VAASAN LYSEON AIKUISLUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS
Vaasan lyseon aikuislukion tehtävänä on tarjota opiskelijalle mahdollisuus täydentää yleissivistävää
koulutustaan. Opiskelu laajentaa opiskelijan yleissivistystä sekä lisää jatkokoulutusmahdollisuuksia ja
työelämässä menestymisen edellytyksiä. Opiskelu lisää opiskelijan itsetuntoa, itsetuntemusta,
persoonallista kasvua sekä oppimaan oppimista. Oppiminen perustuu käsitykseen elinikäisestä
oppimisesta sekä opiskelijan jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

ELÄMÄNARVOT
 Yleissivistys
 Pohja jatko-opinnoille
 Pyrkimys totuuteen ja
inhimillisyyteen
 Oikeudenmukaisuus ja
tasa-arvo
 Oman elämäntilanteen
hallinta
 Terveys ja hyvinvointi
 Elinympäristöstä
huolehtiminen
 Luonnon
monimuotoisuuden
säilyttäminen
 Kestävä kehitys
 Kulttuuriperinnön
arvostaminen
 Oman kulttuuriidentiteetin löytäminen
 Monikulttuurisuuden
arvostus

VASTUULLISUUS JA TYÖN
ARVOSTUS

SOSIAALINEN YHTEISÖ

 Sosiaalisen yhteisön jäsen
 Itsenäisyys ja oma Yhteistyökyky
aloitteisuus
 Asianmukainen
 Vastuullisuus omasta työstä
käyttäytyminen ja
 Päämäärien asettaminen ja
sääntöjen noudattaminen
niihin pyrkiminen
 Suvaitsevaisuus
 Itseluottamus
 Monikulttuurinen ja
 Aloitteellisuus ja
kansainvälinen yhteistyö
yritteliäisyys
 Aktiivinen kansalainen
toimintatapana
 Yhteiskunnallinen
 Työelämän menestymisen
osallistuminen ja
edellytykset
vaikuttaminen
 Teknologiataidot sekä
 Arvioiva ja kriittinen
teknologian järkevä
suhtautuminen
hyödyntäminen
yhteiskunnan
 Median käyttötaidot
mahdollisuuksiin ja
 Uteliaisuus ja kriittisyys
epäkohtiin
tietoa kohtaan
 Oman mielipiteen
 Tiedon hankinta, jäsentely
muodostaminen ja muiden
ja soveltaminen
mielipiteiden
kunnioittaminen
 Vuorovaikutus- ja
viestintätaidot

AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN
Aihekokonaisuudet ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Ne ovat oppiainerajat ylittäviä ja opetusta
eheyttäviä painotuksia, jotka otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa kuhunkin
oppiaineeseen luontuvalla tavalla.
Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
Tavoitteena on kannustaa opiskelijaa aktiiviseksi, vastuuta kantavaksi ja kriittiseksi kansalaiseksi sekä
ilmaisemaan omia kantojaan, osallistumaan ja vaikuttamaan paikallisella ja globaalilla tasolla.
Kestävä kehitys ja hyvinvointi
Tavoitteena on luoda opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää, että hänen omilla eettisillä, käytännöllisillä,
taloudellisilla, yhteiskunnallisilla ja ammatillisilla valinnoillaan on vaikutusta kestävän kehityksen ja
hyvinvoinnin edistämisessä.
Kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus
Tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään ja oppia
monikulttuurisen työyhteisön aktiiviseksi toimijaksi.
Teknologia ja yhteiskunta
Tavoitteena on korostaa teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteisuutta, ohjata
opiskelijaa ymmärtämään, käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa sekä oppia tarkastelemaan
teknologian arvolähtökohtia ja seurannaisvaikutuksia.
Viestintä- ja mediaosaaminen
Tavoitteena on ohjata opiskelijaa tunnistamaan ja ymmärtämään median asemaa ja vaikutusta
yhteiskunnassa sekä kehittämään hänen verbaalisia, visuaalisia, auditiivisia, teknisiä ja
yhteiskunnallisia taitojansa.

