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Opinto-ohjaaja

Ulla Tulkki
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Opinto-ohjaaja

Hanna Välimäki
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Erityisopettaja

Eija Liesmäki
eija.liesmaki(at)edupori.fi
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044 7017832
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Merja Mäkelä
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Milja Pulkkinen (ma-to)
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Terhi Kivikoski (ma-to)
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Jari Mäkelä
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Pasi Hietanen
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Keittiö

Katja Nyroos

044 7015351

Hanna Myllymaa

044 7013844

Laura Pösö

044 7010035

Maija Hammais
Leena Viitamäki
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044 7013851

Kuraattori
Valmennuspäällikkö

Kouluterveydenhoitajat
Tasavallankatu
Annankatu

etunimi.sukunimi(at)edupori.fi

OPETTAJAT
Aaltonen Sari
Alisaari Juha
Ankelo Niina
Finley Leena
Gröndahl Hanna
Hakulinen Sari
Halme-Hiltunen Maarit
Heinonen Elina
Hietanen Susanna
Hietava Pekka
Hirvelä Hanna
Hohkuri Sanna
Holmberg Tea
Honkanen Heikki
Ihamäki Jussi
Ilén Annaleena
Itäkylä Liisa
Kava Tuulevi
Kirkanen Toni
Knuutila Kirsti
Knuuttila Tiina
Koivisto Ilona
Koivisto Seppo
Koivu Mika
Koivusalo Suvi
Korhonen Irina
Koto Marianne
Kujansuu Päivi
Kuusisto Erja
Kähäri Johanna
Laiho Henriikka
Laine Vesa
Laitinen Marjo
Landvik Matti
Laulainen Arja
Leino Anne
Leino-Jussila Tiina
Leivo Jari
Liesmäki Eija
Merta Noora
Mäkelä Jari
MäkeläMerja
Mäki Pauli
Mäki Pia
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Nevalainen Pirkko
Nordlund Kristiina
Ojala Marko
Ojanen Hanna
Pajunen Mikko
Pentti Johanna
Pihl Maija
Punkari Liisa
Puurunen Tuure
Rajahalme Kati
Rauta Sirpa-Liisa
Rundgren Jonne
Salonen Lauri
Savolainen Tytti
Seppä Minna
Sippola Minna
Sjögren Katariina
Stoitcheva Milena
Suontausta Ulla
Taipale Ritva
Thomasson Marita
Toiviainen Johanna
Tontti Juha
Tulkki Ulla
Törö Tuomo
Uusivuori Maisa
Varis Anne
Vehkalahti Reetta
Virtanen Hanna
Välimäki Hanna
Ylitalo Riitta
VALMENTAJAT
Jalkapallo
Jääkiekko
Jääpallo
Pesäpallo
Salibandy
Uinti
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Yksilölajit
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Uotinen Jani
Martikainen Saku
Visuri Jouko
Vihtkari Antti
Härkönen Antti-Jussi
Karvonen Eetu
Mäkelä Jari
Ihamäki Jussi
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OPISKELU LUKIOSSA
Lukion tarkoituksena on antaa yleissivistävää opetusta ja valmistaa jatkoopintoihin.
Lukion työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä ylioppilastutkinnon
suorittamiseen.
Opinto-ohjelman tulee sisältää ainakin 75 kurssia, joista on oltava
valtakunnallisia syventäviä vähintään 10. Suunnitteluvaiheessa lukion
alussa kursseja olisi hyvä valita yli pakollisen määrän, koska lopullinen
opiskelusuunnitelma varmistuu vasta opintojen edetessä. Opinto-ohjelmaa
ja kurssivalintoja voi muuttaa myöhemminkin, mutta suoritettua kurssia ei
voi jälkeenpäin jättää pois. Lukio suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa
vuodessa. Erityisten syiden, esim. vakavan sairastumisen perusteella,
rehtori voi myöntää vielä vuoden lisäajan opintoihin. Opiskelija voi anoa
lupaa saada tilapäisesti keskeyttää opintonsa esim. vaihto-opiskeluvuoden
takia.
Lukion opiskelija vastaa opiskelustaan ja suunnitelmansa toteutumisesta
itse. Hyviin tuloksiin sekä opiskelussa että urheilussa pääsee vain jatkuvilla
ponnistuksilla ja uutteralla, johdonmukaisella työllä.
Lukiossa opiskelu on ilmaista. Opiskelussa tarvittavat välineet lukiolaisen
on itse kustannettava. Joillakin kursseilla opiskelijoilta voidaan kerätä
erillinen maksu matka-, pääsylippu- tai kurssikuluihin, esimerkiksi
kuvataiteen kursseilla tarvittavat välineet ja materiaalit voidaan ostaa
yhteishankintana.

OPISKELUOHJEITA
Opiskelu lukiossa on toisenlaista kuin peruskoulussa. Läksyt lisääntyvät ja
koealueet laajenevat. Kurssit ovat tiiviitä ja edetään nopeasti. Kokeet
keskitetään pääsääntöisesti koodiviikoille ja niihin kannattaa valmistautua
ajoissa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa koko lukioajan.
Ennakoi tilanne ja auta itseäsi:
•

Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele,
osallistu ja kysy epäselvissä kohdissa.

•
•
•
•
•
•
•

Omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä. Ei kukaan voi
pakottaa opiskelijaa opiskelemaan.
Suunnittele myös kotona tapahtuvalle työskentelylle aikataulu.
Käy koulussa säännöllisesti. Vältä myöhästymistä ja aiheettomia
poissaoloja.
Opettele itsellesi sopivin mieleenpainamismenetelmä oppikirjan ja
muistiinpanojen lukemiseksi.
Huolehdi
terveydestäsi.
Fyysinen
kunto
luo
perustan
mielenterveydellesi, keskittymiskyvyllesi ja opiskelullesi.
Ota rohkeasti yhteys ryhmänohjaajaan, erityisopettajaan tai opintoohjaajaan. He auttavat ja ohjaavat opiskeluusi liittyvissä kysymyksissä.
Työrauha ja viihtyisä ympäristö ovat jokaisen kouluyhteisön jäsenen
oikeus; ja niiden ylläpitäminen jokaisen velvollisuus.

OHJEITA KOETILANTEISIIN
Koetilanteessa opiskelija saa käyttää vain niitä välineitä, jotka opettaja
kyseisessä kokeessa sallii; esim. laskinta, taulukkokirjaa jne.
Vilpiksi katsotaan esim. lunttaaminen, kielletyn välineen käyttö
koetilanteessa (esim. kännykkä), kurssisuorituksen (esim. tutkielma tai
kirjoitelma) osittainenkin plagiointi tai tekaistun poissaoloselvityksen
esittäminen. Vilpiksi katsotaan myös opiskelijan Wilman väärinkäyttö
kirjautumalla huoltajatunnuksilla.
Mikäli opiskelija syyllistyy vilppiin, häneltä mitätöidään se kurssi tai ne
kurssit, joihin vilppi kohdistuu. Asiasta ilmoitetaan myös huoltajalle
opiskelijan ollessa alle 18-vuotias.

LUKUVUODEN AJAT
Lukion ja yläkoulun toimistoissa voi asioida sen aukioloaikoina ma – pe 9 - 15.15.
Aikuislukion toimisto on auki ma 10-18 ja ti-pe 9-15.15 ja opiskelijoille ma 10 – 18.

OPPITUNNIT
1. 08.30 – 09.45
2. 10.05 – 11.20
Ruokailu 11.20 – 12.00 ja 12.10 – 12.40
3. 12.00 – 13.15 tai 11.30 - 13.15
4. 13.30 – 14.45
5. 14.50 – 16.05
RUOKAILU 11.20 – 12.00 ja 12.10 – 12.40. Koodiviikolla ruokailuun voi mennä klo
11.10 alkaen.
Maksullista välipalaa tarjolla ruokalassa MA - PE KLO 9.30 – 10.05 ja MA - TO klo
13.00 –13.30.
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO torstaisin klo 9.50 – 10.05 tai 13.15-13.30 (ensimmäisen
vuoden opiskelijat Annankadulla 3 ensimmäisen periodin aikana).

