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Hyvä peruskoulun päättöluokkalaisen vanhempi! 
 

Lukio on hyvä vaihtoehto nuorelle peruskoulun jälkeen. Lukio-opintojen kautta hankittu 
yleissivistys ja ylioppilastutkinto avaavat ovet monipuolisiin jatko-opintoihin. Lukiosta saa 

myös kavereita ja unohtumattomia kokemuksia loppuelämän ajaksi! Koko maassa noin 

puolet peruskoulun päättävistä oppilaista aloittaa opiskelun lukioissa. 
 

Joustava lukio – omannäköiset opinnot 
 

Lukio-opinnoissa menestyy ahkeralla työllä ja kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin. Opiskelijan 

tarpeen mukaan opiskeluaikaa voi myös pidentää neljään vuoteen. Opiskelusuunnitelma tehdään 

yhdessä opinto-ohjaajan kanssa lukion alussa. Suunnitelmaa päivitetään aina opiskelijan tarpeen 

mukaan. Paikallinen pieni lukio huolehtii opiskelijoistaan hyvin ja opettajat tuntevat usein jopa 

niidenkin opiskelijoiden nimet, joita eivät opeta. Luokkayhteisö on tiivis ja turvallinen.  Lukiossa 

lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jokaisessa jaksossa opiskelija saa uuden lukujärjestyksen ja 

opiskelee n. 5 - 7 eri kurssia. Jakson päätteeksi annetaan kurssiarviointi. 
 
Lukio käytynä – kaksi todistusta 
 

Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia. Kun tarvittavat kurssit on suoritettu, 

opiskelija saa päättötodistuksen. Lukion päättötodistus antaa jatko-opintokelpoisuuden mm. 

ammattikorkeakouluihin. Lukiot noudattavat valtakunnallista lukion tuntijakoa, sen lisäksi lukio 

voi tarjota koulukohtaisia kursseja, jotka vaihtelevat lukioittain. Siikajoen lukiossa on 

koulukohtaisina kursseina tarjolla esim. vaelluskurssit Lapissa ja ilmaiset hevoskurssit. 

Ylioppilaskokeet järjestetään valtakunnallisesti samanaikaisesti kaikissa lukioissa, syksyisin ja 

keväisin. Ylioppilaskokeisiin saa osallistua suoritettuaan tarvittavan määrän kyseisen aineen 

kursseja. Ylioppilastutkintoa koskeva lainsäädäntö on parhaillaan muutoksessa ja tutkinnon 

rakenteeseen tulee lähivuosina muutoksia. Syksyllä 2020 aloittavien lukiolaisten tulee 

ylioppilaskirjoituksissa läpäistä vähintään viisi koetta saadakseen ylioppilastutkintotodistuksen, 

jonka merkiksi uudet ylioppilaat lakitetaan. Ylioppilaaksi julistamista varten täytyy myös lukion 

oppimäärän olla suoritettu. Ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-

asteelle myös yliopistoihin. 
 

Siikajoen lukio – hyvä lähilukio! 
 

Lukioiden opinto-ohjaajien yleinen mielipide on, että lukio kannattaa käydä mahdollisimman lähellä 

kotia. Poikkeuksena ovat erikoislukiot, jos oppilaalla on esim. ammatillinen tavoite harrastuksensa 

suhteen. Lähilukio tarjoaa samat ylioppilaskirjoituksiin valmentavat kurssit, ja aikaa säästyy 

harrastuksiin, opiskeluun ja vapaa-aikaan. Koulukuljetukset ovat ilmaisia kotikunnasta.  
 

Useissa nuorisotutkimuksissa on todettu luokattoman lukion aiheuttavan ongelmia nuorille. 

Siikajoen lukiossa tätä ennaltaehkäistään siten, että pakolliset kurssit opiskellaan oman, tutun ryhmän 

kanssa. Kiinteä opiskeluryhmä on nuorelle suojaava tekijä. Huolehtiminen näkyy myös 

keskeyttäneiden vähäisessä määrässä.  Toivomme, että jokainen peruskoulun päättöluokkalainen 

löytäisi itselleen sopivan jatko-opiskelupaikan. Lukio on hyvä ja turvallinen valinta toisella asteella. 

 
Tervetuloa Siikajoen lukioon! 