KIELIOHJELMA
Aikuislukion tuntijaon mukaan opiskelijan on opiskeltava vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän
mukaisesti ja vähintään yhtä kieltä B-oppimäärän mukaisesti. Jos opiskelijan opintojen laajuus
edellyttää, voi hän lukiossa B-oppimäärän sijasta suorittaa A-oppimäärän, jolloin hänellä on yhden A ja
yhden B-oppimäärän sijasta kaksi A-oppimäärää. Näistä toisen tulee olla toinen kotimainen kieli.
Näiden lisäksi opiskelija voi opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa vierasta kieltä.
Vaasan lyseon aikuislukion perusopetuksessa voi opiskella kieliä seuraavasti:
A-kieli
Englanti
B-kieli
Ruotsi
Vaasan lyseon aikuislukion lukio-opetuksen kieliohjelmassa ovat seuraavat kielet ja tasot:
A-kieli
Englanti, ruotsi, saksa ja venäjä
B1-kieli
Englanti ja ruotsi
B2-kieli
Ranska, saksa ja venäjä
(peruskoulun yläkoulusta alkanut valinnainen kieli)
B3-kieli
Ranska, saksa, venäjä, espanja ja latina
(lukiossa alkanut valinnainen kieli)
Lisäksi aikuislukiossa voi opiskella suomea toisena kielenä.

MAAHANMUUTTAJIEN OPETUS
Vaasan lyseon aikuislukiossa järjestetään opetusta maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille
tarpeiden mukaan. Maahanmuuttajien opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan aikuisten perusopetuksen
ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa. Suomen kielen opetuksen sisällöt perustuvat suomi toisena
kielenä -oppiaineeseen. Muissa oppiaineissa pyritään myös huomioimaan maahanmuuttajat tukemalla
heitä siten, että he selviytyvät opinnoissaan edellytyksiään vastaavalla tavalla.

VAASAN LYSEON AIKUISLUKION TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN JA
ARVIOINTI
Oppilaitoksen toiminnan kehittämisen ja uudistamisen edellytyksenä on koulutuksen tavoitteiden
toteutumisen ja toimivuuden jatkuva suunnitelmallinen arviointi. Tällainen oppilaitokseen itseensä
kohdistuva arviointi tuottaa tietoa oppilaitoksen kehittämiseen ja sen avulla edistetään koulun
mahdollisuuksia toimia hyvänä oppimis- ja työympäristönä.
Vaasan lyseon aikuislukiossa arviointi kohdistuu koulun toimintatapojen toimivuuden arviointiin,
koulun opetuksen ja opetuskäytänteiden arviointiin sekä oppimistulosten arviointiin. Koulun toimintaa
arvioidaan opiskelijoiden, henkilökunnan ja ulkopuolisten arvioijien näkökulmista esimerkiksi
opiskelijoiden palautekyselyn sekä henkilökunnan kehityskeskustelujen avulla.

SUORITUSOHJESÄÄNTÖ
TUNTIJAKO
Perusopetuksen tuntijako:
Oppiaineet

Äidinkieli ja kirjallisuus
Suomi
Suomi toisena kielenä
Kielet
Toinen kotimainen
Vieraat kielet
Matematiikka
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Yhteiskunnalliset ja luonnontieteelliset aineet
Historia
Yhteiskuntaoppi
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantieto

Pakolliset
kurssit

Valinnaiset
kurssit

4
4

2
5+9

7
7
8
1

3
3
1
2

3
1
2
2
2
2

Muita perusopetukseen soveltuvia aineita
tai aihealueita
Tietotekniikka
Muissa oppilaitoksissa suoritetut
perusopetukseen soveltuvat opinnot
Vähintään 44 kurssia
Lisäksi opinto-ohjelmaan sisältyy opinto-ohjausta.
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Lukio-opetuksen tuntijako:
Oppiaineet
I Yhteiset oppiaineet
Äidinkieli ja kirjallisuus
Suomi
Suomi toisena kielenä
A-kieli
Englanti
Ruotsi
Saksa
Venäjä
B1-kieli
Englanti
Ruotsi