LUKUVUODEN TYÖAJAT

LOMAT

Syyslukukausi 11.08.2021 – 22.12.2021
Kevätlukukausi 10.01.2022 – 04.06.2022

Syysloma 25.10.21 - 31.10.21
Joululoma 23.12.21 - 09.01.22
Talviloma 21.02.22 - 27.02.22
Pääsiäisloma 15.04.22 -18.4.22

JAKSOT LUKUVUONNA 2021 – 2022
1. periodi 11.08.21 – 30.09.2021
2. periodi 01.10.21 – 30.11.2021
3. periodi 01.12.21 – 09.02.2022
4. periodi 10.02.22 – 08.04.2022
5. periodi 11.04.22 – 04.06.2022

Koodiviikko 23.09.21 - 30.09.21
Koodiviikko 23.11.21 - 30.11.21
Koodiviikko 02.02.22 - 09.02.22
Koodiviikko 01.04.22 - 08.04.22
Koodiviikko 24.05.22 - 01.06.22

UUSINTAKUULUSTELUT LV. 2021 - 2022
1.
2.
3.
4.
5.

periodi: 19.10.21 ja 20.10.21
periodi: 20.12.21 ja 21.12.21
periodi: 01.03.22 ja 02.03.22
periodi: 26.04.22 ja 27.04.22
periodi: 14.06.22

Uusintaan ilmoittautumiset Wilman kautta erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Ilmoittautuminen on sitova.
Yleinen korotuskuulustelu on 17.08.2021. Ilmoittautuminen erillisellä lomakkeella
(lomake wilman tulosteissa).
TUNTIKAAVIO
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13.30–14.45
14.50–16.05
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LUKION SUORITTAMINEN

Jakso ja kurssi
Lukion lukuvuosi jaetaan viiteen jaksoon, joiden pituus on noin seitsemän
viikkoa eli 36 - 40 koulupäivää. Oppiaineet puolestaan jaetaan pakollisiin
ja syventäviin sekä koulukohtaisiin soveltaviin kursseihin. Ainekohtaiset
kurssien määrät ilmenevät lukion tuntijaosta. Jakson aikana annetaan
opetusta jokaisella kurssilla yleensä 3 x 75 min viikossa.
Jakso päättyy pääsääntöisesti koodiviikkoon, jolloin järjestetään
opiskeltujen aineiden viimeiset tunnit.

Opiskelija valitsee itse haluamansa kurssit kunkin vuoden kurssitarjottimelta.
Opiskelijan on oltava läsnä kurssin ensimmäisestä tunnista alkaen
oppikirja ja muistiinpanovälineet mukana. Ensimmäisellä tunnilla
annetaan tärkeää tietoa kurssin sisällöstä, siihen kuuluvista
tehtävistä ja sen arvioinnista.

Verkkokurssin opiskelu
Opiskelija voi valita (Porin aikuislukion tarjoamia) verkkokursseja, jos
kurssia ei järjestetä omassa lukiossa tai jos kurssi ei mahdu
opintosuunnitelmaan kurssien päällekkäisyyden vuoksi. Tällöin opiskelija
ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaansa, joka ohjaa verkkokurssin valinnassa.
Kurssi on opiskelijalle ilmainen, kun hän ilmoittautuu kurssille oman koulun
kautta ja suorittaa kurssin valmiiksi.
Verkkokurssin hylätyn arvosanan voi korottaa vain osallistumalla ko.
kurssin normaaliin opetukseen ja siihen liittyviin kuulusteluihin.

Kurssin itsenäinen suorittaminen
Opiskelija voi erityisistä syistä saada oikeuden suorittaa kurssi
osallistumatta opetukseen, esim. opiskelijoilla, jotka suorittavat
oppimäärän muita lyhyemmässä ajassa, joilla on poikkeuksellisen laaja
opinto-ohjelma tai joiden urheilu-uran ja lukion yhteensovittaminen ei
muuten onnistu. Tällöin opiskelijan on tehtävä perusteltu kirjallinen
anomus aineen opettajalle ennen kurssin alkua. Itsenäiseen opiskeluun
liittyvä tenttioikeus edellyttää yleensä muutakin kuin kurssilla käsitellyn
oppimäärän hallinnan. Asiasta sovitaan opettajan ja opiskelijan kesken.
Rehtori hyväksyy suunnitelman. Itsenäisen suorituksen aikataulu kirjataan
sopimuskaavakkeeseen.
Mikäli suoritusta ei tehdä mainitussa ajassa, oikeus itsenäiseen
suoritukseen raukeaa.
Kurssin suoritusohjeet antaa ja arvostelee asianomaisen kurssin opettaja.
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.
Itsenäisesti suoritetun kurssin hylätyn arvosanan voi korottaa vain
osallistumalla ko. kurssin opetukseen ja siihen liittyviin kuulusteluihin.
Soveltavia kursseja ei pääsääntöisesti suoriteta itsenäisesti.
Matematiikan oppimäärän vaihtaminen (vanha ops)
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan
hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja
MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset
opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai paikallisia
soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos
opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin
osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään
oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä
yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.
Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja /moduuleja
oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit /moduulit voidaan lukea
hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi tai

paikallisiksi soveltaviksi kursseiksi / valinnaisiksi
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

opintojaksoiksi

Oppimäärän vaihtaminen (uusi ops)
Kun matematiikan oppimäärää vaihdetaan pitkästä lyhyeen, suoritettuja opintoja
luetaan hyväksi seuraavalla tavalla:

Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt suoritetut opinnot tai vaihdon
yhteydessä moduuleista yli jääviä opintopisteitä vastaavat hyväksytysti suoritetut
osaopinnot voivat olla lyhyen oppimäärän muita valinnaisia tai temaattisia
opintoja paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.
Opiskelijan siirtyessä pitkästä oppimäärästä lyhyeen oppimäärään tulee
opiskelijalle hänen niin halutessa järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin
osaamistason toteamiseksi.
Kun opiskelija siirtyy lyhyestä oppimäärästä pitkään oppimäärään, häneltä
voidaan edellyttää täydentäviä opintoja, ja tässä yhteydessä myös arvosana
harkitaan uudelleen. Vaihdon yhteydessä moduuleista puuttumaan jäävät
opintopisteet tulee suorittaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä
tavalla.
Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän moduuleja oppimäärää
vaihtamatta. Tällöin kyseiset moduulit voidaan lukea hyväksi opiskelijan
varsinaisen oppimäärän muiksi valinnaisiksi tai temaattisiksi opinnoiksi
paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Opinnot muussa oppilaitoksessa
Muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea, mikäli
opinnot tavoitteiltaan vastaavat korvattavia lukion opetussuunnitelman
mukaisia opintoja. Tarvittaessa voidaan opiskelijalta edellyttää
lisäsuorituksia. Rehtori päättää opintojen hyväksymisestä ja mahdollisesti
vaadittavista lisäsuorituksista. Opiskelijan tulee pyytää rehtorilta päätöstä
opintojen hyväksymisestä, ennen kuin hän aloittaa opinnot toisessa
oppilaitoksessa.
Muussa oppilaitoksessa suoritettujen korvaavien opintojen arvosanat
merkitään lukion todistukseen.

Ulkomailla suoritetut opinnot
Ulkomailla suoritetuista opinnoista opiskelija saa kansainvälisyys- eli kvkursseja seuraavasti:
-

koko lukuvuosi = vanha ops: 4 kv-kurssia, uusi ops 8 op
yksi lukukausi = vanha ops: 2 kv-kurssia / uusi ops 4 op

-

ja kielikurssista vanha ops: 1 kv – kurssi / uusi ops 2 op

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi myös lukio-opintoihin
pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi / pakollisiksi tai
valinnaisiksi moduuleiksi tai opintojaksoiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi
pakollisina tai syventävinä kursseina, tulee niistä antaa numeroarvosana.
Arvosanan määrittelyn tukena voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöä.
Ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi myös
teemaopintoina.
Jotta esim. vaihto-opiskeluvuoden aikana suoritetut kurssit voidaan
hyväksilukea, on opiskelijalla oltava asianomaiset dokumentit
suorituksistaan.

