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1 Opiskelu lukiossa
Lukio on erilainen koulu kuin peruskoulu. Lukiolaiselta edellytetään
omatoimisuutta monessa asiassa ja itsenäisyyttä opinto-ohjelmaa toteuttavissa
valinnoissa. Menestyminen lukiossa ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii
pitkäjänteisyyttä ja työntekoa, siksi useat kokevatkin lukion varsin haastavaksi
kouluksi. Ajankäyttö on hyvä kehittää mahdollisimman tasokkaaksi ja tehokkaaksi.
Lukiossa jokaisella opiskelijalla on oma ohjelmansa, jonka hän on valinnut
mieltymystensä ja tavoitteittensa mukaisesti.
Opiskelun yksi välivaihe on päättökoe, ylioppilaskirjoitukset, joka osoittaa
opiskelijalle sen, miten hän on omaksunut koulussa oppimansa asiat.
Päättökokeen sisältö on osittain valinnainen. Valinnaisuus ja tavoitteellisuus
luovat hyvät edellytykset sille, että opiskelijan on helppo löytää määrätietoinen
opiskeluasenne, joka takaa parhaat tulokset.
Opintososiaaliset seikat
- opiskelijan on maksettava omat oppikirjansa ja koulutarvikkeensa (mm.
kannettava tietokone)
- koulumatkakorvaukset maksetaan säädösten mukaan
- kouluterveydenhuolto on maksutonta
- opiskelijaa ei ole lukion puolesta vakuutettu
- opintotuki myönnetään Kelan säädösten mukaan
Lapsilisää saavalle ei vielä myönnetä opintotukea.