Pakolliset
kurssit

Syventävät
kurssit

Soveltavat
kurssit

5
5

4
4

6
6
6
6

2
2
2
2

3
3
3

5
5

2
2

3
3

Matematiikka
Lyhyt tai
Pitkä
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet
Uskonto ¤ tai
Elämänkatsomustieto ¤
Historia ja yhteiskuntaoppi
Filosofia
Yhteiskuntaoppi
Luonnontieteelliset aineet
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantiede
II Valinnaiset oppiaineet
B2-kieli
Ranska
Saksa
Venäjä
B3-kieli
Ranska
Saksa
Venäjä
Espanja
Latina
Psykologia
Liikunta #
Terveystieto #
Musiikki #
Kuvataide #
III Muut aikuislukion tehtävään kuuluvat
valinnaiset aineet tai aihekokonaisuudet
Tietotekniikka
Luova ongelmaratkaisu
Julkaisutoiminta
Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot
Yhteensä vähintään 44 kurssia .
Alle 18-vuotiaana lukio-opinnot aloittaneella
48 kurssia.
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1
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4
3
3

2
2
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6
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8
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5
1
1
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2
1
1
2

Lisäksi opinto-ohjelmaan sisältyy opinto-ohjausta.
*) Valinnaisesta oppiaineesta tulee suorittaa vähintään pakollisiksi merkityt kurssit, jotta asianomaisen
aineen oppimäärä tulee suoritetuksi.
#) Alle 18-vuotiaana lukio-opinnot aloittaneelle pakollisia (joko 2 kurssia musiikkia tai 2 kurssia
kuvataidetta tai yksi kumpaakin). Musiikkia ja kuvataidetta voi opiskelijan vähimmäiskurssimäärään
sisältyä enintään kaksi kurssia yhteensä.
¤) Alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneelle eivät valinnaisia.
**) Suomen tukikurssin kursseja ei lueta kurssimäärään.

OPETUSJÄRJESTELYT
Kurssimuotoisuus ja luokattomuus
Vaasan lyseon aikuislukio on kurssimuotoinen ja luokaton oppilaitos, jossa voidaan suorittaa
peruskoulu- ja lukio-opintoja. Oppimäärät ovat laajuudeltaan kolmivuotisia. Opinnot on
suoritettava enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää lisäaikaa.
Lukuvuosi on jaettu vuosisuunnitelmassa ilmoitettuun määrään jaksoja. Opiskeluviikko on
pääsääntöisesti nelipäiväinen. Valinnaisia kursseja voidaan pitää muulloinkin. Kesäopetusta
voidaan myös järjestää. Vuosisuunnitelmassa määrätään lukuvuoden työpäivistä ja
mahdollisista poikkeavista opetusjärjestelyistä.
Opetussuunnitelman mukaista opetusta järjestetään resurssien puitteissa siten, että
opiskelijoiden valinnat voidaan mahdollisimman hyvin toteuttaa. Vaasan lyseon aikuislukiossa
voidaan opiskella myös yhden tai useamman aineen oppimäärien suorittamiseksi sekä
aikaisemman tutkinnon täydentämiseksi.
Oppimäärät on jaettu kursseihin, joiden keskimääräinen pituus on 28 oppituntia. Vaasan lyseon
aikuislukion opetussuunnitelman tuntijaosta näkyy, kuinka monta kurssia kustakin oppiaineesta
on suoritettava, jotta perusopetuksen/lukion oppimäärä ko. oppiaineessa tulee suoritetuksi. Osa
kursseista on opiskelijalle pakollisia ja osa valinnaisia. Valinnaiset kurssit jaetaan syventäviin ja
soveltaviin kursseihin.
Opetusmenetelmällisenä ratkaisuna tai muusta syystä voidaan kurssi toteuttaa osakurssina, jossa
käytetään luokassa opiskelemiseen tunteja vähemmän kuin normaalisti. Tällainen kurssi vastaa
opiskelijan kurssimäärää laskettaessa kuitenkin yhtä koko kurssia.
Opiskelijan opinto-ohjelma ohjaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin ja se tarkentuu opiskelun
kuluessa eli opiskelijalla on oikeus tarkistaa opinto-ohjelmaansa opintojen aikana. Kurssit
suositellaan kuitenkin suoritettaviksi numerojärjestyksessä.
Opintojen keskeydyttyä ja alettua uudelleen voidaan omassa oppilaitoksessa suoritetut
oppimäärät ja niiden osat pääsääntöisesti lukea hyväksi, jos ne eivät ole kymmentä vuotta
vanhempia ja eivät ole opetussuunnitelmamuutosten tms. vuoksi tulleet soveltumattomiksi.
Rehtori voi painavasta syystä myöntää poikkeusluvan.
Vaasan lyseon aikuislukio tekee yhteistyötä muiden oppilaitosten, erityisesti Vaasan toisen
asteen oppilaitosten kanssa.
Opiskelija voi omassa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen lisäksi lukea hyväkseen muussa
oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion
opetussuunnitelman mukaisia.