Opinto-ohjelman muutokset
Muutokset tarjottimeen tehdään Wilmaan itse tai opinto-ohjaajan kanssa
hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkua. Kesken jakson tapahtuvista
muutoksista on aina neuvoteltava opinto -ohjaajan kanssa.

Opintojen ohjaus
Opintojen ohjausta varten opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin. Jokaisella
ryhmällä on oma ryhmänohjaaja, jonka johdolla ryhmä kokoontuu kerran
viikossa torstaisin klo 9.45 ryhmänohjausluokassa.
Jokainen aineenopettaja on opiskelijoiden ohjaaja omassa aineessaan.
Kokonaisvaltainen opiskelijan opastaja on hänen ryhmänohjaajansa.
Tarvittaessa tämä ohjaa opiskelijan lukion opinto-ohjaajan tai muiden
asiantuntijoiden vastaanotolle.
Aineenopettajien ja ryhmänohjaajan antaman ohjauksen lisäksi
opiskelijoilla on mahdollisuus saada opiskeluun ja uranvalintaan liittyviä
tietoja ja opastusta opinto-ohjaajalta.

Ryhmänohjaajat, ryhmänohjaustilat ja opinto-ohjaajat
Lukion ryhmänohjaustunnit pidetään torstaisin klo 9.50-10.05
21A
21B
21C
21D
21E
21G
21H
21I
21J
21K
21L
21M
21N
A2A

Thomasson Marita
Laiho Henriikka
Koivusalo Suvi
Merta Noora
Hirvelä Hanna
Rundgren Jonne
Puurunen Tuure
Korhonen Irina
Nordlund Kristiina
Hakulinen Sari
Virtanen Hanna
Ihamäki Jussi
Landvik Matti
Leino-Jussila Tiina

Pihl Maija
Koivisto Ilona
Pihl Maija
Koivisto Ilona
Koivisto Ilona
Tulkki Ulla
Tulkki Ulla
Välimäki Hanna
Välimäki Hanna
Tulkki Ulla
Seppä Minna
Seppä Minna
Seppä Minna
Koivisto Ilona

A2B
A2C
A2D
A2E
A2F
A3A
A3B
A3C
A3D
A3E
A4
T2A
T2B
T2C
T2D
T2E
T2F
T2G
T2H
T3A
T3B
T3C
T3D
T3E
T3F
T3G
T3H
T4A
T4B

Hietava Pekka
Alisaari Juha
Pajunen Mikko
Halme-Hiltunen Maarit
Halme-Hiltunen Maarit
Tontti Juha
Hietanen Susanna
Nevalainen Pirkko
Sjögren Katariina
Ankelo Niina
Holmberg Tea
Finley Leena
Varis Anne
Honkanen Heikki
Koto Marianne
Heinonen Elina
Laine Vesa
Rauta Sirpa-Liisa
Törö Tuomo
Ojala Marko
Taipale Ritva
Ilén Annaleena
Sippola Minna
Rajahalme Kati
Savolainen Tytti
Ylitalo Riitta
Kava Teija
Ojanen Hanna
Pentti Johanna

Koivisto Ilona
Pihl Maija
Pihl Maija
Pihl Maija
Koivisto Ilona
Pihl Maija
Pihl Maija
Koivisto Ilona
Koivisto Ilona
Koivisto, engl.linja Pihl
Koivisto / Pihl
Tulkki Ulla
Tulkki Ulla
Tulkki Ulla
Seppä Minna
Seppä Minna
Välimäki Hanna
Välimäki Hanna
Välimäki Hanna
Tulkki Ulla
Tulkki Ulla
Seppä Minna
Seppä Minna
Seppä Minna
Välimäki Hanna
Välimäki Hanna
Välimäki Hanna

POISSAOLOT
Lukiossa on läsnäolovelvollisuus. Ennalta tiedettäviin poissaoloihin
anotaan lupa joko ryhmänohjaajalta (1-3 pv) tai rehtorilta (yli 3 päivää).
Anomukset tehdään wilmassa. Yli 3 päivän poissaoloanomukset
täytetään Wilman Hakemukset ja päätökset rekisterissä.
Poissaoloista tulee antaa selvitys viivyttelemättä. Alaikäisen huoltaja
selvittää poissaolot välittömästi poissaolon jälkeen ensisijaisesti
Wilman kautta. Täysi-ikäisen poissaolot voi huoltaja selvittää Wilman
kautta, mikäli opiskelija on siihen antanut luvan. Täysi-ikäinen
opiskelija voi toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittaman
todistuksen terveydellisistä syistä johtuviin poissaoloihin.
Jos opiskelija on poissa kokeesta koodiviikolla, on huoltajan
ilmoitettava kurssin opettajalle poissaolon syy viimeistään viikon
kuluttua koepäivästä. Pelkkä kuittaus Wilmaan ei riitä (poissaolon
muuttaminen terveydelliseksi), vaan kokeen pitäneelle opettajalle pitää
tarkemmin selvittää poissaolon syy. Mikäli opiskelijalla on hyväksyttävä

syy poissaololleen, esim. sairaus tms., hänellä on oikeus suorittaa koe
seuraavana uusintakuulustelupäivänä.
Läsnäolo kurssin oppitunneilla on edellytyksenä kurssin suorittamiselle ja
kurssin arvioinnille. Kurssin arviointi edellyttää myös osallistumista ja
annettujen tehtävien tekemistä. Poissaolot heikentävät arvostelussa
jatkuvan näytön osuutta. Selvittämättömät poissaolot katsotaan aina
aiheettomiksi. Kurssin suorittaminen voidaan tällöin keskeyttää.
Urheilijoiden, joille tulee urheiluvalmennuksesta johtuvia poissaoloja,
edellytetään suorittavan itsenäisesti samat asiat ja tekevän samat tehtävät
kuin mitä muut tekevät kurssilla.
Opiskelija, joka on pitkään poissa koulusta eikä ilmoita siihen pätevää
syytä, katsotaan eronneeksi koulusta. Sama koskee luonnontieteellisen
linjan opiskelijoita, joille tulee luonnontiedeopinnoista johtuen poissaoloja.

OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI
Kurssin arviointi
Kurssin
/moduulin/opintojakson
opettaja
selvittää
opiskelijoille
kurssin/moduulin/opintojakson arvosanan määräytymisen perusteet.
Arvioinnissa huomioidaan kurssikokeen ja muiden osasuoritusten lisäksi
opiskelijan
jatkuva
näyttö.
Pakollisten
ja
syventävien
kurssien/moduulien/opintojaksojen
arviointiasteikko
on
4-10.
Numeroarvostelun lisäksi käytössä ovat seuraavat kirjainarvosanat:
▪ Arvosana S (=suoritusmerkintä) annetaan hyväksytysti
suoritetusta soveltavasta kurssista ja pakollisista opintoohjauksen kursseista.
▪ Arvosana P (=puutteellinen) tarkoittaa, että opiskelijan
kurssisuorituksesta puuttuu jokin osasuoritus/joitakin
osasuorituksia (esim. kirjoitelma, tutkielma) tai että opiskelija on
ollut hyväksytystä syystä poissa kurssikokeesta. Arvosana P voi
tarkoittaa myös, että opiskelijan poissaolot ovat kurssin osalta
selvittämättä. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää
kurssisuorituksensa puuttuvilta osin
kuntoon kyseisen
jakson uusintakuulustelupäivään asti. Mikäli näin ei tapahdu,
kurssin arvosanaksi tulee K.
▪

Arvosana K (=keskeytynyt) tarkoittaa, että opiskelija ei ole
saavuttanut kurssin edellyttämiä tavoitteita esim. runsaiden
poissaolojen tai vilpin vuoksi. Keskeytynyttä kurssia ei voi
täydentää lisäsuorituksilla, joten kurssi on käytävä uudelleen.