2 Millainen on Vaasan lyseon lukio?
Perinteinen, silti nykyaikainen
Vaasan lyseon lukio jatkaa usean Vaasassa toimineen lukion perinteitä: Vaasan
lyseon lukio (Onkilahden lukio), Vaasan Yhteislukio (Kirkkopuistikon lukio ja
Vaasan Yhteiskoulun lukio).
Vaasan lyseon lukio on saavuttanut vankan jalansijan vaasalaisessa
koulumaailmassa ja monet tunnetut vaikuttajat ovat ammentaneet täällä oppinsa.
VALEO, VELY, VATEO ja Vaasan yhteiskouluyhdistys ovat entisten opiskelijoiden
muodostamia yhdistyksiä, jotka vaalivat oman oppilaitoksensa perinteiden
jatkuvuutta niin Vaasassa kuin muualla Suomessa. Lyseolla on erittäin
huomattavat stipendirahastot.
Vaasan lyseo uudistuu ja kehittyy ajan hengessä. Nykyinen Lyseo on reilun 800
opiskelijan ja 60 opettajan työyhteisö. Lyseo toimii kahdessa kiinteistössä:
Vaasanpuistikko 8 ja Kirkkopuistikko 27. Vaasanpuistikon yksikössä opiskellaan
matemaattis-luonnontieteellisiä aineita sekä musiikkia. Lisäksi
opiskelijaterveydenhoitopalvelut sekä ohjauspalvelut on keskitetty tähän
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yksikköön. Kirkkopuistikon yksikössä puolestaan opetetaan kielet, äidinkieli,
musiikki sekä humanistiset reaaliaineet.
Vaasan lyseon lukio tarjoaa uudet ja modernit tilat sekä välineet, jotka soveltuvat
nykyaikaiseen lukio-opiskeluun. Lyseon opetussuunnitelmaa täydennetään ja
kehitetään koko ajan opiskelijoiden toiveiden suuntaisesti. Lyseon tunnuslause on:
”Tule itsenäsi osaksi meitä matkalle mahdollisuuksien maailmaan”. Lyseon
keskeistä arvomaailmaa ovat suvaitsevaisuus, aktiivisuus, vastuullisuus ja
välittäminen.
Painopisteet
Musiikin, tanssin ja kuvataiteen painotus näkyy siinä, että Kuula-opistossa ja
Taiteen perusopetuksessa lukioaikana suoritetut opinnot luetaan hyväksi
kokonaiskurssimäärään.
Lukuvuonna 2016-2017 aloitettiin Vaasan kaupunginteatterin ja Vaasan lyseon
lukion yhteistyöhanke - kulttuuriakatemia. Se on tarkoitettu kaikille Vaasan lyseon
opiskelijoille. Osallistuminen edellyttää ilmaisutaidon 1. kurssin sekä
teatterikirjallisuuskurssin suorittamista. Lopullisen valinnan produktioon suorittaa
Vaasan Kaupunginteatteri.
Samoin koululla on yhteistyösopimus Vaasan seudun urheiluakatemian kanssa.
Lyseon opiskelija voi hakea ns. toisen asteen urheilupainotukseen erillisellä
hakulomakkeella.
Jos kyseiset aineet ovat sinulle mieluisia ja tärkeitä, suosittelemme, että suoritat
lukiossa myös ns. lukiodiplomin. Se on eräänlainen näyttötyö osaamisestasi, ja
siitä on hyötyä kyseisten aineiden (mu, li, ku) jatko-opintoihin haettaessa. Kysy
lisää tullessasi meille opiskelemaan.
Miten luokaton lukio toimii Vaasan lyseon lukiossa?
Lukiossa oppiaineiden oppimäärät on jaettu itsenäisiksi kursseiksi, joiden pituus
on keskimäärin 38 tuntia (38 x 45 min, vastaa noin 22:a 75 minuutin oppituntia).
Lähes kaikkien aineiden kurssit opiskellaan keskitetysti eli opetus tapahtuu yhden
jakson aikana. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Yksi jakso kestää n. 6-7
viikkoa. Kaikkia aineita ei opiskella jokaisessa jaksossa, vaan välillä on aina
taukojakso. Pitkä matematiikka on poikkeus, sitä opiskellaan joka jaksossa.
Saman oppiaineen kurssitunteja on 3 kertaa viikossa (3 x 75 min). Kaikkia aineita
ei välttämättä ole kuitenkaan jaksotettu. Esimerkiksi opinto-ohjaus on hajautettu.
Opiskelijan työjärjestys, lukujärjestys (ks. liite), vaihtuu aina jakson vaihtuessa.
Huomaa, että luokattomassa lukiossa
- ei jäädä luokalle
- ei siirrytä luokalta toiselle
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- hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa
- lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa
- lukuvuosikohtaista kurssimäärää ei ole vaan kurssimäärä kertyy koko lukioajalta
- ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa ja aloittaa keväällä tai syksyllä
Yläkoulussa täytät Lyseon ainevalintakortin (ks. liite). Heti koulun alettua saat
henkilökohtaisen työjärjestyksen, johon on merkitty opiskeltavat kurssit tekemiesi
valintojen pohjalta (ks. liite). Samalla saat myös koko koulun kurssitarjottimen (ks.
liite). Luokattomassa järjestelmässä voit lukuvuoden aikana tehdä muutoksia
tarjottuun työjärjestykseen.
Olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti ohjaukseen: saat aina tarvittaessa apua
aineopettajalta, ryhmänohjaajaltasi, tutoreilta, opinto-ohjaajalta ja
kansliahenkilökunnalta. Ohjelmaasi sisältyy myös opinto-ohjauksen tunteja.
Henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja käyt sekä ryhmänohjaajasi että opintoohjaajasi kanssa. Lyseo tähtää opiskelijoistaan välittämiseen: turvallisessa
ympäristössä pääsee hyviin oppimistuloksiin. Lyseon terveydenhoitaja, kuraattori,
ja erityisopettaja ovat myös tukenasi opintojen eri vaiheissa.
Luokattomuus merkitsee myös sitä, että opettaja voi kursseittain vaihtua.
Ryhmissä voi olla eri vuosikurssien ja jopa muiden oppilaitosten opiskelijoita.
Kansainvälisyys
Vaasan lyseon lukio on Unesco- ja YK-koulu. Koulullamme on lukuisia ystävyysja yhteistyökouluja, joihin pidetään yhteyttä opiskelijavaihdon ja yhteisten
projektien kautta. Kansainvälisyys on tärkeä osa koulun arkea, ja
kansainvälisyyskasvatus on esillä teemapäivissä ja tapahtumissa. Koulussamme
voi suorittaa Maailmankansalaisen opintokokonaisuuden. Lue lisää
www.vaasanlyseo.fi => Kansainvälisyys
Oppilaskunnan toiminta
Oppilaskunta järjestää erilaista toimintaa jäsentensä viihtyvyyden lisäämiseksi
sekä opiskeluolosuhteittensa parantamiseksi. Toimintaa on monenlaista:
tempauksia, laskettelumatkoja, bileitä; oppilaskunta suunnittelee koulun yhteisiä
tapahtumia ja erilaisia teemapäiviä sekä muuta tarpeen mukaan.
Opiskelu muissa oppilaitoksissa ja ulkomailla
Vaasan lyseon lukio harjoittaa monimuotoista yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Lyseon lukion opiskelijat voivat halutessaan ottaa opinto-ohjelmaansa myös
muiden oppilaitosten tarjoamia kursseja, jotka lasketaan mukaan
kokonaiskurssimäärään. Tällaisia kursseja ovat mm. Vaasan yliopistossa,
kesäyliopistossa, Vaasan ammattikorkeakoulussa, Vaasa-Opistossa ja muissa
toisen asteen oppilaitoksissa suoritetut kurssit.Vaasan lyseon lukio ja Vaasan