Opinto-ohjaus
Opinto-ohjauksen avulla tuetaan opiskelijaa hänen suunnitellessaan ja tarkentaessaan omaa
opiskeluohjelmaansa. Opiskelijaa autetaan saamaan selkeä käsitys opintojen kokonaisvaatimuksista niin, että hän pystyy tekemään omista lähtökohdistaan ja asettamiensa tavoitteiden perusteella tarkoituksenmukaisia valintoja. Opinto-ohjauksella tuetaan myös opiskelijan
opiskelumotivaatiota sekä opiskelijoiden yhteistoimintaa. Ohjauksen tehtävänä on edistää

koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä
ehkäistä syrjäytymistä.
Opiskelija saa opinto-ohjauksessa keskeisiä tietoja opintojen järjestämiseen aikuislukiossa,
ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintoihin liittyy.
Työnjako
Rehtori: Tehtävänä on ohjauksen voimavarojen riittävyydestä huolehtiminen, hallinnollisten
asioiden
hoitaminen
ja
päätöksenteko,
koulun
käytänteisiin
ohjaaminen,
ylioppilaskirjoitusinfojen järjestäminen, muualla suoritettujen kurssien hyväksyminen yhdessä
aineenopettajan kanssa ja kurssivalinnoissa ohjaaminen yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.
Opinto-ohjaaja: Tehtävänä on opinto-ohjauksen koordinointi, opiskelijoiden opinto-ohjelmien
suunnittelu ja tarkistaminen heidän kanssaan, koulun käytänteisiin ohjaaminen,
jatkokoulutukseen ja urasuunnitteluun ohjaaminen henkilökohtaisella keskustelulla,
yhteydenpito tarvittaessa työvoima-, opetus- ja muihin viranomaisiin sekä yhteistyö muiden
oppilaitosten kanssa.
Aineenopettaja: Tehtävänä on aktiiviseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun ohjaaminen, oman
oppiaineen
opiskeluun
liittyvä
erityisohjaaminen,
opiskelutaitojen
kehittäminen
(opiskelutekniikka) sekä opiskeluvaikeuksissa auttaminen.
Opintosihteeri: Tehtävänä on ohjeiden ja neuvojen antaminen opiskeluun ja opinto-ohjaukseen
liittyvissä asioissa, ilmoittautumisten vastaanottaminen, tietojen tarkistaminen ja kysymyksiin
vastaaminen sekä yhteydenpito viranomaisiin.
Opiskelijahuolto
Opiskelijahuolto on opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja
muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Tavoitteena on yksilön
tukeminen ja yhteisön toimintakyvyn säilyttäminen fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja
hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opiskelijan omaa vastuuta opiskelusta, omasta terveydestä
sekä osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisestä tuetaan ja kannustetaan.
Opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. Työ on luonteeltaan
sekä ennalta ehkäisevää että hoitavaa, ja sitä tekee jokainen osana omaa perustyötään koulun
arjessa. Tavoitteena on turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä syrjäytymisen
ehkäiseminen.

Opiskelun erityinen tuki
Erityisen tuen tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla opiskelijoilla on tasavertaiset
mahdollisuudet suorittaa opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan
järjestää osittain toisin kuin opetussuunnitelmassa määrätään.
Jos opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita
opintoja, niin että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan, tai
joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden
vuoksi, samoin kuin opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea.
Pyydettäessä opiskelija voi saada tukiopetusta.