Uusintakuulustelu
Jokaisen jakson jälkeen järjestetään kaksi uusintakuulustelukertaa (5.
jakson jälkeen vain yksi), johon opiskelija ilmoittautuu Wilmassa erikseen
ilmoitettavana ilmoittautumisaikana. Ilmoittautuminen on sitova.
Opiskelijalla on oikeus osallistua hylätyn kurssin (arvosana 4)
uusintakuulusteluun yhden kerran. Samalla uusintakuulustelukerralla
voi osallistua vain yhden kurssin kokeeseen.

Mikäli opiskelija ei tule suorittamaan koettaan uusintakuulustelupäivänä,
hänellä täytyy olla pätevä selvitys (esim. lääkärin tai terveydenhoitajan
todistus), jotta hänellä säilyy mahdollisuus suorittaa koe seuraavassa
uusintakuulustelussa.
Selvitys
pitää
antaa
viikon
kuluessa
uusintakuulustelupäivästä.

Korotuskuulustelu
Korotuskuulustelu
järjestetään
kerran
lukukaudessa.
Korotuskuulustelussa opiskelijalla on mahdollisuus korottaa edellisenä
lukuvuotena saatua hyväksyttyä kurssiarvosanaa. Hyväksyttyä kurssia saa
yrittää korottaa vain kerran.
Samalla korotuskuulustelukerralla voi
osallistua korkeintaan kahden kurssin kokeeseen.

Oppimäärän arviointi
Kunkin oppiaineen koko oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja
syventävien kurssien mukaan niin, kuin lukion opetussuunnitelmassa on
määritelty. Samassa aineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset
oppimäärät.
Opiskelijan tulee suorittaa jokainen opiskelemansa oppiaine hyväksytysti.
Tämä edellyttää, että 2/3 opiskelijan suorittamista valtakunnallisista
kursseista/moduuleista suoritettu hyväksytysti eli vähintään arvosanalla
viisi määräpäivään mennessä.
Oppiaineen hyväksytty minimisuoritus:
Kurssien
määrä:
1-2

kaikki kurssit suoritettava
hyväksytysti

3-5

yksi kurssi saa olla hylätty

6-8

kaksi kurssia saa olla
hylättyjä
kolme kurssia saa olla
hylättyjä

9 =>

Abien korotustentit
Korotustentit järjestetään ennen syksyn ja kevään kirjoituksia kirjoituksiin
osallistuville. Syksyn tentti on kuitenkin vain niille, jotka saavat
päättötodistuksen syksyllä. Tentissä voi yrittää korottaa päättötodistuksen
arvosanaa. Kunkin aineen tenttiin saa osallistua vain kerran.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki
pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opintoohjauksesta ja teemaopintojen kursseista annetaan suoritusmerkintä.
Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän
liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama
oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä,

mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.
Jotta arvosana voidaan muuttaa suoritusmerkinnäksi, on kurssien oltava
hyväksytysti suoritettuja.
Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat
opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään.
Opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti opinto-ohjelmaansa
kuuluvien aineiden oppimäärät lukion opetussuunnitelman arvioinnin
mukaisesti, annetaan päättötodistus. Jos jonkin kurssin suoritus puuttuu,
päättötodistusta ei voida antaa.
Ylioppilastutkintotodistusta
ei
voi
saada
ennen
kuin
päättötodistuksen saamisen edellytykset täyttyvät.

Lukion oppimäärän suoritus
Opiskelija itse pitää huolta siitä, että lukiotutkinnon suorittamiseen
tarvittavat kaikki pakolliset kurssit (47 – 51) (uusi ops: valtakunnallisten
pakollisten moduulien 94 – 102 opintopistettä) ja kokonaismäärältään
vähintään 75 kurssia (uusi ops: 150 opintopistettä) on suoritettuna ennen
todistuspäiväystä. Valtakunnallisina syventävinä kursseina tarjottavista
teemaopintojen kursseista, paikallisista syventävistä, valtakunnallisista
soveltavista ja paikallisista soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan
lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.
Syksyllä ylioppilaaksi valmistuvien kurssien suorittamisen takaraja on
31.10. ja keväällä valmistuvien 30.4. Ylioppilastutkintotodistuksen
saaminen edellyttää lukion päättötodistuksen saamista.

YLIOPPILASTUTKINTO
Ylioppilastutkintolautakunta tiedottaa verkkosivuillaan lukion opiskelijoille
ja ylioppilaskokelaille tutkinnon rakenteesta, hajautuksesta, tutkinnon
kokeiden
uusimisesta,
täydentämisestä
ja
hylätyn
kokeen
kompensaatiosta.
▪

Jos olet aloittanut / aloitat tutkinnon suorittamisen viimeistään
vuoden
2021
aikana:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

•

Jos aloitat tutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai myöhemmin:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

•

Ylioppilastutkinnon

koepäivät:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat. Huomaa, että
reaaliaineiden kokeita järjestetään kunakin tutkintokertana kahtena eri
päivänä. Yhtenä reaalikoepäivänä voit suorittaa vain yhden reaaliaineen
kokeen.

Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit tulee olla suoritettuina ennen
kyseisen aineen ylioppilaskokeeseen osallistumista.
Yo-tutkintoon osallistuville pidetään erikseen informaatiotilaisuuksia ja yoinfoja, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti kokelaan kannalta oleelliset
asiat.

Ylioppilastutkinnon kokeet ovat maksullisia.
• https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tutkintomaksut.
•

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa ylioppilastutkinnosta
perittäviin tutkintomaksuihin. Maksuttomuus koskee pääasiassa niitä
opiskelijoita, jotka aloittavat lukion syksyllä 2021 tai myöhemmin. Katso
lisätietoja: Kevään 2022 tutkintouudistus

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja
kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen
puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon
ylioppilastutkinnossa.
• https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt

OPISKELU URHEILULINJALLA

Lukiolain mukaan lukion tehtävä on tarjota opiskelijalle riittävä yleissivistys
ja ylioppilastutkinnon kautta väylä yliopisto- ja korkeakouluopintoihin.
Urheilulukion tehtävä on mahdollistaa lajissaan huipulle pyrkivälle
lahjakkaalle nuorelle täysipainoisen harjoittelun ja lukio-opintojen
yhdistäminen.

Urheilulinjan oppimäärä
Urheilulukion opiskelijan oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia.
Urheilija voi sisällyttää ohjelmaansa 12 - 18 soveltavaa kurssia oman
lajinsa valmennusta. Urheilija voi jättää opiskeluohjelmastaan pois
enintään kahdeksan pakollista kurssia, jos hänellä on valmennuskursseja
suoritettuna vähintään 12. Opiskelijan on opiskeltava kuitenkin vähintään
puolet kaikista pakollisten aineiden kursseista. Lisäksi opinto-ohjelmassa
on oltava vähintään kymmenen valtakunnallista syventävää kurssia.
Jätettäessä pois opintosuunnitelman pakollisia kursseja, ovat nämä
poisluettavat kurssit aina tarkistettava opinto-ohjaajan kanssa. Yokokeissa kirjoitettavista aineista kokelaan on kuitenkin suoritettava
vähintään kaikki pakolliset kurssit. Saadakseen päättötodistuksen
urheilulukiosta on opiskelijalla lukion päättövaiheessa oltava vähintään 12
soveltavaa valmennuskurssia.

Opiskelun suunnittelu
Opiskeluohjeet urheilulukiossa ovat samat kuin yleislinjan opiskelijoilla.
Urheilijan on syytä valita ensimmäiselle vuodelle tiivis opiskeluohjelma ja
huolehtia, että todistuksessa ei olisi hylättyjä suorituksia.
Urheilijan opiskelumenestystä seurataan jokaisen jakson jälkeen. Urheilija
voi saada tukiopetusta paikatakseen mm. pitkiä poissaoloja leirien tai
kilpailumatkojen vuoksi.