7

yliopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Se takaa lyseon opiskelijoille
entistä paremmat mahdollisuudet suorittaa yliopiston kursseja jo lukioaikana.
Mikäli opiskelija on lukioaikanaan vaihto-oppilaana tai suorittaa
asevelvollisuutensa, hän voi lukea tästä hyväkseen enintään seitsemän kurssia.
Myös ulkomailla suoritettu kielikurssi voi korvata jonkin kielten soveltavan kurssin.
Ajokortin hankkiminen palkitaan Liikennekasvatuskurssilla.
Kirkkopuistikon toimipisteessä toimii iltaisin myös aikuislinja. Siellä suoritetut
kurssit korvaavat vastaavat päivälukion kurssit.

3 Opiskelu Vaasan lyseon lukiossa
Kurssimäärä
Lukion aikana kokonaiskurssimääräsi tulee olla vähintään 75. Ylärajaa ei ole.
Lukion oppimäärää varten sinun on valittava lukion pakollisia kursseja 47 tai 51
kurssia sen mukaan, kuuluuko opinto-ohjelmaasi pitkä vai lyhyt matematiikka
(kahdella A-kielellä yksi kurssi enemmän). Loput suoritettavat kurssisi ovat
valinnaisia (syventäviä ja soveltavia, ks. liite). Yksi lukiokurssin pituus vastaa 38 x
45 minuutin opintokokonaisuutta.
Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin olennaisesti liittyviä
jatkokursseja. Ylioppilaskirjoitusten tehtävät perustuvat pakollisiin ja syventäviin
kursseihin.
Soveltavat kurssit voivat pitää sisällään monenlaista: aineksia eri oppiaineista,
menetelmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja, muissa oppilaitoksissa tai
ulkomailla opiskeltavia kursseja.
Lyseon oppiainetarjonta
Lukion opetussuunnitelma 2017 tarjoaa opiskelijalle valittavaksi syventäviä
teemakursseja: Monitieteinen ajattelu, Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla
sekä Osaaminen arjessa. Myös lukiodiplomeja on mahdollisuus suorittaa.
Vaasan lyseon lukio tarjoaa sinulle lähes jokaisessa oppiaineessa runsaasti
soveltavia kursseja, mm.: puheviestintä, sanataiteen kurssi, suullisen kielitaidon
kurssit eri kielissä, englanninkielinen kirjallisuus, matemaattisten
tutkimusmenetelmien kurssi, differentiaali- ja integraalilaskennan sovelluksia,
fysiikan ja kemian työkurssit, ympäristökemian ja biologian kurssit,
ympäristöekologia, eettistä pohdintaa, sosiaalipsykologian kurssi, antiikin ja
keskiajan kurssit, kuoro, savi- ja keramiikka, stressinhallinta, voimistelu-, tanssi- ja
musiikkiliikuntakurssi, vaelluskurssi, yrittäjyyskasvatus, julkaisutoiminta (vuosikirja,
lehtityön kurssi), ilmaisutaito, kansainvälisyyskasvatus, oppilaskuntatoiminnan
kurssi sekä tutorkurssit. Tässä joitakin mainintoja.
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Lyseon opetussuunnitelmassa esitellään kaikkien kurssien sisällöt. Ne löydät
osoitteesta www.vaasanlyseo.fi  Opiskelijoille  Opetussuunnitelma.
Koeviikko
Jokainen jakso päättyy koeviikkoon, joka kestää 7 työpäivää. Koeviikolla on
yleensä yksi koe päivässä erillisen koeviikon ohjelman mukaisesti. Koe on
tavallisesti aamupäivällä ja kesto noin 3-4 tuntia (8-12).
Kurssin suorittaminen uudelleen
Mikäli sattuisi käymään niin, että saisit jostakin kurssista nelosen, voit osallistua
yhden kerran uusintakuulusteluun. Tällaisen kokeen teet uusintakoepäivänä.
Samassa yhteydessä tehdään myös mahdollisesta sairauspoissaolosta
aiheutuneet rästikokeet.
Hyväksyttyä kurssiarvosanaakin on mahdollista korottaa tiettyjen periaatteiden
mukaisesti. Lisäksi kaikkien oppiaineiden hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi
korottaa yhden kerran käymällä kurssi uudestaan opetukseen osallistumalla.
Kurssin lopulliseksi arvosanaksi tulee aina parempi arvosana.
Opiskelun päättyessä sinulla on oltava jokaisen oppiaineen pakollisista ja
syventävistä kursseista vähintään 2/3 hyväksytysti suoritettuina.
Itsenäinen opiskelu ja tukiopetus
Jonkin oppiaineen kurssin voit opiskella myös itsenäisesti. Tällöin et osallistu
varsinaiseen luokkaopetukseen, vaan opiskelet esim. kotona. Opettaja antaa
sinulle itsenäiseen opiskeluun kuuluvat yksityiskohtaiset ohjeet.
Mikäli tarvitset tukiopetusta, pyydä sitä aineesi opettajalta. Tukiopetuksella
pyritään korjaamaan niitä opiskeluvaikeuksia, joita esimerkiksi pitkä poissaolo tai
muut opiskelua haittaavat seikat ovat voineet aiheuttaa.
Kurssin arviointi ja oppiaineen arvostelu
Opettaja arvostelee suorittamasi kurssin sen päätyttyä. Mikäli sinulla on kurssin
aikana liikaa poissaoloja, voidaan kurssi jättää arvostelematta eli kurssi on
käytävä uudelleen.
Kurssi arvostellaan numeroin (4–10) tai käyttämällä suoritusmerkintää: S =
suoritettu / H = hylätty.
Oppiaineen oppimäärän arvosana muotoutuu pakollisten ja syventävien kurssien
keskiarvosta. Mikäli opintojen loppuvaiheessa näyttö on kuitenkin tätä parempi,
voivat aineopettajat korottaa päättöarvosanaa.
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Tietokone

