
2. ja 3. vuositason vanhempainilta

10.1.2019



Illan ohjelma

17.30–18.00 kahvit ja sovittuja 
tapaamisia opettajien kanssa

18.00–18.30 yhteinen osuus juhlasalissa: 
rehtori, opinto-ohjaaja 

18.30–19.30 keskustelu jatkuu luokissa 
ryhmänohjaajien ja opettajien 
kanssa



Oodi lukiokoulutukselle ja muita uudistuksia



Mitä uutta lukiokoulutuksessa?

• #uusilukio – lukion toiminnallinen 
uudistaminen

• uusi lukiolaki 1.8.2019 alkaen

• laki ylioppilastutkinnosta 1.8.2019 alkaen

– HE marraskuu / 2018

• LOPS2021-prosessin käynnistyminen



Mikä muuttuu 1.8.2019?

LUKIOLAKI JA LAKI YLIOPPILASTUTKINNOSTA 

• opinto-ohjaukseen tulevat muutokset

– jälkiohjausvelvoite

– henkilökohtaisen ohjauksen lisääntyminen ja oma 
opintosuunnitelma

• erityisopetuksen järjestämisvelvoite

• rajaton YO-tutkinnon uusimisoikeus



Mikä muuttuu 1.8.2019?

• korkeakouluyhteistyön velvoite

– Kuopiossa on ollut vuoden verran mahdollista
suorittaa korkeakouluopintoja Itä-Suomen
yliopistossa.

• muualla hankitun osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen muutokset

• YO-tutkinnon uusi rakenne ja säädökset 
koskevat K2022 tutkinnon aloittavia



#uusilukio

• oppiainerajat ylittävän oppimisen 
lisääntyminen ja yhteisopettajuus

– Miten mahdollistamme tämän käytännössä?

– Tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja ja innostumista 
tavoitteen edistämiseen.

– Rohkeita kokeiluja tehdään jo nyt!

• Mitä on tähän mennessä tehty?



#uusilukio

• Pajatoiminta jaksamisen ja hyvinvoinnin 
tukena vaikuttaa toimivalta.

– Kesken jääneitä kursseja voidaan tehdä ohjatusti 
valmiiksi.

– Tukiopetusta tehokkaampaa tukea voidaan 
järjestää ainetutoreiden ja opettajien yhteistyönä.

– Ohjataan opiskelijoita hyödyntämään hyppytunnit 
yhdessä oppimiseen.



Ohjaus 2. ja 3. lukiovuotena

2. vuositason ohjaus
• OP02-kurssi, yksilöohjaus

• Omien vahvuuksien ja 
kiinnostusten pohdintaa 

• Tutustumista jatko-
opintovaihtoehtoihin ja 
työelämään

• Yo-kirjoitukset, kurssivalinnat, 
omat suunnitelmat

3. vuositason ohjaus
• Lukuvuoden tärkeät 

päivämäärät, lukio-opintojen 
loppuunsaattaminen

• Hakuajat ja –menettelyt

• Tutustumista jatko-
opintovaihtoehtoihin ja 
työelämään

• Työmarkkinatukiasiat, 1kk 
periaate

• Yksilöohjaus, omat 
suunnitelmat, myös välivuosi



Hakuajat keväällä 2019
• Korkea-asteen hakuaika 20.3.−3.4.2019 klo 15

• Huom! Taideyliopistossa, AMK:ien vieraskielisissä 
koulutusohjelmissa ja Treen yo:n teatterityön koulutuksessa jo 9.-
23.1.2019 klo 15!

• Voi hakea yhteensä kuuteen yliopisto- ja 
ammattikorkeakoulukohteeseen

• Hakukohteet tulee priorisoida hakulomakkeella 
(ensisijaisuusjärjestys)

• Hakija voi saada vain yhden opiskelupaikan

• Hakeminen Opintopolku.fi –osoitteessa

• Ensikertalaiskiintiöillä ei suurta vaikutusta



Hakuajat keväällä 2019

• Haku ammatillisiin perustutkintoihin 
19.2.—12.3.2019 klo 15:00 

– enintään viisi hakukohdetta

• www.opintopolku.fi



Yhteisvalintakohteita/ valintakoeyhteistyö

• Arkkitehtitutkinto

• Biologia

• Biolääketiede Tku, Kuopio

• DI tutkinto

• Farmasia

• Kasvatustieteet: 
VAKAVA:ssa mukana 
olevat kohteet

• Kauppatiede

• Lääketiede

• Hammaslääketiede

• Oikeustiede

• Psykologia

• Sosiaalityö (Hki ei 
mukana!)