Valmentautuminen urheilulinjalla
Psyl:n valmennusryhmät harjoittelevat ti, ke ja pe klo 8.15-9.45. Urheilija ja
hänen valmentajansa sitoutuvat noudattamaan Psyl:in valmennuskurssien
toimintaperiaatteita.

Arviointi ja kurssien suorittaminen
Urheiluvalmennuksen kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssi 7 on
kaikille pakollinen valmennusopinkurssi.
Kurssit 19 ja 20 ovat
vapaavalintaisia valmennuksen kursseja, joista opiskelijan tulee pitää
harjoituspäiväkirjaa, joka todennetaan valmentajan allekirjoituksella ja
palautetaan valmennuspäällikölle.
Uuden opetussuunnitelman päivitys tarkentuu myöhemmin.

OPISKELU LUONNONTIETEELLISELLÄ LINJALLA
Luonnontieteellisen erikoislukion opiskelijan opinto-ohjelmaan tulee
kuulua fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa yhteensä vähintään 12 LNTkurssia. Tässä on kuvattu suoritusjärjestys vanhan opetussuunnitelman
mukaan. Uuden opetussuunnitelman päivitys tarkentuu myöhemmin.
Pakollisia LNT-kursseja on yhdeksän (LNT1-LNT9). Jokaisessa LNTaineessa on kaksi pakollista kokeelliseen työskentelyyn painottuvaa
laborointi- ja retkikurssia (LNT1-LNT6). Lisäksi opinto-ohjelmaan kuuluvat
pakollisina retkikurssi (LNT7), kokeellinen tiedonhankinta
(LNT 8) ja tieteellinen raportointi (LNT9).
Valinnaisten kurssien (LNT10-23) tarjonta ja sisältö vaihtelevat vuosittain.
Näistä kursseista opiskelijan on mahdollisuus valita haluamansa kurssit
siten, että luonnontieteen kurssien kokonaismääräksi lukioaikana tulee
vähintään 12 kurssia. Osa kursseista on avoimia kaikille lukiomme
opiskelijoille, mutta lnt-opiskelijalla on etuoikeus kurssille pääsemiseen.
Opiskelija voi halutessaan korvata yhden pakollisista laboratoriokursseista
(LNT2, LNT4 tai LNT5) jollakin valinnaisella LNT-kurssilla (LNT10-23).
Lnt-linjan opiskelijalla on mahdollisuus jättää muiden aineiden pakollisista
kursseista valitsematta enintään 8 kurssia kuitenkin niin, että kaikkien
aineiden pakollisista kursseista tulee suoritetuksi vähintään puolet. Niissä
aineissa, joissa opiskelija osallistuu yo-kirjoituksiin, tulee kuitenkin
suorittaa kaikki pakolliset kurssit.
Luonnontieteellisen erikoislukion opiskelijan on valittava LNT-kurssien
lisäksi
•
•

biologian pakolliset kurssit BI1 ja BI2 sekä syventävä BI3
kemian pakollinen kurssi KE1 ja vähintään kaksi syventävää
kurssia

•

•

fysiikan pakollinen kurssi FY1 sekä syventävistä kursseista
vähintään kurssit FY2, FY3
ja FY4
opiskelijan on suoritettava koko oppimäärä (pakolliset ja syventävät
kurssit) vähintään
yhdestä aineesta: fysiikka, kemia tai biologia
(ns. pääaine)

Menestyksellinen opiskelu luonnontieteissä edellyttää myös lähes kaikkien
biologian, fysiikan ja kemian syventävien kurssien sekä pitkän
matematiikan ottamista opiskeluohjelmaan.
Kurssijärjestys:
Ensimmäisenä vuonna opiskellaan pakolliset kurssit LNT3, LNT8, LNT9 ja
LNT7 (1/3 osa).
Toisena vuonna opiskellaan pakolliset kurssit LNT1, LNT2, LNT5, LNT6 ja
LNT7 (1/3 osa).
Kolmantena vuonna opiskellaan pakolliset kurssit LNT4 ja LNT7 (1/3 osa).
Valinnaisia kursseja opiskellaan 1.-3. vuosina opiskelijan oman valinnan
mukaan.
Koska LNT-työkursseilla työskentely edellyttää pohjatietoja fysiikasta ja
kemiasta, tulee opiskelijan suorittaa
•
•
•

kurssi KE1 ennen LNT1 kurssia (Kemian laborointi 1).
kurssit FY1-FY3 ennen LNT3 kurssia (Fysiikan laborointi 1).
kurssit FY4 ja FY5 ennen LNT4 kurssia (Fysiikan laborointi 2). (FY6
ja FY7 kurssien
suorittaminen lisää LNT4 kurssilla
tehtävien laboratoriotöiden valintamahdollisuuksia.)

Luonnontieteellisen linjan fysiikan ja kemian kurssit merkitään
pääsääntöisesti kurssitarjottimen 7- tai 8-koodeille, mutta fysiikan ja
kemian laboratoriotunnit pidetään torstaisin klo 12-16, jolloin
opiskelija joutuu olemaan torstaisin 5-koodin ja 7-koodin
oppitunneilta
pois. Luonnontieteen
opiskelijan
kannattaa siis niissä jaksoissa, joissa hänellä on fysiikan tai kemian LNTkurssi, valita 5-koodille itselleen helppo oppiaine.
OPINNOT ILMAISUTAIDON LINJALLA
Ilmaisutaidon sisällöt ja tavoitteet
Ilmaisutaidon kokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle kattava ja
monipuolinen kuva teatterin tekemisestä sekä kehittää oppilaan henkilökohtaista
esiintymistaitoa ja itseilmaisua, kykyä arvioida näkemäänsä teatteria, yhteistyötaitoja
ja yleisökontaktia.
Ensimmäisenä vuotena ilmaisutaitoa opiskellaan neljä opintokokonaisuutta.
Naamioteatterin osiossa tutustutaan teatterin juuriin ja kokonaisvaltaiseen ilmaisuun
sekä kehonkieleen. Improvisaatio-osiossa leikitellään esiintymisellä ja kehitetään
yhteistyötaitoja, yleisökontaktia ja rohkeutta esiintyä. Lisäksi valmistetaan abien
näytelmään lavasteita, rekvisiittaa, valoja ja ääniä ja tutustutaan näin teatterin teon
taustatyöhön. Teatterin tyylilajit -osiossa opiskellaan länsimaisen teatterin historiaa ja

tutustutaan eri teatterin tyylilajeihin sekä niitä edustaviin näytelmäkirjailijoihin.
Videoilmaisua opiskellaan osana kuvaamataitoa ja osiossa valmistetaan pienet
videoteokset.
Toisena vuotena keskitytään henkilökohtaiseen ilmaisuun sekä soveltavaan teatteriin.
Jokainen valmistaa oman sooloesityksen, joko monologin tai klovneriaesityksen.
Lisäksi tutustutaan draaman eri muotoihin roolipelistä prosessidraamaan sekä mm.
näkymättömään teatteriin. Osana äidinkielen opiskelua toteutettava luovan
kirjoittamisen osio tukee omaa tekstituottoa ja tekstianalyysin taitoja.
Abivuonna valmistetaan ilmaisutaidon lopputyönäytelmä. Lisäksi oppilailla on
mahdollisuus suorittaa teatterin lukiodiplomi.
Ilmaisutaidon opetukseen kuuluu jokaisena vuonna myös esitysvierailuja
mahdollisuuksien mukaan.

OPINNOT ENGLANNINKIELISELLÄ LINJALLA
The English Stream at Porin Lukio Upper secondary school
A bilingual stream in Porin lukio: Teaching and some of the materials are bilingual
with a strong emphasis on English.
The primary target group are those who speak some other language than Finnish or
Swedish as their first language. The secondary target group are those who speak
Finnish as their first language but have an excellent command of English.
Most of the compulsory study units are available in English and they may involve
essays and other written assignments in English. Towards the end of the studies the
emphasis on Finnish increases and optional courses will be taught in Finnish only as
they prepare students for the Finnish matriculation examination.
The English Stream will take 12 students annually through joint application process.
Other criteria for selection are excellent grades in Mathematics and English, English
entrance exam and other such proofs of proficiency. Students may apply using either
the Finnish school leaving certificate or a corresponding certificate from a foreign
school.