Lukio on siirtymässä yhä enemmän digiaikaan. Siksi kannettavan tietokoneen
käyttö on tärkeää. Tietokonetta tarvitaan myös koululla eli sitä pitää kuljettaa
mukana. Kokeita tehdään kannettavalla tietokoneella. Tabletti ei kelpaa laitteeksi,
koska sitä ei voi käyttää ylioppilaskirjoituksissa. Koululla ei ole tarjota opiskelijalle
omaa konetta Ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen alkaa asteittain syksyn 2016
yo-tutkinnosta alkaen.
Jos koet tietoteknilliset taitosi puutteelliseksi, voit ilmoittautua ATK1 kurssille
vahvistaaksesi näitä taitoja ja selviytyäksesi paremmin eri kurssien tietotekniikkaa
vaativista tehtävistä.

4 Ylioppilastutkinnon rakenne
Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana (syksyllä ja keväällä).
Tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan.
Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vähintään neljä koetta: pakollisena äidinkieli,
ja sen lisäksi kolme koetta seuraavista neljästä: toinen kotimainen kieli, vieras
kieli, matematiikka ja yksi reaaliaineen koe. Edellisistä jäljelle jäävä koe on
mahdollista suorittaa ylimääräisenä kirjoitusaineena, kuten lisäksi muita vieraita
kieliä ja reaaliaineiden kokeita.
Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja pakollisen vieraan kielen
kokeessa järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa
valita, kumman tasoiseen kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä
pakollisessa oppiaineessa (toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai matematiikka)
tulee suorittaa vaativamman tasoinen koe (ns. A-taso).
Ylioppilastutkinto muuttuu sähköiseen muotoon syksyn 2016 tutkinnosta alkaen.
Tämä tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että opiskelija suorittaa tutkinnon
kannettavalla tietokoneella.

