelijan 

huoltajan mukaan opintojen pidennystä koskevaan neuvotteluun. Neljän vuoden suunnitelmalla 

opiskeltaessa opiskellaan 20–25 kurssia vuodessa eli keskimäärin neljä tai viisi kurssia jaksossa. 

Opinnoissaan nopeasti etenevät lukiolaiset voivat suoriutua lukio-opinnoista alle kolmessa vuodessa. 

Tällöin on opiskeltava joitakin kursseja itsenäisesti tai esimerkiksi kesällä muissa oppilaitoksissa. 

Myös näissä tapauksissa opiskelija tekee opintosuunnitelmaan muutokset yhdessä opinto-ohjaajansa 

kanssa. 

 

Ylioppilaskirjoitukset 

 
Ylioppilaskirjoitukset kuuluvat lukion normaaliin vuosirytmiin. Syksyn kirjoituksiin kuuluvat kokeet 

järjestetään syys- ja lokakuussa sekä kevään kirjoituksiin kuuluvat kokeet helmikuussa ja maalis-

huhtikuussa. 

 

Ylioppilastutkintoon kuuluu yksi kaikille pakollinen koe, joka on äidinkieli (tai S2-koe, jos äidinkieli on 

muu kuin suomi tai ruotsi). Lisäksi kokelaan on valittava pakollisiksi kolme koetta seuraavista 

neljästä: ruotsi, vieras kieli, matematiikka, reaaliaineen koe. Yksi pakollisista kokeista on suoritettava 

A-tason kokeena.  Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi suorittaa haluamansa määrän valinnaisia 

ylimääräisiä kokeita. 

Suurin osa lukiolaisista suorittaa osan ylioppilastutkinnon kokeista kolmannen opiskeluvuoden 

syksyllä ja loput kolmannen vuoden keväällä. Säädösten mukaan neljään pakollisina kokeina 

suoritettavaan kokeeseen on osallistuttava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana (kevät–syksy–

kevät TAI syksy–kevät–syksy). 

 

Ylioppilastutkintoa olisi hyvä miettiä ensimmäisen kerran ensimmäisen opiskeluvuoden talvella. Kun 

lukiolainen valitsee toisen opiskeluvuoden valinnaisia kursseja, on järkevää ottaa huomioon yo-

kokeet.  Jos lukiolainen aikoo osallistua esimerkiksi psykologian yo-kokeeseen, on 

tarkoituksenmukaista opiskella kaikki psykologian syventävät kurssit ja myös lukiokohtaiset 

soveltavat kurssit. Vastaavasti matematiikan tai historian kokeeseen osallistuvan kannattaa valita 

matematiikan tai historian kursseja mahdollisimman paljon. 

Opinto-ohjaajat antavat tarkempia tietoja opiskelijoille ylioppilastutkinnosta opinto-ohjauksen 

oppitunneilla. Vanhemmille kerromme ylioppilastutkinnosta ja siihen valmistautumisesta toisen 

vuosikurssin vanhempainillassa. Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivut www.ylioppilastutkinto.fi 

 

Ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistumisesta peritään Opetusministeriön määräämät maksut, joiden 

suuruudesta päätetään vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2016 perusmaksu tutkintoon osallistumisesta 

oli 14 € ja jokaisesta kokeesta koekohtainen maksu 28 €.  

 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
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Miten voi menestyä lukio-opinnoissa? 

 
Lukio on opiskelupaikkana varsin erilainen kuin peruskoulu. Monen uuden lukiolaisen mielestä lukio-

opiskelu vaatii enemmän aikaa ja työntekoa kuin opiskelu peruskoulussa. Opinnoissa 

menestymiseen auttaa muutaman yksinkertaisen perusohjeen noudattaminen. Ohjeet ovat 

yleistettävissä koskemaan myös lukion jälkeistä opiskelua ja työelämää. Vanhempien on hyvä 

seurata lukiolaisen opiskelua sekä kannustaa seuraavien ohjeiden mukaista toimintaa: 

1. Säännöllinen opiskelu 

Läksyt ja kotitehtävät tulisi lukea ja tehdä päivittäin. Tehtäviä ei pidä jättää roikkumaan. 

 

2. Opintojen suunnittelu on pitkäjänteistä 

Kaikki opiskelijat eivät ole peruskoulussa tottuneet suunnittelemaan ajankäyttöään kovin pitkälle 

tulevaisuuteen. Uuden lukiolaisen on hyvä suunnitella koko ensimmäisen lukiovuoden opintojaan ja 

ajankäyttöään jo syksyllä. Jotkut ensimmäisen vuoden jaksot ovat vaikeampia, ja jotkut helpompia 

(riippuu kunkin lukiolaisen kurssivalinnoista). Vaikeiden jaksojen aikana opiskeluun kuluu paljon 

aikaa. 

3. Kannattaa kysyä neuvoa 

Tutorit ovat kakkosvuosikurssilaisia, heiltä saa neuvoja ja vertaistukea. Ryhmänohjaustuokio 

pidetään joka tiistai. Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiohjaaja. Opinto-ohjauksen oppitunneilla 

käydään läpi kaikki perusasiat opiskelusta lukiossa. Kysyä voi myös aineenopettajilta, 

lukiosihteereiltä kansliasta ja rehtoreilta.  

 

4. Omien rajojen tunteminen 

Jotkut uudet lukiolaiset ovat valinneet varsin raskaan opinto-ohjelman. Jos opiskelu tuntuu liian 

työläältä, oman jaksamisen kannalta on tarkoituksenmukaista muokata opintosuunnitelmaa omien 

rajojen mukaiseksi. Vaikka omien rajojen koettelu voi olla avartava kokemus, liiallisuuksiin 

pyrkimisen seuraukset eivät välttämättä ole hyviä (univaikeudet, valvominen, ahdistuminen, kaikkien 

tulosten heikkeneminen). 

5. Terveet elämäntavat 

Riittävä yöuni on perusta hyvinvoinnille ja menestymiselle opinnoissa. Säännölliset ruokailuajat 

auttavat jaksamaan, onnistunut päivä alkaa aamupalalla. Koska lukiolaisen työpäivät voivat olla 

pitkiä, reppuun kannattaa pakata myös välipala. Lukiolaisen viikkoon olisi hyvä kuulua liikuntaa. 

 

Arvioinnista 

 

Lukioasetuksessa edellytetään, että "opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on 

annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen" (LA 6 §). Vaskivuoren lukiossa 

tätä asetuksen kohtaa sovelletaan niin, että kaikille opiskelijoiden vanhemmille lähetetään kerran 

vuodessa kirje/tiedote, jossa ilmoitetaan päivät, jolloin jaksoarvostelut julkaistaan Wilmassa. Lisäksi 

edellytämme, että 1. vuosikurssin opiskelijoiden huoltajat kuittaavat Wilmassa ryhmänohjaajalle, 

että ovat nähneet arvostelut I ja IV jakson jälkeen.  
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Jaksoarvioinnit julkaistaan Wilmassa opiskelijoille seuraavina päivinä 

ti 11.10.2016 

ti 13.12.2016 

ti 28.2.2017 

ti 18.4.2017 

la 3.6.2017 (Kaikki V jakson arvostelut eivät valmistu tähän päivään mennessä. Puuttuvat 

arvostelut valmistuvat 16.6. mennessä, minkä jälkeen opiskelijat näkevät 

kurssiarvosanansa Wilmasta.) 

 

Jaksoarvioinnin saa Wilmasta esille yläpalkista kohdasta Tulosteet/Vaskivuoren jaksoarviointi. 

Jaksoarvioinnista näkyvät kaikki lukiolaisen opiskelemat kurssit sekä kursseista saadut arvosanat. 

Uusimmat saadut arvosanat näkyvät jaksoarvioinnissa tummennettuina. Kurssitaulukon alapuolella 

on opiskeltujen ja valittujen kurssien kokonaismäärät. Opiskelijan poissaoloja voi seurata kohdasta 

Tuntimerkinnät. 

 

Jaksoarvostelussa käytetään numeroarvosanoja 4–10. Arvosana 4 tarkoittaa hylättyä, muut 

arvosanat hyväksyttyä suoritusta. Osa soveltavista kursseista arvostellaan S-merkinnällä (suoritettu).  

