Hei Lumon lukion uusi opiskelija!
Onneksi olkoon opiskelupaikastasi!
Odotamme innolla sinua lumolaisten joukkoon. Lukioaikanasi saat paljon uusia ystäviä, opit
opiskelemaan ja pääset syventämään tietojasi ja taitojasi monissa oppiaineissa. Seuraavat
kolme vuotta tulevat olemaan täynnä kiinnostavia tapahtumia ja ahkeraa opiskelua - eli
täyttä elämää. Tee oma työsi huolellisesti, pyydä apua kun sitä tarvitset, älä lannistu
vaikeuksien edessä, pysy uteliaana, haasta itsesi - ja ennen kaikkea iloitse kaikesta eteesi
tulevasta uudesta.
Vastaathan oheiseen ennakkokyselyyn, jotta voimme rakentaa opintotarjontamme
paremmin. KYSELY ON TÄÄLLÄ.
Pyydä huoltajaasi tulostamaan tietokoneen käyttäjäsitoumuslomake valmiiksi ennen koulun
alkua. Saat oman tietokoneesi ensimmäisenä koulupäivänä, kun tuot lomakkeen kouluun.
LOMAKE ON TÄÄLLÄ. Lähetämme lomakkeen myös huoltajallesi. Lomake löytyy myös koulun
kotisivulta.
Jos olet syntynyt vuonna 2005 ja päättänyt juuri peruskoulun, saat oppimateriaalit ja
tietokoneen ilmaiseksi.
Jos olet syntynyt 2004 ja valmistunut ns. kymppiluokalta, LUVAlta tai Valma-luokalta ja tulet
Lumoon, saat tietokoneen ja oppimateriaalit ilmaiseksi. Maksuttomuus ei koske 2003 tai
aiemmin syntyneitä.
Koulu alkaa keskiviikkona 11.8.2021 klo 8.30 Lumon lukion Lukiotorilta (pääovesta toiseen
kerrokseen). Lukiotorilla sinua odottavat tutorimme ja opastavat sinut eteenpäin.
Alla vielä tarkempia ohjeita uudelle lukiolaiselle.
Tervetuloa Lumoon!
Ystävällisin terveisin
Marianna Sydänmaanlakka, rehtori
m.sydanmaanlakka@vantaa.fi, puh: 050-312 4447

1.8.2021 voimaan tuleva oppivelvollisuuslaki
Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, jonka mukaisesti perusopetuksen
päättötodistuksen 1.1.2021 jälkeen saaneet alle 18-vuotiaat nuoret ovat oppivelvollisia.
Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen
suorittaa toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuuslaki tuo lukiokoulutuksessa opiskelevalle
oppivelvolliselle opiskelijalle mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia.
Oppivelvollisille opiskelijoille opinnoissa tarvittavat materiaalit maksutta
Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä perusopetuksen jälkeiset opinnot ovat maksuttomia
oppivelvollisille opiskelijoille. Oikeus opiskelijalle maksuttomaan koulutukseen jatkuu sen
kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai sitä ennen on
suorittanut toisen asteen tutkinnon. Lisäksi Vantaan opetuslautakunta on 7.6.2021
kokouksessaan päättänyt, että oppimateriaalit tarjotaan maksutta tietyille ei-oppivelvollisille
vuonna 2004 syntyneille nuorille.* Jos et tiedä, kuulutko oppivelvollisuuden piiriin tai oletko
oikeutettu maksuttomaan oppimateriaaliin, kysy sitä lukion kansliasta.
Oppivelvollinen ja em. opetuslautakunnan päätöksen mukaiseen ryhmään kuuluva opiskelija
saa maksutta käyttöönsä opintonsa ajaksi lukio-opinnoissa tarvittavat (digitaaliset)
oppimateriaalit, ja maksulliset ohjelmat ja sovellukset. Vantaan kaupungin lukioissa
opiskeleville oppivelvollisille opiskelijoille tarjotaan opintojen ajaksi Vantaan kaupungin
laitehallinnassa oleva tietokone.
Opiskelijan oman koneen käyttö lukio-opinnoissa
Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus käyttää henkilökohtaista, itse kustannettua
konetta opinnoissaan. Tällöin oppivelvolliselle ja maksuttomiin materiaaleihin oikeutetulle,
omaa konetta käyttävälle opiskelijalle tarjotaan opinnoissa tarvittava materiaali (digikirjat,
ohjelmat ja sovellukset) sekä koneeseen liittyvä tuki**. Mikäli opiskelija käyttää omaa
konettaan opiskeluissa, opiskelijan tulee varmistaa, että kone on abitti-sopiva. Sopivat
laitemallit: https://www.abitti.fi/
Mikäli opiskelija päättää käyttää omaa konetta tulee hänen kuitenkin hyväksyä
käyttäjäsitoumuslomake koskien tunnuksien ja sovellusten käyttöä.
Käyttäjäsitoumuslomake
Käyttäjätunnukset ja kaupungin laitehallinnassa oleva tietokone luovutetaan lainaksi
opiskelijalle opintojen ajaksi opiskelijan ja huoltajan hyväksyttyä käyttäjäsitoumuksen.
Tutustu huolella käyttöehtoihin, allekirjoita liitteenä oleva käyttäjäsitoumuslomake ja tuo se
ensimmäisenä opiskelupäivänä mukanasi lukioon. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta
tulostaa itse lomaketta, voit hakea paperilomakkeen lukion kansliasta ma 2.8.-ti 10.8. klo
9-15.
Kelan koulumatkatuki
”Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos
koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.”

”Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä
yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse
osan koulumatkastaan.” Tarkempaa tietoa KELAn sivuilta:
https://www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee

* Vantaan opetuslautakunnan 7.6.2021 tekemä päätös maksuttomista oppimateriaaleista
toisen asteen opinnot aloittaville ei-oppivelvollisille:
a) lukuvuonna 2021–2022 oppivelvollisten lisäksi oppilaitoksen tarjoamiin opiskelijalle
maksuttomiin materiaaleihin on oikeus seuraavilla opiskelijoilla:
1. opiskelija on syntynyt vuonna 2004; ja
2. opiskelija on opiskellut lukuvuonna 2020–2021 lukiokoulutukseen valmentavassa
koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai
perusopetuksen lisäopetuksessa; tai
3. opiskelija on suorittanut perusopetusta lukuvuoden 2020─2021 aikana, ja ollut sen
jälkeen ilman opiskelupaikkaa; tai
4. opiskelija on opiskellut perusopetukseen valmistavassa opetuksessa lukuvuonna
2020–2021.
b) Kohdan a mukaisilla opiskelijoilla on oikeus opintojen suorittamiseen tarvittavaan
oppimateriaaliin maksutta (tarvittaessa: tietokone, kirjat, työvälineet, -asut, tutkintomaksut)
sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai sitä ennen saa
toisen asteen tutkinnon valmiiksi edellyttäen, että opinnot etenevät henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelija ei voi hakea maksuttomuusajan pidentämistä
tai saada päätöstä maksuttomuudesta.
c) Kohtien a ja b kriteerit täyttävä Vantaalla asuva nuori, joka aloittaa opintonsa kaupungin
omistamassa Yrkesinstitutet Prakticumissa on myös oikeutettu samoihin yllä mainittuihin
etuihin.
**Lukioiden yhteydessä toimiva Varian helpdesk antaa tukea kaupungin koneisiin ja
opiskelijoiden omiin laitteisiin opiskelijoille seuraavissa tilanteissa:
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o

Kirjautuminen laitteelle.
Opastus ja neuvonta.
Ohjelmistojen asennus.
Vianetsintä ja korjaus.
Haittaohjelmien ja virusten poisto.
Tiedostojen kopiointi ja siirto. (puhelimet, tabletit ja tietokoneet)
Asiantuntijapalvelut (tietokoneen hankinta, osat ja muut oheislaitteet)
Salasanojen resetointi
Vuosihuollot.
Huoltopalvelu. (osien vaihto esim:muisti yms.)
Pikahuolto.
Tulostimien tuki.
Abitti boottauksen testaus ja tuki.
Tietoturva.
Nettiyhteyden tuki ja neuvonta.