5 Ohjeita Vaasan lyseon lukioon pyrkivälle
Yleistä
Peruskoulun yläkoulun oppilaiden hakeminen lukioon tapahtuu yhteisvalinnan
yhteydessä (Opintopolku). Opinto-ohjelmasi suunnittelet yläkoulussa
päättöluokalla täyttämällä Lyseon ainevalintakortin (ks. liite).
Keskiarvoraja Vaasan lyseon lukioon on lukuaineissa 7,30. Alle tämän
keskiarvon ei ole mahdollista päästä koulumme opiskelijaksi.
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Lukioon ottamista koskeva päätös julkaistaan to 15.06.2017 koulun oveen
kiinnitettävällä ilmoituksella. Valitun opiskelijan on käytävä Lyseon kansliassa
vahvistamassa opiskelupaikkansa to 15.06. - ma 19.06. Muista ottaa mukaan
päättötodistuksesi.
Vaasan lyseon lukioon myöhemmin haluavat, esim. paikkakunnalle muuttavat,
voivat ottaa yhteyttä rehtoriin kouluun pääsemiseksi.
Opiskeluohjelman valinta
Opinto-ohjelman valinnassasi kiinnitä huomiota siihen,
- haluatko lukea pitkää vai lyhyttä matematiikkaa
- mitä kieliä olet opiskellut peruskoulussa
- millainen on ollut koulumenestyksesi
- mitkä aineet sinua kiinnostavat
- mikä on arviosi lukion suorittamisajasta (2-4 vuotta)
- mihin kokeisiin aiot osallistua ylioppilastutkinnossa
- mihin aineisiin aiot keskittyy yo-reaalikokeessa
- millaiset jatkokoulutussuunnitelmasi ovat
Mieti opinto-ohjelmaasi koko lukiota varten. Mutta valitse aineet tässä vaiheessa
ainoastaan lukion ensimmäistä lukuvuotta varten.
Kielet ja matematiikka
Ainevalintakortista näet, mitä kieliä Vaasan lyseon lukiossa on mahdollista
opiskella. Mikäli ilmoittaudut lukemaan jotain ns. harvinaista kieltä, voi olla, että
kyseisen oppiaineen ryhmää ei synny liian vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.
Ryhmän syntyminen voi Lyseossa toteutua kuitenkin jossain myöhemmässä
vaiheessa.
Valitsenko lyhyen vai pitkän matematiikan? Lukion ensimmäinen matematiikan
kurssi on kaikille opiskelijoille yhteinen. Mutta sinun pitää kuitenkin jo nyt tehdä
alustava valinta, lyhyt vai pitkä matematiikka. Tee valintasi sen pohjalta, miten
hyvin olet pärjännyt matemaattisissa aineissa (Jos aiot lukea pitkää
matematiikkaa, suosittelemme, että päättöarvosana peruskoulun matematiikasta
on kiitettävä 9 tai 10). Valitessasi pitkän matematiikan sinun tulee myös pitää
matematiikasta, sillä pitkässä matematiikassa on tunteja varsin
runsaasti. Myös lukion jälkeisillä jatko-opintosuunnitelmillasi on merkitystä.
Mikäli valitset pitkän matematiikan, sinulla on myöhemmässä vaiheessa
mahdollisuus vaihtaa lyhyeen matematiikkaan, jos pitkä matematiikka ei sujukaan
toivomallasi tavalla. Mutta huomioi, ettei vaihtaminen välttämättä suju täysin
kitkatta. Suorittamasi pitkän matematiikan kurssit huomioidaan
kokonaiskurssimäärääsi.
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Esimerkkejä eniten lukion jälkeisiin liittyvistä aineista
Yliopiston koulutusala
Kaikki äidinkieli, kielet
Teologinen uskonto/elämänkatsomustieto, filosofia
Humanistinen uskonto/elämänkatsomustieto, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi
Oikeustieteellinen yhteiskuntaoppi
Yhteiskuntatieteellinen filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi
Kauppatieteellinen maantieto, yhteiskuntaoppi, matematiikka
Psykologinen filosofia, psykologia
Kasvatustieteellinen filosofia, psykologia, kuvataide, musiikki
Luonnontieteellinen fysiikka, kemia, biologia, maantiede, matematiikka, kuvataide
Maatalous-metsätiet. kemia, biologia, maantiede
Liikuntatieteellinen liikunta, terveystieto, psykologia, biologia, musiikki
Teknillinen fysiikka, kemia, matematiikka
Lääketieteellinen psykologia, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, matematiikka
Hammaslääketieteellinen psykologia, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, matematiikka
Terveystieteiden psykologia, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, matematiikka
Eläinlääketieteellinen. psykologia, fysiikka, kemia, biologia, terveystiet., matematiikka
Farmasia fysiikka, kemia, biologia
Taiteet kaikki
Sotilasala kaikki
Ammattikorkeakoulun koulutusala
Kaikki äidinkieli, kielet
Luonnonvara-ala kemia, biologia, maantiede
Tekniikka ja liikenne fysiikka, kemia, biologia, maantieto, matematiikka
Hallinto ja kauppa psykologia, historia, yhteiskuntaoppi, maantiede, matematiikka
Matkailu-, ravitsemus ja talousala psykologia, yhteiskuntaoppi, kemia, biologia, maantiede
Sosiaali- ja terveysala kaikki
Kulttuuriala kaikki
Vapaa-aika ja liikunta kaikki
Tiedot ovat suuntaa-antavia
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Vaasan lyseon lukio
Hakukoodi 1779
000 yleinen
809 IB-linja

Kirkkopuistikko 27
Vaasanpuistikko 8
65100 VAASA

www.vaasanlyseo.fi