Arvostelumerkintä K tarkoittaa keskeytynyttä kurssia. Keskeytymisen syynä ovat useimmiten 

poissaolot kurssilta.  

 

Arvostelumerkintä Z tarkoittaa, että kurssin suorittaminen on kesken, esim. kurssiin kuuluvista 

suorituksista puuttuu huomattava osa, opiskelija on ollut poissa kurssikokeesta tai opiskelijalla on 

useita selvittämättömiä poissaoloja. Opettajat kirjaavat Wilmaan syyn ja seuraamuksen, mikäli 

opiskelija ei suorita puuttuvia osia kurssisuorituksesta. Puuttuvat suoritukset on hoidettava 

seuraavaan uusintakuulustelupäivään mennessä (= Z-päivä). 

 

Soveltavan kurssin hylätty suoritus arvioidaan H-merkinnällä (H = hylätty) myös siinä tapauksessa, 

että kurssi arvostellaan numeroarvostelulla. Mikäli opiskelija ei saa korotettua soveltavan kurssin 

hylättyä arvosanaa hyväksytyksi, kurssia ei lasketa mukaan opiskelijan oppimäärään. 

Huoltaja voi seurata opiskelijan opintojen etenemistä Wilmasta. 

 

Kurssin arvostelusta 
 
Opettajien tulee jokaisen kurssin alkaessa selvittää opiskelijoille ko. kurssin arvosteluperusteet ja 

arvosteluun vaikuttavat suoritukset. Myös opiskelijoita kannustetaan ottamaan osaa kurssin 

yhteissuunnitteluun. Kurssin arvosanaan vaikuttavat kurssin aikana tehdyt tehtävät ja nk. jatkuva 

näyttö; arvosana perustuu vain erittäin harvoin pelkästään kurssin loppukokeeseen. Myös poissaolot 

ja myöhästymiset vaikuttavat kurssiarvosteluun. Kurssin arvosteluperusteet kirjataan kurssin 

alkaessa Fronteriin tai Wilmaan. Fronter on lukiossamme kursseilla käytössä oleva oppimisalusta. 

 

Kurssin arvostelusta päättää aineenopettaja. Mikäli opiskelija tai huoltaja haluaa lisätietoja annetun 

arvosanan perusteista, hänen tulee olla yhteydessä ko. aineenopettajaan.  
 

Opetusjärjestelyjä 
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Opinnot muista oppilaitoksista 
 
Lukiolainen voi sisällyttää opintoihinsa myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja. 

Vaskivuoren lukio järjestää joitakin kursseja yhteistyössä Martinlaakson lukion kanssa, jolloin 

oppitunnit pidetään jommassakummassa oppilaitoksessa.  Vaskivuoren lukion opiskelijat suorittavat 

ortodoksisen uskonnon kurssit Sotungin etälukiossa. Opintoja voi suorittaa myös esimerkiksi 

ammattiopisto Variassa, Sotungin etälukiossa, kesälukioissa, kesäyliopistoissa, 

ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Erityisesti musiikki- ja tanssilukiolaisille kertyy suorituksia 

myös musiikki- ja tanssioppilaitoksista. Myös opiskelijan harrastustoiminnasta voi tietyin edellytyksin 

saada lukion kurssisuorituksia. Opiskelijan on mahdollista etukäteen varmistaa rehtorilta, että 

muualla suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukion kurssisuorituksiksi. Lisätietoja antavat opinto-

ohjaajat ja aineenopettajat, esim. musiikin, liikunnan ja tanssin opettajat. Muualla suoritettujen 

opintojen hyväksymisestä tekee päätöksen aina rehtori. 

 

Itsenäinen opiskelu 

 
Lukiolainen voi opiskella kursseja myös itsenäisesti, osallistumatta luokkamuotoisesti järjestettyyn 

lähiopetukseen. Itsenäinen opiskelu edellyttää lukiolaiselta riittäviä perustietoja opiskeltavasta 

asiasta, hyviä opiskeluvalmiuksia, oikeaa asennetta ja itsekuria. Kurssin itsenäisestä opiskelusta 

tehdään aineenopettajan kanssa kirjallinen sopimus. Tarkemmat menettelyohjeet ovat lukiolaiselle 

jaettavassa opinto-oppaassa (s. 45). 

 

Tukiopetus 
 
Vaskivuoren lukiossa annetaan tarvittaessa tukiopetusta. Yleensä tukiopetusta annetaan pienissä 

ryhmissä. Mikäli opiskelijalle on laadittu esim. lukivaikeuden takia erityisen tuen suunnitelma, hän 

voi saada myös yksilöllistä tukiopetusta.  Tukiopetusta annetaan koulutuntien ulkopuolella. Omien 

lomien takia tukiopetusta ei voi saada. Eri oppiaineissa järjestetään tukikursseja. Lukio-opintojen 

alussa järjestetään niveltämiskursseja ja opintojen päättövaiheessa yo-kokeisiin valmentavia 

kertauskursseja. 

 

Uusintakokeet  

 
Kun opiskelija on saanut hylätyn arvosanan (4 tai H) jostakin kurssista, arvosanan voi korottaa joko 

käymällä kurssin uudelleen tai osallistumalla uusintakokeeseen. Hylätyn kurssiarvosanan saanut saa 

osallistua uusintakokeeseen yhden kerran. Uusintakoe järjestetään noin viikon kuluttua 

jaksoarvostelujen saamisesta. 

 

Uusintakuulustelut lv 2016–17 
 

To 13.10. klo 16.15–19.15 (ilmoittautuminen ti 11.10. klo 15 mennessä) 

Pe 16.12. klo 16.15–19.15 (ilmoittautuminen ke 14.12. klo 15 mennessä) 

Pe 13.1. klo 16.15–19.15 (ilmoittautuminen ke 11.1. klo 15 mennessä) 

Pe 3.3. klo 16.15–19.15 (ilmoittautuminen ke 1.3. klo 15 mennessä) 
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Pe 21.4. klo 16.15–19.15 (ilmoittautuminen ke 19.4. klo 15 mennessä) 

Pe 28.4. klo 16.15 – 19.15 (ilmoittautuminen ke 26.4. klo 15 mennessä) 

 

On toivottavaa, että opiskelija osallistuu ensimmäiseen mahdolliseen uusintakuulusteluun, kun 

kurssin asiat ovat vielä hyvin muistissa. Hylättyä arvosanaa voi korottaa vain kerran. Mikäli opiskelija 

jää saapumatta uusintaan ilman etukäteen ilmoitettua hyväksyttävää syytä, hän menettää 

uusintaoikeuden. 

 

Hyväksyttyä kurssiarvosanaa opiskelija voi korottaa myös käymällä kurssin uudelleen. Tuolloin 

parempi arvosana jää voimaan. Opiskelija voi käydä kurssin uudelleen myös itsenäisesti. 

 

Poissaolot 
 

Huoltaja selvittää alaikäisen opiskelijan poissaolot Wilmassa. Vaskivuoren lukiossa on tapana, että 

huoltaja ilmoittaa opiskelijan poissaolosta samana aamuna Wilmassa. Wilmassa on myös toiminto, 

jolla huoltaja voi antaa selvityksen syystä poissaoloaamuna ennen opettajan poissaolokirjauksia. 

 

Jos opiskelija on poissa oppitunneilta, hän on velvollinen tekemään oppitunneilla suoritetut tehtävät. 

Opiskelijan on itse otettava selville, mitä tehtäviä hänen tulee poissaolonsa takia suorittaa. 

 

Etukäteen lupa poissaoloon 
 
Etukäteen anottavaa lupaa poissaoloon haetaan erillisellä lomakkeella (vihreä). Lomakkeita saa 

kanslian lomakekaapista. Lomake löytyy myös Wilman etusivulta Linkit-kohdasta (ei kohdasta 

Lomakkeet). Hakemuksessa opiskelija sopii erikseen jokaisen opettajan kanssa, miten hän suorittaa 

rästiin jäävät tehtävät. Sovitut tehtävät merkitään hakemukseen. Lupaa tulee hakea hyvissä ajoin. 

Luvan 1–2 päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja. Rehtori myöntää kaksi päivää pitemmät 

poissaolot ja sellaiset poissaolot, jotka liittyvät koulun loma-aikaan, lomaa ennen tai sen jälkeen.  