OPISKELUHUOLTO
Hyvinvointityöryhmä
Hyvinvointityöryhmä on yhteistyöryhmä, joka seuraa, arvioi ja kehittää
kouluyhteisön
hyvinvointia.
Ryhmä
kokoontuu
säännöllisesti.
Hyvinvointityöryhmässä on seuraavien henkilöryhmien edustus: kuraattori,
psykologi,
terveydenhoitaja,
opinto-ohjaaja,
erityisopettaja,
vastuuryhmänohjaajat, rehtori, vararehtori sekä laaja joukko opiskelijoita.
Mukaan voidaan kutsua myös muita tahoja, esimerkiksi kouluruokailun,
kiinteistönhoidon, siivouksen tai huoltajien edustajia.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto
Yksilökohtainen
opiskeluhuolto
tarkoittaa
yksilölle
annettavia
kouluterveydenhuollon palveluja sekä opiskeluhuollon psykologi- ja
kuraattoripalveluja.
Opiskelija
voi
ottaa
yhteyttä
opiskeluhuoltohenkilöstöön esimerkiksi Wilman kautta. Opiskelijalle
tarjotaan mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin tai
psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä

yhteydenotosta. Kiireellisessä tapauksessa keskustelumahdollisuus
järjestetään viimeistään seuraavana työpäivänä.

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on ma – pe 9.30 - 10.00.
Terveydenhoitaja sopii tarpeen vaatiessa käynnin koululääkärin
vastaanotolle.

Hammashuolto
Hammashoitolasta ei lähetetä kutsua hammaslääkärin tarkastukseen.
Kaikki
lukiolaiset
huolehtivat
itse
ajanvarauksestaan
koulun
hammashoitolaan. Hammashoito terveyskeskuksessa on maksutonta alle
18-vuotiaille.
Yleinen ajanvarausnumero Porissa kiireettömissä ja päivystyksellisissä
asioissa on 02 6213625. Lähiseudun ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat
hakeutuvat omalle kotipaikkakunnalle hoitoon.
Peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajanvarauksesta peritään 50,80
€ 18 vuotta täyttäneiltä, mikäli aikaa ei olla peruttu ajoissa eikä
peruuttamatta jättämiselle ole perusteltua syytä (Asiakasmaksuasetu 25§)

Ruokailu
Tiedote Porin kaupungin peruskouluissa opiskelevien oppilaiden huoltajille ja
lukioiden opiskelijoille:
https://porinkaupunki.sharepoint.com/:w:/r/sites/intra-toimialakohtaisetohjeet/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7A61569-C64E-48B1A0666948D8686293%7D&file=TIEDOTE_huoltajatkoulu_erityisruokavaliotarve
_2020.docx&action=default&mobileredirect=true
Ilmoitus erityisruokavalion tarpeesta:
https://porinkaupunki.sharepoint.com/sites/intra-toimialakohtaisetohjeet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintra%2
Dtoimialakohtaiset%2Dohjeet%2FJaetut%20asiakirjat%2FToimiala%20ti
edostot%2FPalveluliikelaitos%2FLomake%20erityisruokavaliontarpeesta
%5Fvanhemmiltaopettajalle%5F2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintra
%2Dtoimialakohtaiset%2Dohjeet%2FJaetut%20asiakirjat%2FToimiala%2
0tiedostot%2FPalveluliikelaitos

MAKSUTTOMAT OPPIMATERIAALIT LAAJENNETUN
OPPIVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVILLE
OPISKELIJOILLE
Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen tulee voimaan
syksyllä 2021 aloitettavassa koulutuksessa. Maksuttomuus koskee
vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun
oppivelvollisuuden piiriin. Oppivelvollisuuden laajennus tulee
voimaan vuonna 2021 ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisuuden
laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen
oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos nykyinen
perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen
1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin.
Oppivelvollisuuden laajentaminen ei siis koske vuonna 2003 tai sitä
aiemmin syntyneitä henkilöitä, vaikka he vielä parhaillaan
suorittaisivat perusopetuksen oppimäärää, koska heidän
perusopetuslain mukainen oppivelvollisuutensa on päättynyt ennen
vuotta 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen
kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20
vuotta.
Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat uudet opiskelijat
saavat maksuttomat oppimateriaalit ja tietokoneet lukiosta. Tämän
lisäksi Porin kaupunki kustantaa alle 18-vuotiaille ensimmäisen
vuoden opiskelijoille oppikirjat mutta ei tietokoneita.
Jos opiskelija ei kuulu maksuttomuuden piiriin, hänellä on
jatkossakin oikeus opintotukilain mukaiseen oppimateriaalilisään.

KORKEAKOULUYHTEISTYÖ
Lukiolain (714/2018) nojalla opiskelijalla on mahdollisuus
yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin muiden oppilaitosten,
korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien antamaa
opetusta hyväksi käyttäen.
Porin lukiossa on mahdollista suorittaa muun muassa Satakunnan
Ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun
opintopisteitä, jotka voidaan sisällyttää osaksi lukion oppimäärää.
Opiskelija ilmoittautuu avoimeen ammattikorkeakouluun
suorittaakseen esimerkiksi liiketalouden, tekniikan tai hoitotyön
opintokokonaisuuksia. Opintopisteitä on mahdollista sisällyttää
korkea-asteen tutkintoon opintokokonaisuudesta riippuen joko
tutkinnon pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin.
Liiketalouden opintojaksoja opetetaan lähiopetuksena Porin
lukiossa (yritystoiminnan perusteet 2 op, taloushallinnon perusteet
2 op, markkinoinnin perusteet 2 op, kansantalous 2op) sekä
verkko-opintoina (yhteensä 20 opintopisteeseen asti,
tradenomiopintojen väyläopinnot). SAMK tarjoaa lukiolaisille
avoimen AMK:n väyläopinnot 2021-2022 myös liittyen
sairaanhoitaja-, insinööri-, restonomiopintoihin liittyen. SAMK:n
liiketalouden kursseja voit valita suoraan Porin lukion tarjottimelta.
Jos olet kiinnostunut suorittamaan muita korkea-asteen
opintopisteitä, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi. Lisätietoja:
Väyläopinnot lukio-opiskelijoille - SAMK - Satakunnan
ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto (mukaan lukien kauppakorkeakoulun Porin yksikkö)
julkistaa tarjontansa lukiolaisille myöhemmin Turun yliopiston
kurssitarjonta lukiolaisille, samoin Tampereen yliopisto Tampereen
yliopiston kurssitarjonta toisen asteen opiskelijoille. Vaasan
yliopistossa on mahdollista suorittaa lukuvuonna 2021-2022
opintojaksoja: Sinustako hallintotieteilijä (2op), Tutustu
kauppatieteisiin (3op), Tutustu viestintätieteisiin (2op) ja Energy
and sustainability (5op)
https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/opiskelu/tutustumiskurssit
Opintotuki
Tarkempaa tietoa opintotuesta ja muista etuuksista saat Kelan verkkosivuilta

Henkilöasiakkaat - kela.fi
Lukiolainen voi anoa Kelan opintorahan perusosaa, asumislisää ja
opintolainaa 17 vuotta täytettyään. Kela myöntää tukea hakemusten
perusteella. Tukia voit hakea internetissä osoitteessa www.kela.fi. Voit
hakea tukia myös hakulomakkeilla, joita saat Kelan toimipisteistä. Lukio-

opintoihin
tuki
myönnetään
aluksi
kolmeksi
ensimmäiseksi
opiskeluvuodeksi. Tukea voi saada myös lisäajalle, jos opinnot jatkuvat
päätoimisina. 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.
Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden
alusta alkaen. Alle 17-vuotiaana sinusta maksetaan lapsilisää etkä voi
saada opintorahaa. Alle 17-vuotias voi kuitenkin määrätyin ehdoin saada
opintotuen asumislisää ja opintolainan valtiontakauksen.