Etäopiskelu
Vaasan lyseon aikuislukiossa opinnot voi suorittaa etäopiskeluna. Etäopiskelukursseja
järjestetään opiskelijoiden toiveiden mukaan resurssien sallimissa puitteissa.
Etäkurssin muodot voivat vaihdella kursseittain. Siihen voidaan sisällyttää lähiopetusta,
opettajan ohjausta, koe ja kokeen palautus.

Etäkurssi voi olla kokonaan verkkokurssi, jonka Vaasan lyseon aikuislukio järjestää tai
opiskelija voi osallistua muiden oppilaitosten järjestämiin seutukunnallisiin tai valtakunnallisiin
verkkokursseihin käyttäen hyväksi sähköisiä medioita. Toimintatapa määritellään kunkin
kurssin yhteydessä erikseen. Edellytyksenä on, että tällaiset kurssit noudattavat Vaasan lyseon
aikuislukion opetussuunnitelmaa.
Etäkurssin opetussuunnitelma (tavoitteet, sisältö, arviointi, suoritusohjeet jne) on periaatteiltaan
sama kuin lähiopetuksen.

Itsenäinen opiskelu
Jonkin oppiaineen kurssi, lyhyempi opintokokonaisuus tai näiden osia voidaan suorittaa
itsenäisesti opiskellen. Itsenäisyys merkitsee tällöin opiskelijan kannalta oman toiminnan
tavoitteellista suunnittelua ja toteuttamista sekä toiminnan arviointia opiskelun aikana.
Itsenäinen opiskelu tarkoittaa kokonaan tai osittain opiskelua ilman muodollista lähiopetusta.
Itsenäinen opiskelu on opettajan tai muun asiantuntijan ohjauksen avulla tapahtuvaa toimintaa,
jossa pääosa opiskelusta tapahtuu yksilöllisesti. Toinen itsenäisen opiskelun muoto on koko
opintokokonaisuuden suorittaminen itsekseen esimerkiksi lukemalla tai tutkimalla sekä näihin
liittyvä arviointi.
Rehtori voi opettajaa kuultuaan myöntää opiskelijalle luvan suorittaa kurssin opetukseen
osallistumatta. Itsenäiseen opiskeluun kuuluva koe suoritetaan joko varsinaisessa
kurssikokeessa tai uusintakuulustelussa, kun kurssi on tarjolla.
Opiskelijan opiskellessa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti noudatetaan soveltuvin osin
kurssisuorituksen arviointiperiaatetta. Soveltavaa kurssia ei voi pääsääntöisesti suorittaa
itsenäisesti.

Yksityisoppilaat
Muulla kuin aikuislukion opiskelijalla on oikeus suorittaa lukion tai peruskoulun oppimäärä tai
osa niistä. Rehtori ottaa yksityisoppilaat. Opiskelija laatii opinto-ohjelman, jonka rehtori
hyväksyy. Rehtori voi antaa myös aikuislukion opiskelijalle oikeuden suorittaa jokin oppiaineen
oppimäärä tai sen osa yksityisoppilaana, mikäli opiskelija ei ole voinut osallistua oppiaineen
opetukseen.
Saadakseen perusopetuksen tai lukiotutkinnon suoritetuksi on opiskelijan kolmen vuoden
kuluessa ilmoittautumisesta saatava hyväksytysti suoritetuksi samat oppi- ja kurssimäärät kuin
aikuislukiossa edellytetään. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää pidennystä opiskeluaikaan.

Vankilaopetus
Vaasan lyseon aikuislukio järjestää Vaasan vankilassa vankilaopetusta erillisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Kurssin arvostelu
1 Kurssi, sen suorittaminen ja arvosanamerkinnät
Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan sen päätyttyä. Kurssin arvostelu perustuu paitsi
mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja
opiskelijan tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon
käyttäen hyväksi mm. kurssin arviointikeskusteluja.