Perhelomille koulun loma-aikoina 
 

Toivomme, että perheet ottavat koulun työajat huomioon lomamatkojen suunnittelussa. Vuoden 

aikana käydään koulua 38 viikkoa ja lomaviikkoja on 14.  

 

Ei poissaololupia opiskelijoiden itse järjestämiin risteilyihin 
 
Lukiomme ei hyväksy poissaoloja, jotka aiheutuvat opiskelijaryhmien keskenään järjestämistä 

risteilyistä. Tällaiset risteilyt ovat opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa ja ne tulee järjestää koulun 

työajan ulkopuolella. 

 

Projektit ja opintomatkat 
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Vaskivuoren lukiossa opiskelijoiden on mahdollista osallistua erilaisiin projekteihin ja matkoihin. 

Projektista riippuen niiden toteuttaminen voi edellyttää työskentelyä myös koulun tavanomaisen 

työajan ulkopuolella, myös viikonloppuisin. Pyrimme tiedottamaan opiskelijoille etukäteen 

projekteihin kuluvasta ajasta, ennen kuin he sitoutuvat niihin.  

 

Musiikki- ja tanssilukiolaisilla sekä medialinjalaisilla saattaa olla joitakin erityisohjelmaan kuuluvien 

pakollisten opintojen osia koulun työajan ulkopuolella, iltaisin tai viikonloppuina, esim. esitysten 

harjoituksia tai kuvauksia. 

  

Kun opiskelijan työpäivä on pitkä, opiskelijan tulisi varata riittävä määrä eväitä mukaan. Lukio ei 

valitettavasti pysty järjestämään opiskelijoille välipalaa. Ruokasalissa on ruokapalvelun ylläpitämä 

välipala-automaatti, josta voi ostaa kolikoilla edullisia välipaloja. 

 

Esiintymisvaatteet 
 
Toivomme, että nuorilla on siistit esiintymisvaatteet konserteissa ja muissa esiintymisissä. Pojille 

kuuluvat tummat puvut, valkoiset ja/tai tummat kauluspaidat sekä pukukengät. Tytöillä olisi hyvä 

olla siisti musta mekko ja siihen sopivat kengät. 

Majoitusapua 

 

Vaskivuoren lukion opiskelijat tekevät opintomatkoja ulkomaille, vastavuoroisesti saamme silloin 

tällöin vieraita ulkomailta. Vieraiden majoittamisessa tarvitsemme perheiltä talkooapua. 

 

Lukuvuoden 2016 - 2017 työajat 

 

Syyslukukausi  

Alkaa torstaina 11.8.2016 klo 10 

Syysloma on maanantaista perjantaihin 17. – 21.10.  

Vapaapäivä ma 5.12. (korvataan la 4.2.2017) 

Syyslukukauden viimeinen työpäivä on torstai 22.12. 

 

Kevätlukukausi  

alkaa maanantaina 9.1.2017 

Talviloma on maanantaista perjantaihin 20. – 24.2.2017. 

Kevätlukukauden viimeinen työpäivä on lauantaina 3.6.2017. 

Kevätlukukaudella on yksi lauantaityöpäivä 4.2.2017.  

 

Tapahtumakalenteri 
 

Lukuvuoden tapahtumakalenteri on lukiomme kotisivuilla www.vaskivuori.fi kohdassa Kalenteri. 

Kalenteria päivitetään lukuvuoden edetessä.  

http://www.vaskivuori.fi/
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Lukuvuoden alun tapahtumia 
 
Ti 16.8. Ykkösten tutustumispäivä 

Ke 24.8. Koulukuvaus, ryhmät 60 - 69 

Ti 30.8. klo 18 Ykkösten tutustumisjuhlat 

Ti 6.9. klo 18 Ykkösvuosikurssin vanhempainilta 

22.9. – 30.9. Lukuvuoden I jakson päätösviikko 

Ma 3.10. klo 19 Ykkösten show’n esitys koululla, pääsyliput 5 € ovelta 

Ti 11.10. I jakson arvostelut 

Ma 17.10. – pe 21.10. syysloma 

Ti 25.10. klo 18 Vaskiklubi koululla 

28.10. – 30.10. Lamerfest 

Ti 1.11. klo 18 Aitiopaikka koululla 

Ke 9.11. klo 19 Musiikki- ja tanssilukion vanhempainilta 

Ti 15.11. klo 18 Vaskiklubi koululla 

22.11. – 30.11. Lukuvuoden II jakson päätösviikko 

La 26.11. Vaskifest 2016 

 

Päivittäinen aikataulu 
 

Vaskivuoren lukiossa oppitunnit ovat 75 minuutin pituisia. Koulutyö ajoittuu aikavälille klo 8.20–

16.00. Ryhmänohjaajan tuokiot ovat tiistaisin klo 13.15–13.35. Ro-tuokion jälkeen 6-tuntipaikan 

oppitunti on klo 13.45–15.00. Jaksotodistusten jakopäivinä ro-tuokio kestää 45 min. klo 13.15–14.00 

ja 6-tuntipaikan oppitunti klo 14.10–15.00. 

 

Ruokailu  
Ruokailuvuoroja on neljä 

klo 11.05 – 11.45 

klo 11.40 – 12.15 

klo 11.55 – 12.30 

klo 12.30 – 13.15 

 

Opiskelijat ruokailevat eri jaksoilla eri aikaan ennalta sovitun vuorolistan mukaan. Ruokailuvuorot 

ovat Opinto-oppaan sivulla 16. Lukiomme ruokasali on liian pieni opiskelijamäärään nähden. Hyvin 

organisoidusti jokainen opiskelija kuitenkin voi nauttia päivittäin lounaansa.  

 

Tiedottaminen 
 

Tärkein tiedotuskanava lukion ja kotien välillä on Wilma. Lukiomme tiedotteet julkaistaan jokaisen 

jakson ensimmäisenä tiistaina kotisivuilla. Tästä muistutetaan Wilmassa. Myös muita tiedotteita 
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julkaistaan Wilmassa. Sen kautta sujuvat parhaiten myös huoltajien yhteydenotot lukioon. 

 

Lukiomme kotisivuilla www.vaskivuori.fi on myös paljon tietoa, mm. opetussuunnitelma, opinto-

opas, opas lukiotulokkaiden vanhemmille ja huoltajille, kirjaluettelo ja tapahtumakalenteri. 

 

Ryhmänohjaajat 

 

Ryhmänohjaaja (ro) on opiskelijan lähiohjaaja ja oman ryhmänsä tärkein tukihenkilö, joka pyrkii 

edistämään ryhmänsä opiskelijoiden hyvinvointia yksilö- ja yhteisötasolla. Ryhmänohjaajien ja 

huoltajien välisellä yhteistyöllä tuetaan opiskelijan hyvinvointia, opiskelua ja opiskeluedellytyksiä. 

Ryhmänohjaaja saa tukea työhönsä opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, rehtorilta ja muilta 

opiskeluhuollon asiantuntijoilta. Opiskelijat tapaavat ryhmänohjaajansa joka tiistai 

ryhmänohjaustuokioissa.  Helpoin ja suositeltavin yhteydenpitotapa ryhmänohjaajiin on Wilma.  