Koulumatkatuki
Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. KELA
maksaa koulumatkatukea lukiossa opiskeleville. Koulumatkatuki haetan
joka lukuvuosi erikseen. Tukea voi saada opiskeluajan todellisen keston
mukaan 1-12 kuukaudeksi lukuvuodessa.
Voit saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10
kilometriä lyhyintä autoreittiä kodin ja oppilaitoksen välillä ja kustannukset
ylittävät 54 euroa kuukaudessa.
Kalenterikuukaudessa on oltava vähintään 18 opiskelupäivää
yhtäjaksoisesti. KELA suosittelee hakemuslomakkeen täyttämistä KELA:n
nettisivuilla
( Lomakkeet - kela.fi ). Opiskelijan on tulostettava täytetty lomake
oppilaitokseen viemistä varten. Lomake palautetaan toimistoon, josta
annetaan ostotodistus matkalipun ostoa varten. Ostotodistus oikeuttaa
oppilasta ostamaan kuukausilipun 43 euron kuukausihintaan lukuvuoden
aikana.
Maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla opiskelijoilla on eri
kilometriraja kuin muilla opiskelijoilla. Uuden oppivelvollisuuslain
mukaisesti oppivelvollinen ja siten maksuttomaan koulutukseen
oikeutetulla opiskelijalla yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on
oltava vähintään 7 kilometriä. Jos maksuttomaan koulutukseen
oikeutetun opiskelijan koulumatka on 6 km, koulumatkatukeen ei ole
oikeutta.
Koulumatka- ja opintotukiasioissa auttaa koulusihteeri Tarja Tenhonen
(Tasavallankatu) tai koulusihteeri Ritva Erkintalo (Annankatu).
Porilaiset opiskelijat voivat käyttää Porin Linjojen kausikorttia:
Nuorison ja opiskelijoiden kausikortin hinta on 42 € / 30 päivää. Kortti on
henkilökohtainen ja sillä on rajaton kulkuoikeus Porin kaupungin alueella.
Kortin oston ja uudelleenlatauksen yhteydessä pitää yli 18 vuotiaan esittää
voimassa oleva opiskelijakortti tai – todistus. Ensilunastuksella peritään 7
euron pantti. (Opiskelijakorttia myydään vain porilaisille).

OPISKELIJAKUNTA
Koulun jokainen opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan, jota johtaa vuosittain
valittava opiskelijakunnan hallitus johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri,

rahastonhoitaja ja muut jäsenet. Hallituksen tehtävä on suunnitella ja
edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä, esimerkiksi
osallistumalla erilaisten tempausten järjestelyihin.

TUTORTOIMINTA
Koulussamme toimii toisen vuoden opiskelijoista koostuva tutor-ryhmä,
joka auttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita tutustumaan toisiinsa ja
lukion käytänteisiin. Ryhmän toiminnasta vastaa apulaisrehtori ja erikseen
nimetty opettaja.

Lukujärjestyksen tekeminen (kurssitarjotin)
• kurssitarjotin tehdään Wilmassa, osoite https://pori.inschool.fi/
• Aloita valitsemalla ne kurssit, jotka tarjotaan vain kerran (esim.
SAA5). (Luettelo alla) • Pääsääntöisesti ryhmille on asetettu
opiskelijoiden enimmäismäärä, jota et voi ylittää.
• Pyri tasaamaan eri jaksojen työmäärä
• Tarkista, että olet valinnut riittävän määrän kursseja (1. vuotena n. 30,
2. vuotena n. 30, 3. vuotena n. 15 niin, että 75 kurssia tulee täyteen) ja
kaikki tarpeelliset pakolliset kurssit
• Tarkista, että olet valinnut yo-tutkintosi aineiden pakolliset kurssit
ennen kyseistä yo-koetta
• Urheilun aamuvalmennus on koodilla 1. Urheiluvalmennuksen
pakollinen Valmennusoppi 1 (UV7) suoritetaan ensimmäisenä vuonna
teemaopintoviikolla.
Ainelyhenteet
ÄI
AT
BI
ENA
EAB3
ET
FI
FY
GE
HI
YH
KE
KI

äidinkieli
tietotekniikka
biologia
englanti A1-kieli
espanja, lukiossa alkava
elämänkatsomustieto
filosofia
fysiikka
maantiede
historia
yhteiskuntaoppi
kemia
kiina

LNT
MAA
MAB
MAY
MU
OP
PS
RAA
RAB3
RUB
SAA
SAB2
SAB3

luonnontieteet
matematiikka, A pitkä oppimäärä
matematiikka, B lyhyt oppimäärä
matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
musiikki
opinto-ohjaus
psykologia
ranska A2-kieli
ranska, lukiossa alkava B3-kieli
ruotsi B1-kieli
saksa A2-kieli
saksa lukiossa jatkuva B2-kieli
saksa, lukiossa alkava B3-kieli

KO
KU
LI

kotitalous
kuvataide
liikunta

UV
UE
TE
TO
TA
VEB3

urheiluvalmennus
uskonto
terveystieto
teemaopinnot
taiteiden väliset kurssit /opintojakso
venäjä

OPETUKSEN TUNTIJAKO (vanha ops)

Kurssit yhteensä vähintään 75
* A1-kieli = perusopetuksen vuosiluokilta 1-6 alkava kieli
A2-kieli = perusopetuksen vuosiluokilta 1-6 alkava kieli B2-kieli = perusopetuksen vuosiluokilta 7-9
alkava kieli

Nuorille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot (Uusi OPS, Valtioneuvoston
asetus 810/2018)
Pakolliset
opinnot
opintopisteinä

Opiskelijoille
tarjottavien
valtakunnallisten
valinnaisten opintojen
määrä opintopisteinä

-Äidinkieli ja kirjallisuus

12

6

-A-kieli

12

4

-B1-kieli

10

4

Oppiaineryhmä ja oppiaine

Äidinkielen ja
kirjallisuuden, toisen
kotimaisen kielen ja
vieraiden kielten opinnot