Opetukseen osallistuminen kuuluu osana kurssin suorittamiseen. Poissaolojen ylittäessä
kolmanneksen opetuskerroista opettajalla on oikeus vaatia opiskelijalta kirjallista selvitystä
poissaolonsa syistä.
Kurssia ei arvostella opiskelijan harjoittaman vilpin vuoksi vaan kurssi on käytävä uudelleen.
Soveltava kurssi ja itsenäisesti opiskeltu kurssi on suoritettava aina hyväksytysti, jotta se
voidaan lukea opiskelijan kokonaiskurssimäärään.
Kurssi arvostellaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin:
4
(hylätty)
5
(välttävä)
6
(kohtalainen)
7
(tyydyttävä)
8
(hyvä)
9
(kiitettävä)
10
(erinomainen)
tai käyttämällä suoritusmerkintää S (= suoritettu) / H (= hylätty). Kirjallisesti annettu sanallinen
arviointi voi täydentää ja täsmentää numeroarvostelua.
Numeroarvosanoin arvostellaan kaikki pakolliset ja syventävät kurssit. Soveltavista kursseista
annetaan pääsääntöisesti suoritusmerkintä, jollei ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa jonkin
kurssin kohdalla toisin mainita. Hylätty itsenäisesti suoritettu kurssi merkitään kirjaimella H.
Mikäli kurssi on keskeytetty, jaksotodistukseen merkitään kirjain K. Mikäli kurssikoe tai
osasuoritus on tekemättä, merkitään kirjain P. Tällainen puuttuva suoritus on tehtävä
mahdollisimman pikaisesti.
Hyväksytysti suoritettua kurssia ei voi mitätöidä.
Kurssiarvioinnissa tulee ottaa huomioon diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat häiriöt,
lukihäiriöt ja maahanmuuttajan kielelliset vaikeudet. Opiskelijalla on tällöin mahdollisuus
erityisjärjestelyihin tilanteen mukaan ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön.
Kunkin kurssin arvosteluperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa.

2 Kurssin suorittaminen uudelleen
Opiskelijalla on oikeus osallistua yhden kerran uusintakuulusteluun, jos hän on saanut
arvosanan neljä (4) tai hyväksytystä syystä on ollut poissa kurssikokeesta.
Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran kurssille uudelleen
osallistumatta. Parempi arvosana jää voimaan.
Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan kirjallisesti määrättyyn aikaan mennessä. Aiheeton
poissaolo uusintakokeesta tulkitaan käytetyksi suorituskerraksi. Uusintakuulusteluun
osallistutaan välittömästi sen jakson jälkeen, missä ko. kurssi oli.
Kaikkien oppiaineiden hyväksyttyjä kurssiarvosanoja voi korottaa yhden kerran käymällä
kurssin uudestaan opetukseen osallistumalla. Parempi arvosana jää voimaan.

3 Muiden oppilaitosten ja ulkomaiset opinnot
Opiskelijan muussa oppilaitoksessa tai ulkomailla suorittamat opinnot voidaan hyväksyä
korvaamaan joko jotain oppiaineen kurssia, mikäli opinnot vastaavat tavoitteiltaan Vaasan
lyseon aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia pakollisia ja syventäviä kursseja (oltava
numeroarvosana), tai jotakin soveltavaa kurssia. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää
myös lisäsuorituksia.
Opiskelijalla on oikeus saada pyydettäessä etukäteen tieto muussa oppilaitoksessa suoritettavien
opintojen hyväksymisestä lukio-opinnoiksi ja tällöin noudatettavista arvosteluperusteista.
Opiskelijalla on aina oltava virallinen todistus muualla suoritetuista opinnoista ja tarvittaessa
kurssiseloste suorituksistaan.

Hyväksymisestä päättää rehtori/apulaisrehtori keskusteltuaan opettajan kanssa.