 

Ykkösvuosikurssilaisten ryhmänohjaajat  
 

Ryhmänohjaajan nimen jälkeen on suluissa ryhmän opinto-ohjaajan nimikirjaimet 

Johanna Dantin JOD 

Leeni Karosto LKA 

Jonna Rinkiö JRI 

Ilari Valtonen IVA 

 

60 Mari Damskägg (JRI) 

61 Tarja Rantalainen (LKA) 

62 Maarit Troberg (LKA) 

63 Pekka Rautio (JRI) 

64 Clas Salonen (IVA) 

65 Hilkka-Roosa Nurmi (JOD) 

66 Riikka Nirvi (JRI) 

67 Anna Pyhänniska (JOD) 

68 Tiina Rajamäki (IVA) 

69 Matti Airaksinen (JOD) 

 

Yhteydenpito on mutkattominta Wilman kautta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 

etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi 

 

Opinto-ohjaus 
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Lukiomme ohjauksen painopiste on henkilökohtaisessa ohjauksessa. Oma opinto-ohjaaja seuraa 

opiskelijoita läpi lukion siirryttäessä uudelle vuosikurssille, joten molemminpuolinen tunteminen 

helpottaa ohjausta. Lukiossamme on neljä kokopäivätoimista opinto-ohjaajaa. Uudet ykkösten 

ryhmät jakautuvat opinto-ohjaajille seuraavasti: 

Johanna Dantin (huone 170) 

040 832 2724 

johanna.dantin@vantaa.fi  

1.vk ryhmät: 65, 67, 69 

 

Leeni Karosto (huone 168)  

050 314 6309 

leeni.karosto@vantaa.fi  

1.vk ryhmät: 61, 62 

Jonna Rinkiö (huone 169) 

0400 703 678  

jonna.rinkio@vantaa.fi  

1. vk ryhmät: 60, 63, 66 

Ilari Valtonen (huone 171)  

09 8393 5699 

ilari.valtonen@vantaa.fi  

1.vk ryhmät: 64, 68 

 

Opinto-ohjaajat ovat paikalla pääsääntöisesti koulupäivinä klo 9–15 välillä. 

 

Pakolliseen opinto-ohjauksen kurssiin OP1 kuuluvat eri lukiovuosina järjestettävät opotunnit sekä 

erilaiset infot mm. opiskelutaidoista, ylioppilaskirjoituksista ja jatko-opintovaihtoehdoista. OP1-

kurssin puitteissa järjestetään myös mm. jatko-opintopäivä ja työelämään tutustumista. Lisäksi 

jokaisen lukiolaisen tulee käydä opinto-ohjaajan henkilökohtaisessa ohjauksessa vähintään kerran 

jokaisena lukiovuotena. 

Ohjaus on laaja kokonaisuus, ja siihen kuuluu myös aineenopettajien asiantuntijuus, ennen kaikkea 

oman aineensa opiskelutaidoissa ja tukimuodoissa. Lukiomme ohjaus muodostaa tiiviin 

yhteistyöverkoston varsinaisen tukihenkilöstön, kuten psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan ja 

erityisopettajan kanssa.  

Tutorit ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita. He neuvovat monissa käytännön kysymyksissä, kuten 

kurssivalinnoissa ja antavat omista lähtökohdistaan uusille lukiolaisille myös vertaistukea. 

Tutortoiminnan tilat ovat lukiomme pohjakerroksessa.  

 

Opiskeluterveydenhuolto 

 

Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. 

Terveydenhoitajia on kaksi, he aloittavat omien ensimmäisen vuoden ryhmiensä terveystarkastukset 
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alkusyksystä. Tarkastusaikoja annetaan pääsääntöisesti ryhmänohjaustuokioilla tai koko ryhmän 

oppitunnilla.  

Terveydenhoitajat ovat tavattavissa ilman ajanvarausta ma–pe klo 9.30–10.00 ja 12.30–13.00. 

Muina aikoina ajanvarauksella puhelimitse tai Wilma-viestillä. Terveydenhoitajien huoneet sijaitsevat 

laajennuksen ensimmäisessä kerroksessa. 

Terveydenhoitajat 
 

Satu Puolakkainen (huone 179)  

040 836 8040 satu.puolakkainen@vantaa.fi   

ryhmät: 60 – 66  

Katriina Mäki (huone 180)  

040 865 9608 katriina.maki@vantaa.fi 

ryhmät: 67 – 69 

Terveydenhoitajalle kannattaa tulla ilman ajanvarausta mm. seuraavissa asioissa: 

• näkö-/kuulo-/Hb-/RR-kontrolli  

• vanhan tapaturman näyttö 

• pitkäaikainen sairastelu, fyysinen oireilu, lääkärinkäynnin tarpeen arviointi 

• ompeleen poisto 

• rokotusasiat 

• muut nopeat asioimiset. 

Terveydenhoitajalle kannattaa varata aika mm. seuraavissa asioissa: 

• syömiseen liittyvät asiat 

• painonhallinta 

• liikuntaohjaus 

• raskauden ehkäisy, jälkiehkäisy 

• seksuaaliterveys 

• univaikeudet 

• väkivallan kokemus 

• muut mieltä painavat asiat 

Huoltaja voi ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan opiskelijan terveyteen tai elämänhallintaan liittyvissä 

huolissa. Yhteistyötä tehdään opiskelijan suostumuksella. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, 

sähköpostitse tai Wilma-viestillä. 

 

 

Tapaturmat  

 

Tapaturman sattuessa opiskelija saa ensiavun koulussa ja tarvittaessa hänet ohjataan 

terveyskeskukseen tai sairaalan poliklinikalle lääkärin arvioon ja hoitoon. Mikäli opiskelija haluaa 

käyttää terveydenhoidon yksityisen sektorin palveluja, kaupunki ei korvaa niistä aiheutuneita 

kustannuksia. Koulutapaturman sattuessa tapaturmailmoituskaavake tulee hakea lukion kansliasta. 

Tarkempia tietoja korvauksista saa kansliasta. 
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Hammashoitola 
 
Vaskivuoren lukion opiskelijat saavat hammashoidon lukion yhteydessä toimivasta 

hammashoitolasta. Opiskelijoille suositellaan käymistä hammastarkastuksessa ensimmäisen tai 

toisen opiskeluvuoden aikana. Opiskelija varaa itse ajan Länsi-Vantaan keskitetystä ajanvarauksesta 

09 8393 5300. Alle 18-vuotiaille hammashoito on maksutonta. Perumatta jätetystä hoitoajasta 

veloitetaan maksuasetuksen mukainen maksu. 

 

Opiskeluhuolto 
 

Lukiomme opiskeluhuollon tehtävänä on huolehtia lukioyhteisömme hyvinvoinnista sekä 

opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Lisäksi edistetään ja tuetaan opiskelijoiden 

oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Kaikki lukiossa työskentelevät tekevät opiskeluhuoltotyötä; 

työtä toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa.  

 

Opiskeluhuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), 

johon kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi sekä tarvittaessa 

erityisopettaja, opiskelijat ja huoltajat. Lukiossamme toimii myös oppimisvaikeuksiin keskittyvä 

tukiryhmä. Sen puheenjohtaja on lukiyhteysopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tuija 

Tikkanen. Lisäksi ryhmään kuuluu erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja eri aineiden opettajia. 
Opiskeluhuolto käsittää yhteisöllisen ja yksilöllisen työn. Yksittäisen opiskelijan käytössä ovat 

psykologi-, kuraattori- ja terveydenhuollon palvelut sekä tarvittaessa eri opiskeluhuollon toimijoista 

koostuva nk. moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Yksilöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan 

yhteistyössä opiskelijan kanssa ja ainoastaan hänen suostumuksellaan.  

 

Lukiopsykologi  
 

Maija Tilli (huone 172)  

043 825 2849 tai 09 8392 2032 maija.tilli@vantaa.fi   

Lukiopsykologin päivystysaika ilman ajanvarausta on tiistaisin klo 9.30–10.00. Ajan lukiopsykologille 

voi varata suoraan Wilma-viestillä tai puhelimitse. Vastaanotolle voi myös hakeutua 

terveydenhoitajan, lukiokuraattorin, opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan kautta. Lukiopsykologi on 

koululla maanantaista perjantaihin. 

Opiskeluhuollon psykologi tarjoaa luottamuksellista keskustelutukea, kun elämäntilanne on vaikea 

tai mielen hyvinvointi järkkyy. Psykologille voi varata ajan esimerkiksi silloin, kun 

 masentaa, ahdistaa, jännittää tai pelottaa 

 on vaikea nukkua 

 on stressaantunut tai uupunut opiskelusta, tai motivaatio on hukassa 

 ystävyys-, seurustelu- tai parisuhteet painavat mieltä 

 pohdit millainen olet 
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Lukion kuraattori 
 

Mervi Tulppo (huone 172)  

040 568 5963 mervi.tulppo@vantaa.fi   

Lukiokuraattorin huone sijaitsee laajennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Hän on tavattavissa 

maanantaista perjantaihin. Päivystysaika ilman ajanvarausta on torstaisin klo 9.00–10.00.  