• Tietojenkäsittelytiede

• Logopedia

• AMK useat alat



Todistusvalinta
• Biolääketiede, Kuopio ja Turku

• DI-tutkinto

• Historia, Tampere, Jyväskylä

• Julkisoikeus (I-S yo, Joensuu)

• Kauppatiede

• Luonnonvarat ja ympäristö, 
Jyväskylä

• Maa- ja metsätaloustiede, Hki
(3 koulutusohjelmaan)

• Matemaattiset aineet 
(mat, fys, kem)

• Taloustiede, Helsinki 
(valtiotieteellinen tdk)

• Tietojenkäsittelytiede

• Ympäristö- ja biotiede Kuopio 
ja Joensuu

• Yhteiskuntatutkimuksen 
koulutusohjelma, Tampere

• Yhteiskuntatieteiden ja 
filosofian tutk.ohjelma, 
Jyväskylä

• AMK useat alat



Keskustelut luokissa / 2. vuositaso

• 17A (133) ro Anne-Maria Muhonen (Ahtoniemi – Kanerva)

• 17B (201) ro Marja Meurman (Kankkunen – Miettinen)

• 17C (207) ro Miia-Maarit Saarelainen (Makkonen – Savinainen)

• 17D (206) ro Juho Oikarinen (Roivainen – Yrjänheikki)

• IB-ryhmät 17E & 16E (208) IB-koordinaattori Suvi Tirkkonen, 
ro:t Kauko Kauhanen ja Minna Aalto



Keskustelut luokissa / 3. vuositaso

• 16A (101) ro Aino Apilo (Ahtinen – Kääriäinen)

• 16B, 15F ro Mikko Karttunen (Karvinen – Mikkonen) 

(102) 

• 16C (111) ro Leena Kärnä (Miettinen – Rytkönen)

• 16D (113) ro Tarja Nissinen (Räty – Åberg + Harjula)

• IB-ryhmät 16E & 17E (208) IB-koordinaattori Suvi Tirkkonen, 
ro:t Minna Aalto ja Kauko Kauhanen



Ainevalinnat ja yo-kirjoitukset

2. vuositaso

Vanhempainilta 10.1.2019

2.
vuositaso



Kakkosvuoden tärkeitä asioita

• Ainevalinnat abivuodelle

• Yo-kirjoitussuunnitelma

• Orientoituminen jatko-opintojen 
suunnitteluun

2.
vuositaso



Ainevalinnat abivuodelle

• Lukion päättötodistus edellyttää, että opiskelija on
– Suorittanut vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 on valtakunnallista 

syventävää kurssia

– LOPS 2016: kaikki pakolliset lukiokurssit

– Tuntijakokeilu: tuntijakokokeilussa vähintään 9 kurssia kummastakin 
reaaliaineryhmästä, reaaliaineissa pakolliset vain TE01 ja 
UE01/UO01/ET01

• Hylättyjä arvosanoja oppimäärässä saa olla enintään:
– 1 - 2 kurssia 0 hylättyä
– 3 - 5 kurssia 1 hylätty
– 6 - 8 kurssia 2 hylättyä
– 9 → kurssia 3 hylättyä
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Ainevalinnat abivuodelle

• Kurssivalinnat

– Loput pakolliset kurssit, reaaliainekertymät

– Yo-kirjoituksia tukevat kurssit (syventävät + abikurssit)

• Esivalinnat tehdään Wilmassa

• Tarkemmat kurssikuvaukset löytyvät koulun 
kotisivuilta www.kuopionlyseo.fi

• Esivalinnat tulee olla tehtynä
ke 13.2.2019 mennessä.

2.
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http://www.kuopionlyseo.fi/


Yo-kirjoitussuunnitelma
• Yo-kirjoitukset on suoritettava kolmen perättäisen kirjoituskerran aikana

• Pakollinen koe: äidinkieli

• Muut pakolliset kokeet (valitaan kolme)

– Toinen kotimainen kieli

– Vieras kieli

– Reaaliaine

– Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

• 4 pakolliseen kokeeseen sisällytettävä vähintään yksi pitkän oppimäärän 
koe ja voi sisältää vain yhden vieraan kielen ja yhden reaaliaineen kokeen

• Suositellaan vähintään viiden kokeen kirjoittamista jatko-opintoihin 
hakemisen näkökulmasta.

2.
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Reaalikoepäivät
Yhtenä koepäivänä on vain yhden 

reaaliaineen koe valittavana

1.Reaalikoepäivä

PSYKOLOGIA

FILOSOFIA

HISTORIA

FYSIIKKA

BIOLOGIA

FYSIIKKA

2.Reaalikoepäivä

UE/UO/ET

YHTEISKUNTAOPPI

KEMIA

TERVEYSTIETO

MAANTIEDE

2.
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Yo-kirjoitukset: kompensaatio

• Kompensaatiopisteillä voi kompensoida hylätyn 
kokeen eli valmistua ylioppilaaksi yhdestä hylätystä 
pakollisesta yo-kokeesta huolimatta

– L=7, E=6, M=5, C=4, B=3 ja A=2 

– Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen. 
Hylätty arvosana kompensoituu seuraavasti:
• i+  12p

• i  14p

• i- 16p

• i= 18p
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Yo-kirjoitussuunnitelma: 
yo-kokeen uusiminen

• hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa 
välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran 
aikana

• hylätyn ylimääräisen kokeen tai kompensoidun 
pakollisen kokeen saa uusia rajoituksetta

• hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta

2.
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Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

• Yo-kirjoitusten arvosanoista annetaan pisteitä hakiessa 
jatko-opintoihin korkeakouluihin