Oppimäärän suoritus
Opiskelija on suorittanut perusopetuksen/lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut
hyväksytysti Vaasan lyseon aikuislukion tuntijaossa määritellyn kurssimäärän.
Opiskelun päättyessä vähintään 2/3 opiskelijan oppiaineen oppimäärän pakollisista ja
syventävistä kursseista on oltava hyväksytysti suoritettuja. Seuraavassa on lueteltu suoritettujen
pakollisten ja syventävien kurssien sekä sallittujen nelosten määrät: 1-2: 0; 3-5: 1; 6-8: 2; 9- : 3.
Päättötodistuksessa oppiaineista annetaan päättöarvosana numerolla. Opinto-ohjauksesta
annetaan suoritusmerkintä. Lukio-opiskelijaa koskevat lisäksi säännöt: mikäli opiskelija pyytää,
hän saa liikunnasta suoritusmerkinnän. Sama koskee oppiaineita, joissa hän on suorittanut vain
yhden kurssin, kuitenkin valinnaisessa vieraassa kielessä kaksi kurssia.
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja
syventävien kurssien perusteella.
Asianomaisen aineen opettajat voivat korottaa edellä mainittua arvosanaa, mikäli opiskelijan
tiedot ja taidot ovat päättövaiheessa tätä arvosanaa paremmat.
Opiskelijalle tarjotaan opiskelujen päättyessä mahdollisuutta yrittää korottaa oppimäärän
arvosanaksi tulevaa päättöarvosanaa. Mikäli opiskelija tällöin osoittaa oppiaineen tietojen ja
taitojen suurempaa kypsyyttä ja hallintaa, tulee arvosanaa korottaa. Korotuskuulustelujen
tarkoituksena on myös auttaa opiskelijaa valmistautumaan ylioppilastutkintoon. Koulu antaa
vuosittain tarkempia ohjeita korotuskuulusteluista.

Todistukset ja niiden kaavat
1 Aikuislukion todistukset
Vaasan lyseon aikuislukiossa käytetään seuraavia todistuksia:
1 Perusopetuksen/Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut
perusopetuksen/lukion koko oppimäärän.
2 Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai
useamman oppiaineen oppimäärän.
3 Todistus perusopetuksessa suoritetuista opinnoista, joka annetaan opiskelijalle pyydettäessä.
4 Todistus perusopetuksessa/lukiossa suoritetuista opinnoista annetaan opiskelijalle, joka eroaa
koulusta ennen koko oppimäärän suorittamista (erotodistus).
5 Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta erityisessä tutkinnossa.

2 Todistusten kaavat
Vaasan lyseon aikuislukion todistuksissa on seuraavat tiedot:








todistuksen nimi
koulutuksen järjestäjän nimi
oppilaitoksen nimi
opiskelijan nimi ja henkilötunnus
suoritetut opinnot
todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus
tiedot oppilaitoksen todistuksenanto-oikeudesta




arvosana-asteikko
selvitys kielten oppimääristä
ÄO/M = äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä
S2/R2, s2/r2 (perusopetuksessa) = suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille
A = perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkaneen kielen oppimäärä
B1 = perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä
B2 = perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä
B3 = lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä
 muualla suoritetut opinnot
 lisätietoja
Lisätietoja-kohdassa voidaan arvioida muutakin kuin opiskelijan opiskeluun liittyvää
erityisosaamista sekä koulun tavoitteiden mukaista toimintaa, jota ei arvioida oppiaineita
arvosteltaessa. Kohdassa voidaan myös täsmentää muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja.
Tarvittaessa lisätiedot voidaan merkitä todistuksen mukana annettavalle todistuksen liitteelle
(lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet ja äidinkielen puheviestintätaitojen päättökoe).
Lukion päättötodistukseen ja todistukseen lukion oppimäärän suorittamisesta merkitään
opiskelijan opiskelemat oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen
arvosana kirjaimin ja numeroin (esimerkiksi: yhdeksän ... 9) tai merkintä oppiaineen
hyväksytystä suorittamisesta (suoritettu).
Vaasan lyseon aikuislukiossa pidetään opiskelijan opinnoista tiedostoa, jona toimii jaksojen
päätyttyä jaettava jaksoarvostelu. Siitä ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden arvosanat.
Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen
keskiarvona eikä muullakaan tavalla.
Todistukseen merkitään opiskelijan suorittama kokonaiskurssimäärä.
Lisäksi todistuksessa on maininta, että opinnot on suoritettu Opetushallituksen 27.2.2004
hyväksymien aikuisten perusopetuksen/lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti.