Lukiokuraattorin luokse voi hakeutua ryhmänohjaajan, aineenopettajan, terveydenhoitajan, 

lukiopsykologin, opinto-ohjaajan tai vanhemman ohjaamana tai ottamalla suoraan yhteyttä 

kuraattoriin Wilma-viestillä tai puhelimitse. 

Lukiokuraattoriin kannattaa olla yhteydessä mm. silloin, kun  

• kaipaa neuvoja itsenäistymiseen, asumiseen ja raha-asioihin 

• kokee pulmia omassa elämäntilanteessaan tai elämänhallinnassaan (esim. stressin- ja 

ajankäytönhallinta, univaikeudet, päihteidenkäyttö, pelaaminen ja netin käyttö) 

• on ongelmia koulussa, kotona, vapaa-ajalla tai ihmissuhteissa (esim. poissaolot, 

motivaatiovaikeudet, kiusaaminen, vaikea perhetilanne, ongelmat seurustelusuhteissa). 

 

 

Erityisopettaja 
Arja Koponen (huone 2. krs opettajanhuoneen vieressä)  

050 3124 486 arja.koponen@eduvantaa.fi   

Erityisopettaja auttaa erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa: tekee yksilötestejä, 

kirjoittaa lukilausuntoja ja antaa yksilöllistä oppimisvalmennusta. Lukivaikeus ei ole este tai edes 

hidaste opiskelulle. Erityisopettajalta voi saada ohjausta ja tukea opiskelutaitojen kehittämiseen, ja 

lukivaikeus voidaan ottaa huomioon lukio-opintojen aikana erilaisin järjestelyin. Myös 

ylioppilaskirjoituksiin voi lukivaikeuden takia saada erityisjärjestelyjä tai ylioppilastutkintolauta-

kunnan lukivaliokunta voi harkintansa mukaan esittää arvosanan korotusta yhdessä kokeessa, jos 

kokelaan saama pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa.  

Uusien opiskelijoiden toivotaan tuovan mahdolliset peruskoulussa laaditut HOJKSit, lausunnot tms. 

heti syyslukukauden alussa erityisopettajalle tai opinto-ohjaajalle, jotta tuen tarpeet voidaan 

huomioida heti lukio-opintojen alussa. Erityisopettaja kutsuu opiskelijan tarvittaessa keskusteluun 

ensimmäisen lukuvuoden aikana, mutta opiskelijan kannattaa olla myös itse aktiivinen ja hakeutua 

erityisopettajan luo testiin, jos epäilee siihen olevan tarvetta. Tapaamisen voi sopia parhaiten 

Wilma-viestillä. 

 

Lukiseulaan osallistuminen 

 
On arvioitu, että 1–2 % ikäluokasta kärsii vaikeasta lukivaikeudesta ja 6–10 % opiskelua 

hankaloittavasta lukivaikeudesta. Vaskivuoren lukiossa järjestetään kaikille halukkaille opiskelijoille 

lukiseula 31.8. tai 1.9. tai 2.9 (Kolme eri tilaisuutta koulupäivän aikana). Seulaan ilmoittaudutaan 

Wilmassa heti lukuvuoden alussa. 
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Seulan tuloksista tiedotetaan opiskelijalle ja hänen huoltajalleen syyskuun loppuun mennessä. 

Lukivaikeuksinen opiskelija tarvitsee sisua ja vanhempiensa tukea. Lukio pyrkii eri tavoin, 

käytettävissä olevien resurssien mukaan, tukemaan opiskelijoita, joilla on todettu lukivaikeus.  

Opiskelijat voivat saada erityisopettajalta tukea. Aineenopettajat voivat antaa tukiopetusta ja 

lisäaikaa kokeiden suorittamiseen. Lukivaikeus voidaan ottaa huomioon ylioppilaskirjoitusten 

järjestelyissä ja arvostelussa. Erityisopettaja laatii jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle 

henkilökohtaisen suunnitelman ja seuraa sen toteutumista. 

Lukiollamme on lukistrategia ja tukiryhmä, joka erityisesti kehittää oppimisvaikeuksisten 

opiskelijoiden tukitoimenpiteitä.  

 

 

Matikkahaavi kaikille aloittajille 

 

On esitetty, että Suomessa jopa 10–15 % opiskelijoista olisi vaikeuksia koulumatematiikan 

opiskelussa. Vakavampia peruslaskutaitoihin ulottuvia oppimisvaikeuksia on 3–7 % ikäluokasta. 
Lukemis- ja laskemisvaikeudet esiintyvät joskus yhdessä. Järjestämme lukiossamme kaikille uusille 

opiskelijoille matematiikan valmiuksia mittaavan testin ns. matikkahaavin. Testi on kehitetty Niilo-

Mäki instituutissa ja siinä on 40 kysymystä. Testi toteutetaan elokuussa ensimmäisen kouluviikon 

aikana tietokoneella. Testin tuloksista kerrotaan opiskelijoille ja huoltajille ennen syksyn 

vanhempainiltaa syyskuussa. Lukiossamme on useita tukitoimia matematiikan oppimisvaikeuksista 

kärsiville. 

1) Melkein joka tiistai klo 15.00 pidetään laskupaja LAPA (75 minuuttia), jossa voi tehdä 

kotitehtäviä ja kysyä neuvoa ongelmiin matematiikan opettajalta. Laskupajan ajankohdat 

ovat matematiikan ilmoitustaululla lukiorakennuksen 1. kerroksessa matematiikan opettajien 

työhuoneen vieressä. 

2) Tukiopetusta saa tarvittaessa esim. sairauspoissaolojen tai poissaolojen vuoksi, jotka ovat 

johtuneet esiintymistilaisuuksista lukion musiikki- ja mediatilaisuuksista. 

3) Opiskelija voi osallistua tukikurssille MAB11, jos hänelle on kertynyt hylättyjä kursseja. 

Tällöin hylätyt kurssit voi korottaa hyväksytyiksi kursseiksi ilman koetta osallistumalla kaikkiin 

kurssin oppitunteihin harjoittelemalla annettuja tehtäviä. 

4) Lukiomme erityisopettaja Arja Koponen auttaa ja neuvoo asioissa, jotka koskevat 

oppimisvaikeuksia ja opiskelutaitoja, puh. 050 312 4486 ja sähköposti: 

arja.koponen@eduvantaa.fi 

 

Suomen kielen osaamisen kartoitus 
 
Lukionkäynnin alussa monikielisille opiskelijoille järjestetään suomen kielen kartoitus. Se on testi, 

joka on kehitetty monikielisten opiskelijoiden suomen kielen tason määrittämiseksi sekä 
opiskelijoiden ohjaamiseksi tarvittavien tukitoimien piiriin. Testi on tarkoitettu sekä suomi toisena 
kielenä -opiskelijoille että muille monikielisille opiskelijoille. Opiskelijat kutsutaan kielikartoitukseen 

mailto:arja.koponen@eduvantaa.fi
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opiskelijatietolomakkeen pohjalta. Testi pidetään ke 7.9. klo 10 – 13 (tauolla lounas). 

 
Kartoituksen perusteella opiskelija saa kuvauksen akateemisesta kielitaidostaan ja mahdollisia 
tukisuosituksia kursseille ja ylioppilaskirjoituksiin. 

 
Lisätietoja antaa äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomi toisena kielen opettaja Hilda Koskimäki. 
 

Hallintohenkilöstön työtehtävät ja vastuunjako 

 

Rehtori Eira Kasper 

Rehtori on vastuussa lukion toiminnasta. Rehtorin tehtävänä on yleisjohtaminen, suunnittelu ja 

kehittäminen. Rehtori toimii mm. yhteisöllisen hyvinvointiryhmän (YHR) puheenjohtajana ja vastaa 

opetussuunnitelman kehittämisestä sekä henkilöstöjohtamisesta. 

Tapaamisajasta rehtorin kanssa tulee sopia etukäteen esim. lukiosihteeri Ritva Räsäsen kautta, puh. 

09 8393 5193 tai ritva.rasanen@vantaa.fi tai Wilmassa. 

 

Apulaisrehtori Jari Danska 

Apulaisrehtori vastaa mm. kurssitarjottimen laadinnasta, turvallisuusasioista, lukion tilojen käytöstä 

sekä tieto- ja viestintätekniikasta. Hän toimii rehtorin ensimmäisenä sijaisena. 

