
Lyseon kuulumisia kevät 2018



Kulunut lukuvuosi

• Remonteista selvittiin, vaikka hommat ovat 
vieläkin vähän kesken.

– Opojen työhuoneet ja laboratorio valmistuvat 
kesän aikana.

– Ulkoseinän maalaus on käynnissä.



Kulunut lukuvuosi

• Hallinnon järjestelyistäkin selvittiin hienosti, 
vaikka kiirettä varmasti oli kaikilla rintamilla.

• Ensisijaisia hakijoita oli kansallisella puolella 
145 (paikkoja 128) ja IB:llä 21 (paikkoja 30).

– IB:n hakijamäärän putoamista (viime keväänä 49) 
on ihmetelty ja syitä selvitelty.

– IB-linjan markkinointia on tehostettu.  



Kulunut lukuvuosi

• YO-tutkinnon tulokset tulevat huomenna. IB:n
päättökokeet loppuivat tänään.

• Laura Okkonen on valittu biologian ja 
maantieteen ja Kari Hoffren historian, 
yhteiskuntaopin ja filosofian lehtorin virkaan.

• Matematiikan tuntiopettajana nykyisten 
lehtoreiden lisäksi ensi lukuvuonna toimii 
Kaisa Pirkonen.



Kulunut lukuvuosi

• Opiskelijapalautteiden mukaan lukuvuosi on 
ollut myös varsin onnistunut.

– Palautteita on käyty läpi mm. henkilökunnan CAF-
arvioinnin yhteydessä. 

– Ryhmäytymistä lisätään ensi lukuvuonna mm. 
perusryhmissä opiskelua lisäämällä.

– Hyvinvoinnista ja jaksamisesta pyritään 
huolehtimaan monin eri tavoin.

– THL:n kouluterveyskyselyä pohtii OHRY 21.5.



Tuleva lukuvuosi

• Lukioissa tapahtuu paljon #uusilukio-hengessä

– Lukio uudistuu niin lainsäädännön kuin 
toiminnallisuudenkin näkökulmasta

– Uusi lukiolaki voimaan esityksen mukaan 1.8.2019

– Uudet opetussuunnitelmat voimaan 1.8.2021

– Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä uudistuu

– Kuopiossa lukion ja korkea-asteen yhteistyö on 
lähtenyt hyvin liikkeelle 



YO-tutkinnon kehittäminen

• rajaton uusimisoikeus voimaan S2019

• takautuvasti voimaan, eli kuka tahansa saa 
ilmoittautua

• ensisijaisesti omassa lukiossa

• Tutkinnon kehittäminen yhdessä LOPSin ja 
lukiokoulutuksen uudistuksen kanssa

• lukio ohjaa tutkinnon kehitystä eikä tutkinto 
lukion kehitystä



YO-tutkinnon kehittäminen

• LOPSin yleisen osan tavoitteet huomioon

• suulliset tehtävät?

• ei tarvitse valita aineiden pakollisuutta 
ilmoittauduttaessa

• tutkinto on valmis, kun neljä ainetta pakollisten 
aineiden ryhmästä on hyväksytysti suoritettu



Toiminnalliset muutokset

• Yhteisopettajuuden lisääntyminen 
oppiainerajat ylittävän yhteistyön kautta?

• Tiimioppimisen lisääntyminen?

• Työelämäyhteistyön lisääntyminen?

• Rakenteissa tapahtuvat muutokset:

• jaksojärjestelmä vs. jatkuvuus

• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen



Toiminnalliset muutokset

• Rakenteissa tapahtuvat muutokset:

• korkea-asteen valintauudistuksen ohjaava vaikutus 
YO-tutkinnon aineisiin ja edelleen lukio-
opiskeluun?

• monimuotoisen etä- ja verkko-oppimisen rooli?

• Oppimisen ja opettajuuden jatkuva 
muuttuminen?

• Mikä muutoksen aiheuttaa?



Korkea-asteen yhteistyö

• OKM perustaa n. 30 jäsenen työryhmän 
jakamaan hyviä käytänteitä ja miettimään 
yhteistyön tapoja

• muutakin kuin kurssien tarjoamista

• lukiolaisten ja tieteentekijöiden yhteistyö

• saavutettavuus

• opettajien täydennyskoulutus?

• jaksaminen ja hyvinvointi on huomioitava



Yleistä

• kestävän kehityksen -ohjelma Lyseolle

• kierrätyksen tehostaminen

• sosiaalinen kestävä kehitys

• toiminta LUKE-verkostossa

• OKM:n pyöreän pöydän keskustelut

• korkea-asteen yhteistyön kehittäminen