-B2- ja B3-kielet

16+16

Matemaattisluonnontieteelliset opinnot
-Matematiikan yhteiset
opinnot

2

-Matematiikan lyhyt tai
pitkä oppimäärä
- Lyhyt

10

4

- Pitkä

18

6

-Biologia

4

6

-Maantiede

2

6

-Fysiikka

2

12

-Kemia

2

8

-Filosofia

4

4

-Psykologia

2

8

-Historia

6

6

-Yhteiskuntaoppi

6

2

-Uskonto tai
elämänkatsomustieto

4

8

-Terveystieto

2

4

-Liikunta

4

6

-Musiikki ja kuvataide
yhteensä

6

- Musiikki

2 tai 4

4

- Kuvataide

2 tai 4

4

Opinto-ohjaus

4

Humanistisyhteiskunnalliset opinnot

Taito- ja taideaineiden
opinnot

Temaattiset opinnot

6

Pakolliset opinnot
yhteensä

94 tai 102

Tämän liitteen mukaiset
valtakunnalliset valinnaiset
opinnot vähintään

20

Opinnot yhteensä
vähintään

150

Tiivistelmä neuvonnasta
Aineenopettaja
• tavoitettavissa varmimmin oppituntiensa yhteydessä
• kurssien opiskelijoiden poissaolojen seuranta
• oppimisen edistymisen seuranta,
• itsenäisen suorituksen ohjaaminen ja vastaanottaminen
• oman oppiaineen opiskelun ja opiskelutaitojen ohjaaminen
sekä sen jatko-opintoihin ohjaaminen
• vaihto-opiskelijoiden ohjaaminen
• ohjaus
oman
aineen
opiskeluongelmissa,
tukiopetusmahdollisuuden tarjoaminen
• osallistuminen ja oman oppiaineen näkökulman tuominen
huoltajailtoihin ja infoihin
• aineen ylioppilaskirjoituksiin ohjaus
• osallistuminen yo-infoihin oman aineen osalta
• tukiopetus
• erityisjärjestelyihin vaadittavat lausunnot
Ryhmänohjaaja
• tavattavissa
varmimmin
ryhmänohjaustunneilla
(pääsääntöisesti torstaisin klo 9.45 tai 13.15) luokassaan
• tiedottaminen
• loma-anomukset 1 – 3 päivää (lähetetään pikaviestillä
Wilmassa)
• jaksotodistukset
• vastuu
oman
ohjausryhmän
ohjaamisesta
myös
ryhmänohjaustuokioiden ulkopuolella, esim. osallistuminen
lukiotulokkaiden,
erityisesti
oman
ohjausryhmänsä
ryhmäytymisprosessiin
ja
yksilökohtaisen
ohjauksen
antaminen sovitusti lukon käytänteiden mukaan
• oman ohjausryhmän opintojen ja kurssien etenemisen,
kurssikertymän ja opintomenestyksen sekä poissaolojen
seuranta
• yhteydenpito opinto-ohjaajaan ja opiskeluhuoltohenkilöstöön
• ylioppilastutkinto-oikeuden saavuttamisen seuranta
• opiskeluhuoltotyöhon osallistuminen
• yhteydenpito huoltajiin ja huoltajailtoihin osallistuminen
• oman ohjausryhmän vaihto-opiskelijoiden ohjaaminen
• vastuuryhmänohjaaja
koordinoi
luokkatasonsa
ryhmänohjaustuokioiden
ym.
koulun
tapahtumien
suunnittelua ja järjestelyä, kutsuu koolle luokkatasonsa muita

ryhmänohjaajia ja toimii linkkinä lukion hyvinvointiryhmään.
Opinto-ohjaajat
Maija Pihl (0447019492, maija.pihl(at)pori.fi,
Ilona Koivisto (0447019491, ilona.koivisto(at)edupori.fi,
Ulla Tulkki, (0447015286, ulla.tulkki(at)edupori.fi,
Minna Seppä, (0447014170, minna.seppa(at)edupori.fi,
Hanna Välimäki, (0447018275, hanna.valimaki(at)edupori.fi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opinto-ohjaajat
tavattavissa
varmimmin
jaksoittain
ilmoitettavina vastaanottoaikoinaan sekä erikseen sovittuina
aikoina
ohjauksen kokonaisuuden suunnittelu ja päävastuu
ohjauksen käytännön järjestämisestä
uusien opiskelijoiden ohjaaminen lukio-opintoihin ja
opiskelusuunnitelman tekemiseen
opiskelijan lukio-opiskelun ohjaus ja etenemisen seuranta
syrjäytymis- ja keskeyttämisvaarassa olevien ohjaus ja
tukeminen
opiskelijan ylioppilassuunnitelman suunnittelu ja ohjaus sekä
opiskelusuunnitelman muutokset
ohjaus opiskelijan jatko-opinto- ja urasuunnitelman
tekemiseen sekä eri ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluiden
käyttämiseen
yo-infoihin osallistuminen
yhteistyö rehtorin, ryhmänohjaajien ja aineenopettajien
kanssa
opiskeluhuoltotyöhon osallistuminen ja ohjauksellinen
yhteistyö toisten oppilaitosten kanssa sekä yhteydet
työelämään
vaihto-opiskelijoiden ohjaaminen
lukioesittelyt ja huoltajaillat

Erityisopettajat
Eija
Liesmäki,
0447019071
eija.liesmaki(at)edupori.fi ja Merja Mäkelä, 0447017832,
merja.makela(at)edupori.fi
• opiskeluhuoltotyöhön osallistuminen
• oppimisvaikeuksien kartoitus: kielellisten erityisvaikeuksien
kartoittaminen lukiseulonnoilla ensimmäisen lukuvuoden
opiskelijoille
• erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus
• yo-kirjoituksiin liittyvät lukitestit ja -lausunnot, yksilötestaukset
ja niihin liittyvät lausunnot ja erityisjärjestelyt (yhteistyössä
rehtorin ja opettajien kanssa) YTL:lle
• oppimisen tukeen liittyvä oppimisen ja opiskelutekniikan
kurssi

Psykologit Milja Pulkkinen (ma-to), 0447010890,
milja.pulkkinen(at)pori.fi (Annanakatu) ja
Tiina Haukka-Kumpulainen, 0447018295, tiina.haukkakumpulainen(at)pori.fi (Tasavallankatu)
• lukiopsykologi toimii lukiossa psyykkisen hyvinvoinnin tukena
• tavallisimpia yhteydenoton syitä ovat koulustressi,
jännittäminen,
ahdistuneisuus,
mielialaoireet
sekä
elämäntilanteisiin liittyvät kriisit
• lukiopsykologin
tapaamiset
ovat
pääasiassa
yksilökeskusteluja, mutta tarpeen mukaan
tehdään yhteistyötä vanhempien ja nuoren tukiverkoston
kanssa
• lisäksi lukiopsykologi vetää pienryhmiä vaihtuvista teemoista,
antaa konsultaatiota opettajille ja toimii osana lukion
hyvinvointityöryhmää
• lukiopsykologi myös arvioi jatkohoidon tarvetta
Kuraattorit Saija Törmä, 0447015141, saija.torma(at)pori.fi
(Annankatu)
ja
Terhi
Kivikoski,
044
701
5087,
terhi.kivikoski(at)pori.fi, Tasavallankatu
• Kuraattorit ovat tavattavissa lukiossa työhuoneillaan.
Yhteydenotot kuraattoriin puhelimitse, Wilman kautta tai
sähköpostitse
• Työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Yhteydenoton
syynä voivat olla mm. poissaolot, motivaatio-ongelmat,
ristiriidat ihmissuhteissa, haitallinen päihteidenkäyttö sekä
toimeentuloon ja asumiseen liittyvät asiat.
Terveydenhoitaja
• Annankatu 5, terveydenhoitajat puh. ti-pe 044 701 0034
tai ma-pe 044 701 3851
• Tasavallankatu 4, terveydenhoitajat puh. 044 701 3844 tai
puh. 044 701 0035
• terveystarkastukset, koulutapaturmat, äkilliset sairastumiset
koulupäivän aikana, linkki muihin terveyspalveluihin esim.
koululääkäri
• opiskelijoiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin seuranta
• hoitoon ja terapiaan ohjaus
• opiskeluhuolto
Tutorit
• uusien opiskelijoiden vertaisohjaus
• ryhmäytymispäivän suunnittelu ja toteutus
• vaihto-opiskelijoiden neuvonta
• vanhempainillat ja lukioesittelyt

Koulusihteeri
Ritva
Erkintalo,
ritva.erkintalo(at)pori.fi
• Annankatu
• koulumatkatuki- ja opintotukiasiat
• Wilma, Primus
• opiskelijatodistukset

044 7015331,

Koulusihteeri
Sinikka
sinikka.pursiheimo(at)pori.fi
• Tasavallankatu

0447015380,

Pursiheimo,

Koulusihteeri Mervi Perälä, 0447015320, mervi.perala(at)pori.fi
• Porin aikuislukio
Vararehtori Jussi Ihamäki
• ylioppilaskoejärjestelyt
Vararehtori Tiina Knuuttila
• sijaisuudet Annankadulla
• ryhmänohjausasiat
Vararehtori Mika Koivu
• koeviikot, uusintakokeet
Vararehtori Erja Kuusisto
• sijaisuudet Tasavallankadulla
• opiskelija-arviointia koskevat kysymykset
Rehtori
Janne
Hakoniemi,
janne.hakoniemi(at)pori.fi
• hallinnolliset päätökset
• ylioppilastutkintoa koskevat asiat
• henkilöstön esimies

044 701

Suunnittelurehtori
Jarkko
Kivelä,
044 701
jarkko.kivela(at)pori.fi
• lukujärjestykset
• englanninkielinen linja sekä liiketalouspainotus
• kansainväliset asiat
• korkeakouluyhteistyö

5095,

5333,