Tapaamisajasta on hyvä sopia etukäteen esim. lukiosihteeri Ritva Räsäsen kautta, puh. 09 8393 

5193 tai ritva.rasanen@vantaa.fi tai Wilmassa. 

 

Vararehtori Clas Salonen 

Vararehtori toimii tarvittaessa rehtorin toisena sijaisena.   

Lukiosihteeri Ritva Räsänen 

Lukiosihteeri Tuomas Kääriäinen 

Vaskivuoren lukiossa on kaksi lukiosihteeriä. Lukion kanslian asiakaspalveluaika on koulupäivisin klo 

9 – 14 

 

Johtoryhmä 

Vaskivuoren lukion johtoryhmään kuuluu lv 2016 – 2017  

- rehtori Eira Kasper 

- apulaisrehtori Jari Danska 

- lehtori Petteri Granat 

- lehtori Riikka Nirvi 

- lehtori Jonna Rinkiö  

- lehtori Matti Suomela 

 

Linjajohtajat 

- Lehtori Marko Kalmari, medialinjan johtaja 

- Opettaja Jenni Kervinen, tanssilukion johtaja  

- Lehtori Matti Suomela, musiikkilukion johtaja 

 

 

 

mailto:ritva.rasanen@vantaa.fi
mailto:ritva.rasanen@vantaa.fi
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Vaskivuoren lukion järjestyssäännöt 
 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda ulkoiset edellytykset koulutyölle sekä edistää yleistä 

viihtyvyyttä ja opiskelurauhaa. Järjestyssäännöt on laadittu yhdessä opiskelijakunnan kanssa ja 

Vantaan opetuslautakunta on hyväksynyt ne osana opetussuunnitelmaa. 

 

Järjestyssääntöjen lisäksi Vaskivuoren lukiossa noudatetaan mm. lukiolaissa, lukioasetuksessa ja 

kaupungin sivistystoimen johtosäännöissä säädettyjä määräyksiä. Niissä asioissa, joista ei 

järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä lukion antamia erillisiä 

ohjeita ja sääntöjä. 

Haluamme erityisesti painottaa, että lukiota koskevat lait ja muut säädökset ovat voimassa 

koulualueella, oppitunneilla ja lukion järjestämissä tilaisuuksissa myös koulualueen ulkopuolella. 

Lukiolaisella on lupa poistua koulualueelta mm. välitunneilla ja taukotunneilla. Tällöin lukio ei ole 

kuitenkaan vastuussa nuoren turvallisuudesta eikä Vantaan kaupungin lukiolaisille ottama 

tapaturmavakuutus ole voimassa. 

 

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttäminen on kielletty koulualueella myös täysi-ikäisiltä 

opiskelijoilta. Kielto koskee myös oppilaitoksen iltakäyttöä ja –käyttäjiä. Myös lukion järjestämissä 

tilaisuuksissa koulualueen ulkopuolella kielto on voimassa. Toivomme, etteivät opiskelijat myöskään 

tupakoisi tupakkalain oppilaitoksia koskevien tiukkojen määräysten hengen mukaan Putouskujalla tai 

Myyrmäenraitilla, jotka rajoittuvat koulualueeseen. Myös Urheilutalon edustalla tupakointi on 

kielletty kaupungin järjestyssääntöjen mukaan. Kaikkien oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvien on 

virkavastuulla puututtava opiskelijoiden tupakointiin. Mikäli opiskelija ei noudata henkilökunnan 

lopettamiskehotusta tai hänet tavataan toistamiseen tupakoimassa, opiskelijan ryhmänohjaaja ottaa 

yhteyttä huoltajaan. 

Vaskivuoren lukion järjestyssäännöt ovat tämän oppaan liitteenä. 

 

 

 

Turvallisuusasiat 
 

Vantaan kaupunki on vakuuttanut lukiolaiset tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa 

oppitunneilla, välitunneilla, lukion työsuunnitelmaan kuuluvissa muissa tilaisuuksissa sekä koulun ja 

kodin välisillä koulumatkoilla (vain suorinta reittiä). Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa välitunnilla 

tai taukotunnilla, jos lukiolainen poistuu koulualueelta. Lukio ei ole vastuussa lukiolaisesta, mikäli 

lukiolainen poistuu vapaa-aikanaan, välitunnilla tai taukotunnilla lukion koulualueelta. 

Tapaturmat 
 

Tapaturmista on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai terveydenhoitajalle. Tapaturmista on myös 
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täytettävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Lukiosihteeri ja opettaja huolehtivat vahinkoilmoituksen 

täyttämisestä. 

Omaisuusvahingot 

 
Vantaan kaupunki ei pääsääntöisesti korvaa lukiolaisen omaisuudelle opiskelun yhteydessä 

sattuneita omaisuusvahinkoja, poikkeuksena ovat opiskelun yhteydessä rikkoontuneet silmälasit. 

Kaikista omaisuusvahinkotapauksista on ilmoitettava välittömästi apulaisrehtorille tai rehtorille tai 

näiden poissa ollessa jollekin opettajalle. 

 

Valvontakamerat 

 
Koulurakennuksessa ja koulun ulkoalueella on tallentavia valvontakameroita. 

 

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 
 

Vaskivuoren lukiolla on Opetushallituksen ohjeiden mukainen hyvinvointi- ja turvallisuussuunni-

telma, jota päivitetään vuosittain. Poistumisharjoitus järjestään vähintään kerran vuodessa. Lukion 

hyvinvointi ja turvallisuus –toimintaryhmää johtaa apulaisrehtori Jari Danska. 

 

 

LIITE NRO 1 

 

VASKIVUOREN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

 

(päivitetty 7.4.2015) 

 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda ulkoiset edellytykset koulutyölle sekä edistää yleistä 

viihtyvyyttä ja opiskelurauhaa. Järjestyssäännöt on laadittu yhdessä opiskelijakunnan kanssa ja 

olemme yhdessä sopineet noudattavamme seuraavia sääntöjä. 

 

Näiden järjestyssääntöjen lisäksi Vaskivuoren lukiossa noudatetaan mm. lukiolaissa, 

lukioasetuksessa ja kaupungin sivistystoimen johtosäännöissä säädettyjä määräyksiä. Niissä 

asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä lukion 

antamia erillisiä ohjeita ja sääntöjä. 

 

1. Toisen kunnioittaminen 

Kaikissa toimissa otetaan huomioon muut kouluyhteisön jäsenet. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä 

on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja kaikenlainen kiusaaminen sekä 

seksuaalinen häirintä on ehdottomasti kielletty. Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien 
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esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty (Järjestyslaki 10 §).  

 

2. Työrauha 

Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellä pyrkiä pitämään yllä ja 

edistämään lukion työrauhaa.  

 

3. Lukion työaika ja alue 

Työajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki lukion järjestämät tilaisuudet. 

Lukion järjestämiä tilaisuuksia ovat kaikki koulutyöhön ja siihen liittyvät, myös lukion ulkopuolelle 

ulottuvat tilaisuudet. Lukion alueeksi katsotaan oppilaitoksen sisätilat, tontti sekä opiskelijoiden 

välituntikäytössä olevat kävelytiet. 

 

4. Päivänavaus 

Päivänavaus kuunnellaan keskusradiosta siinä luokkahuoneessa, jossa päivänavausta seuraava 

oppitunti pidetään. Poikkeuksellisesti voidaan kokoontua myös muualla. Seurakunnan 

päivänavaukset ovat opiskelijoille vapaaehtoisia. Seurakunnan päivänavaukset ilmoitetaan 

lukuvuoden alussa ja ne ovat nähtävillä myös toimintakalenterissa. Päivänavauksen aikana ei tulla 

luokkaan. Myöhästyjät odottavat luokkahuoneen ulkopuolella, kunnes heidät päästetään sisään 

päivänavauksen päätyttyä. 

 

5. Oppitunnit 

Oppitunneille saavutaan ajoissa. Jos opettaja jää jostain syystä saapumatta oppitunnille, asiaa on 

tiedusteltava 10–15 minuutin kuluttua kansliasta. Oppitunneilla syöminen ja juominen on 

pääsääntöisesti siisteyssyistä kielletty. Poikkeamat edellisestä päätetään aineryhmittäin. 

Luokkatiloissa huomatuista vioista ja puutteista tulee ilmoittaa opettajalle ja/tai kouluisännälle. 

 

6. Taukotunnit 

Opiskelijoilla on mahdollisuus viettää taukotunnit mm. aula- ja käytävätiloissa, pohjakerroksen 

lukutiloissa tai Myyrmäen kirjastossa. Tietotekniikan luokkia saa käyttää silloin, kun niissä ei ole 

opetusta. Musiikin opiskelijat voivat harjoitella taukotunteina tyhjissä musiikkitiloissa. 

 

7. Ruokailu 

Päätoimisella opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina opetussuunnitelma 

edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvilla opiskelijoilla on oikeus 

ruokailuun vain päivinä, joina he osallistuvat yo-valmennuksiin. Ruokasalissa noudatetaan hyvää 

järjestystä ja hyviä tapoja. Ulkovaatteita ei tuoda ruokasaliin ja tuolit nostetaan ylös ruokailun 

päätyttyä. 

 

8. Poissaolo koulusta 

Alaikäisen opiskelijan on annettava poissaolostaan huoltajan varmentama selvitys. Täysi-ikäinen 

opiskelija osoittaa poissaololle pätevän syyn. Jos opiskelija on sairauden tai muun äkillisen esteen 

takia estynyt saapumasta kouluun, poissaolot ilmoitetaan Wilman kautta. Muut kuin äkillisestä 

syystä aiheutuvat poissaolot on aina anottava etukäteen lomakkeella. Ryhmänohjaaja voi pätevän 

syyn perusteella myöntää enintään 2 vuorokautta vapaata. Rehtori voi myöntää pidempään 

kestävän tai loman yhteydessä pidettävän vapaan. 

 

9. Opiskelutarvikkeet 
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Opiskelijalla on oltava opiskelutarvikkeet ja liikuntatunneilla tarvittavat varusteet. Lukion opiskelijat 

hankkivat itse oppikirjat ja opiskelutarvikkeet. 

 

10. Tupakointi, päihteet ja huumeet 

Tupakointi on lukion alueella ja lukion järjestämissä tilaisuuksissa kielletty ajasta riippumatta. Kielto 

koskee kaikkia tupakkatuotteita. Päihteiden ja huumeiden hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena 

esiintyminen lukiossa ja lukion järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Haltuunotosta säädetään 

lukiolain pykälissä 26d-g. 

 

11. Kurinpito 

Lukiolain perusteella opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan 

oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen 

järjestämästä tilaisuudesta. Lisäksi opiskelijaa, joka ei noudata järjestystä, käyttäytyy 

sopimattomasti tai menettelee vilpillisesti, voidaan kurinpitokeinoin rangaista. Ennen rangaistuksen 

täytäntöönpanoa järjestetään kuulemistilaisuus, johon kutsutaan alaikäisen opiskelijan lisäksi myös 

huoltaja. (LL 26 §) 

 

12. Vilppi 

Vilpin yrittäminen ja tekeminen on kokeissa ja kokeeseen verrattavissa tilanteissa kielletty. Jos 

opiskelija käyttää muualta lainattua materiaalia, tulee tekstissä mainita lähteet. Mikäli opiskelija 

syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai plagiointiin menetellään kurinpidossa lukiolain 26 §:n 

mukaan. Plagiointia on valmiin tekstin sanasta sanaan kopioimista tai valmiin tekstin hyödyntämistä 

pienillä muutoksilla, kuten sanajärjestystä tai muutamaa sanaa vaihtamalla.  

 

13. Lukion omaisuus 

Lukion omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Sille tapahtuneesta vahingosta on tehtävä viipymättä 

ilmoitus rehtoreille, opettajalle tai kouluisännälle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun ja 

toisen opiskelijan omaisuudelle aiheuttamansa vahingon (vahingonkorjauslaki). Jokaisen tulee 

osaltaan huolehtia ympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä. Roskat viedään niin sisällä kuin 

ulkonakin niille tarkoitettuihin säiliöihin. Muillakin tavoin on pyrittävä siihen, että viihtyvyys koulussa 

säilyy.  

 

14. Kulkuneuvot 

Autot ja muut kulkuneuvot jätetään niille merkityille paikoille. Keittiön oven edusta, Uomarinteen 

koulun paviljongin kulkutiet sekä sisäpiha on huoltoliikenteen takia jätettävä vapaaksi. Polkupyörät 

tulee jättää niille varatuille alueille. A1, A2 ja C ovien katokset sekä kaikki piha-alueen kulkuväylät 

on pidettävä esteettöminä hälytysajoneuvojen kulun varmistamiseksi. Piha-alueella on noudatettava 

erityistä varovaisuutta. 

 

15. Tietotekniikka 

Vantaan kaupunki on määrännyt, että kaikkien koulun koneita käyttävien on allekirjoitettava 

käyttäjäsitoumus. Täysi-ikäinen opiskelija allekirjoittaa sitoumuksen itse. Alaikäisellä pitää olla 

opiskelijan allekirjoituksen lisäksi huoltajan allekirjoitus. 

 

16. Elektroniset laitteet 

Laitteiden tulee olla oppituntien aikana äänettömällä. Oppitunneilla ei saa ilman erillistä lupaa 

käyttää asiaan kuulumattomia elektronisia laitteita. Opettajalla on oikeus puuttua oppituntia 
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häiritsevään laitteen käyttöön. 

 

17. Toiminta kouluajan ulkopuolella 

Kun opiskelijat kouluajan ulkopuolella toimivat koulun tiloissa, heidän tulee noudattaa koulun 

järjestyssääntöjä. Koulutilojen käytöstä on sovittava hyvissä ajoin rehtoreiden tai vastuuopettajien 

kanssa. 

 

18. Poliittinen toiminta 

Koulussa tapahtuvan poliittisen toiminnan osalta noudatetaan opetushallituksen asiasta antamia 

ohjeita. 

 

19. Pelaaminen 

Rahasta pelaaminen on kielletty koulun tiloissa. Koulun tietotekniikan luokissa pelaaminen on 

kielletty koulupäivän aikana (klo 8-16). 

 

20. Luottamus- ja varaluottamusopiskelijat 

Jokaiselle ryhmälle valitaan luottamusopiskelija ja hänen varahenkilönsä. Luottamusopiskelijat 

edustavat ryhmää eri tilanteissa.  

 

21. Tiedottaminen 

Lukion opiskelijalle jaetaan lukuvuoden alussa opinto-opas, jonka sisältöön tulee perehtyä. Tämän 

lisäksi opiskelijan on velvollisuus seurata Wilmaa ja Fronteria säännöllisesti ja ilmoittaa muuttuneista 

yhteystiedoista kansliaan. 

 

22. Muut määräykset 

Rahan kerääminen, ilmoittelu ja ilmoitusten kiinnittäminen koulun ulkopuolisiin tarkoituksiin on 

sallittua vain rehtorin antamalla luvalla.   

 

23. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset 

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt. Rangaistusta 

määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan lukiolain 26 §:n säädöksiä. 

Opiskelijan kurinpidollisia rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen. 

 

Käsitelty ja hyväksytty opiskelijakunnan hallituksen kokouksessa 21.4.2015 

Olemme yhdessä sopineet ja sitoudumme noudattamaan näitä järjestyssääntöjä 

 

Vaskivuoren lukion opiskelijakunta Vaskivuoren lukion henkilöstö 

 

LIITE NRO 2 

 

 

Tiedote uusille opiskelijoille 

Kevät 2016 
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Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskokeisiin Vantaan lukioissa 
 

Ylioppilaskoe muuttuu sähköiseksi vaiheittain vuosina 2016-2019. Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet 
järjestetään syksyllä 2016, ja kevääseen 2019 mennessä kaikki kokeet tehdään sähköisesti.  

 

 

 Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta. Ylioppilastutkinnon sähköistämisen aikataulu.  

 

Sähköistä koetta tekevä tarvitsee kokeen ajaksi käyttöönsä tietokoneen. Sähköinen ylioppilaskoe tehdään 
lähtökohtaisesti opiskelijan omalla tietokoneella. Kun oma kone on käytössä opintojen aikana, oman tutun laitteen 
käyttäminen on sujuvaa myös yo-kokeessa.  Tablet-laitteet eivät tämänhetkisen tiedon mukaan ole hyväksyttyjä yo-
kokeen suorittamislaitteiksi. Lukioissa on jonkin verran kannettavia tietokoneita, jotka toimivat kirjoituksissa 
varalaitteina. Sähköisiä kirjoituksia harjoitellaan opintojen aikana. 
 
Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään lukio-opinnoissa läpi opintojen. Uusissa 1.8.2016 voimaan tulevissa 
opetussuunnitelman perusteissa sanotaan:  

 

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri 
muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. 

Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja 

materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa. OPS 2015 

 

Jatkossa siis yhä suurempi osa oppimateriaaleista on sähköisessä muodossa ja myös kurssikokeita tehdään 
sähköisesti.  Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta hankkia omaa tietokonetta, hänen tulee kääntyä asiassa 
lukion rehtorin tai kuraattorin puoleen.  

 

YTL:n ohjeistus opiskelijoille 
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Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) valtakunnallinen Digabi-projekti on määritellyt kokeessa tuettavan kannettavan 
tietokoneen vähimmäisvaatimukset: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2015_fi.pdf  
 

Tavoitteena on, että mikä tahansa yhteensopiva kannettava tietokone voidaan helposti käynnistää koetilaan ja 
palauttaa koetilanteen jälkeen alkuperäiseen tilaansa.  

Tietotekniikka kehittyy nopeasti, joten kokeeseen soveltuvien laitteiden malleja tulevaisuudessa on vaikea 
ennustaa. Opiskelijoille tiedotetaan uusista ohjeista. Digabi-projektin etenemistä voi seurata osoitteessa: 
www.digabi.fi.  

 

Opiskelija on vastuussa siitä, että hänellä on koetilanteessa kannettava tietokone sekä siihen tarvittavat lisälaitteet. 
Lisäksi edellytetään, että opiskelija osaa toimia YTL:n antamien ohjeiden mukaisesti. Ennen koetta opiskelijan tulee 
tutustua YTL:n opiskelijoille suunnattuihin ohjeistuksiin, jotka julkaistaan osoitteesta: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/  

 

 

 

Tiedote uusille opiskelijoille  

Sivistystoimi  
Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus  

Kevät 2015  
 

OMIEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ LUKIO-OPINNOISSA 

 
 

 
 
 

 
 

Opiskelijan varustus ja vastuu sähköisissä ylioppilaskokeissa  

(Voimassa olevan YTL:n ohjeen mukaan. Huom! Muutokset mahdollisia ohjeistukseen) 

 Kannettava tietokone ja tietokoneen virtajohto  
- ks. YTL:n tietokoneen vähimmäisvaatimukset  
- Ohje ylioppilaskokeen päätelaitteesta: 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatel
aiteohje_2015_fi.pdf  

 Kuulokkeet 3,5 mm plugi- tai USB-liitännällä (langattomat eivät käy) 
 Kuulokkeiden toimivuus tulee testata etukäteen  

 Ulkoinen hiiri (ei ole pakollinen varuste) 
 Kokelaan tulee osata itse käynnistää (buutata) kone USB-muistilta 
 Kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi/henkilökortti/ajokortti) 

 
Lukiot opastavat opiskelijoita sähköisiin ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa 
opiskelun aikana. Lukiot huolehtivat siitä, että opiskelijat saavat riittävät 
valmiudet osallistua sähköisiin ylioppilaskokeisiin.  

  

 

 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2015_fi.pdf
http://www.digabi.fi/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2015_fi.pdf
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2015_fi.pdf
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LIITE NRO 3 
 

Vaskivuoren lukion musiikkiseura ry. 

 

Musiikkilukiolaisen vanhemman kirje vanhemmalle 

Onnittelut, nuoresi on päässyt lukioon, jossa hän pääsee opiskelemaan rakastamaansa ainetta: 

musiikkia. Sitä tulee olemaan elämässänne paljon seuraavina vuosina. Me vanhemmat tahdomme 

kertoa vähän enemmän siitä, mitä kaikkea musiikkilinjalla opiskelu käytännössä merkitsee tai voi 

merkitä ja miten se vaikuttaa nuoren ja perheen elämään. 

Musiikkilukiossa opiskelu tuo mukanaan monet musiikin lisäkurssit, esim. bändikurssit ja 

soittotunnit, jotka ovat päällekkäin muiden aineiden kurssien kanssa, joten tunneilta tulee 

poissaoloja. Tämä merkitsee sitä, että kurssivalintoja on mietittävä tarkemmin, koska opiskelija 

joutuu opiskelemaan paljon asioita itsenäisesti. 

Opetusta, harjoituksia, esiintymisiä ja erilaisia tapahtumia on myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Vanhemmille näkyvän Wilman työjärjestyksessä ei näy kaikki koulun yhteydessä tapahtuva 

toiminta. Opiskelijan odotetaan oma-aloitteisesti ottavan vastuuta ja pitävän perheensä ajan 

tasalla ylimääräisestä toiminnasta. Jos perheellä on viikonlopuksi suunniteltuja menoja, kannattaa 

tarkistaa, onko lukiolaisella esim. harjoituksia. Kaikki nämä ylimääräiset harjoitukset ja esiintymiset 

ovat olennainen osa musiikkilukion arkea. 

Musiikkilukion suurin tuotanto on yleensä tammikuussa vuosittain esitettävä musikaali. Syksyn 

aikana musikaaliin osallistuvat nuoret harjoittelevat useana viikonloppuna ja myös syyslomalla. 

Musikaaliin osallistuminen tarkoittaa myös joululoman lyhenemistä ja tiukkaa esiintymisaikataulua 

noin kahden viikon ajan viikonloput mukaan luettuna. Tälle III jaksolle ei kannatta ottaa liikaa 

kursseja, koska poissaoloja tulee paljon ja nuoret tarvitsevat myös lepoa. Musikaalikokemus on 

arvokas ja opettavainen kokemus opiskelijalle. Se on myös tiivis ja kuormittava, joten nuori 

tarvitsee vanhemman läsnäoloa, kuuntelevaa korvaa ja tukea. 

Vaskivuoren lukiossa on aktiivinen kuorotoiminta. Pojat voivat liittyä mieskuoroon ja hakea 

kamarikuoroon. Tytöt puolestaan voivat hakea tyttökuoroon ja/tai kamarikuoroon. Kuorolaisen on 

hankittava esiintymispuku. Esiintyessä pojat käyttävät tummaa pukua, valkoista tai mustaa paitaa 

ja pukuun sopivia kenkiä. Tyttöjen esiintymisasuna on siisti kokomusta asu. Kun nuoret lähtevät 

esiintymään, kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin, että edellä mainitut asiat ovat kunnossa. Nyt on 

sopiva aika opettaa oman paidan silitys ja kenkien kiillotus nuorelle!  

Vaskivuoren lukio tarjoaa paljon mahdollisuuksia esiintymiseen ja itsensä toteuttamiseen ja 

nuorellasi saattaa olla monta samanaikaista projektia. Joskus vanhemman tehtäväksi jää 

kannustamisen lisäksi myös ”järjen äänen” ja harkinnan edustaminen opiskelussa tukemisen 

lisäksi. Ratkaisevan tärkeää on myös huolehtia nuoren ruokahuollosta ylimääräisten harjoitusten 

aikana. Eväsleipien tekeminen nuoren mukaan on parasta välittämisen osoittamista silloin kun 

nuoren päivät täyttyvät musiikista. 
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Myös vanhemmilla on mahdollisuus osallistua musiikkilukion erilaisten tapahtumien järjestämiseen 

Vaskivuoren lukion musiikkiseuran kautta. Se on rikastuttava ja mukava tapa tutustua koulun 

henkilökuntaan että toisiin vanhempiin nuorten lisäksi. Musiikki ja nuoruus ovat ihania asioita 

yhdessä ja erikseen. Sen pyörteissä on antoisaa toimia.  

Tapaamisiin viimeistään musiikki- ja tanssilukion vanhempainillassa ke 9.11. klo 19. 

Tervetuloa joukkoomme! 

Musiikkiseuran johtokunnan vanhemmat  
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