• Käytössä yleisesti kaksi valintatapaa
– Yo-todistus (40-60 % alasta riippuen)

– Valintakoe

• Kannattaa tutustua koulutusaloihin ja niiden 
valintaperusteisiin
– Opintopolku.fi

– Oppilaitosten omat sivut

– Yhteisvalintasivustot (esim. DIA, kauppatieteet)

2.
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https://opintopolku.fi/wp/fi/


Varmista tietokoneestasi

• Koneessa pitää olla 
liitin langallista 
nettiä varten

• Jos liitin puuttuu 
hanki OMA 
adapteri (USB-rj45)

2.
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Varmista tietokoneestasi

• USB-portteja pitää olla riittävästi

– Abitti-tikku

– irrallinen hiiri

– mahdollisesti kuulokkeet

– mahdollisesti nettijohdon adapteri

• Hanki tarvittaessa USB-jakaja

2.
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Tietokoneen lisälaitteista

• Kaikkien lisälaitteiden pitää olla langallisia

– hiiri

– kuulokkeet

• Muista jättää kotiin langattoman hiiren lähetin

2.
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Vanhojen päivä 15.2.

• Vanhojen brunssi järjestetään omalla koululla klo 10.

• Tanssiesitys oman koulun väelle on kello 12.

• Vanhojen yhteinen lounas on jossain vaiheessa 
iltapäivällä.

• Tanssiesitys Musiikkikeskuksen Valohallissa alkaa 
kello 17.

• Mahdolliset Vanhojen jatkot eivät ole koulun 
järjestämää toimintaa.

2.
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Kysymyksiä?2.
vuositaso



Ylioppilastutkinto 2019

3. vuositaso

Vanhempainilta 10.1.2019

3.
vuositaso



Tarkista kurssimäärät / 
tuntijakokokeilu

Kurssimäärät täyttyvät (tuntijakokokeilu):

• pakolliset kurssit 32-36

• syventäviä kursseja reaaliainekoreista min. 8+8

• syventäviä ja soveltavia kursseja

• kokonaiskurssimäärä yhteensä vähintään 75

• kurssit on oltava suoritettuina 8.4.2019 
mennessä
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Tarkista kurssimäärät / LOPS2016

Kurssimäärät täyttyvät (LOPS2016):

• pakolliset kurssit 47–51

• syventäviä kursseja vähintään 10

• soveltavia kursseja

• kokonaiskurssimäärä yhteensä vähintään 75

• kurssit on oltava suoritettuina 8.4.2019 
mennessä

3.
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Ylioppilaskirjoitukset

• mitä aineita kirjoitat tutkinnossa?

• pakolliset tutkintoaineet

• ylimääräiset tutkintoaineet

• kokeen laajuus (pitkä/lyhyt)

• Tehtävät tulevat pakollisista ja syventävistä 
kursseista!

3.
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Valmiudet kirjoituksiin 
osallistumiseen
tutkintoaineen 
pakolliset kurssit 

+

syventävät kurssit

(ks. tuntijako)

kokeesta poisjäänti = hylätty suoritus

Riittävä 

asian 

hallinta

Osallistumis-

oikeus

3.
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Osallistumisoikeus tuntijakokokeilussa
reaaliaineiden osalta

Niissä reaaliaineissa, joissa ei ole pakollisia 
kursseja, kokelaalla on osallistumisoikeus, kun 
hän on käynyt kyseisestä reaaliaineesta 
vähintään kaksi (syventävää) kurssia.

3.
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Asianhallintaan vaadittavat kurssit

- valtakunnallinen tuntijako

ÄI 6+3 FY 1+6

A-kieli 6+2 KE 1+4

RUB 5+2 UE/UO/ET 2+4

B2/3-kieli  8 (3) FI 2+2

MAA 9+3 (May01) HI 3+3

MAB 5+2 (May01) YH 3+1

BI 2+3 PS 1+4

GE 1+3 TE 1+2
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Tutkinnon rakentuminen

• Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, 
joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. 

• Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista 
koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen 
kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, 
matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. 

• Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai 
useamman ylimääräisen kokeen. (L 766/2004, 18 §)

3.
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Tutkinnon rakentuminen

neljä pakollista koetta

äidinkieli

+

toinen kotimainen kieli

vieras kieli

matematiikka

reaaliaineen koe

+

ylimääräisiä kokeita

hajauttaminen ja täydentäminen

3.
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Ilmoittautuminen on sitova

• kevään 2019 kokeisiin ilmoittaudutaan 
marraskuussa, viimeistään pe 16.11.

– syksyn kirjoituksiin osallistuneet odottavat ensin 
yo-tulokset, ilmoittautuminen viim. pe 23.11.

• tasot toisessa kotimaisessa ja vieraassa 
kielessä sekä matematiikassa 
(vähintään yhdessä kokeessa vaativampi oppimäärä)

tutkintomaksut:

perusmaksu 14 € + koemaksu 28 €
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Koepäivät

• ti 12.3. äidinkielen lukutaidon koe ja S2-koe

• to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

• pe 15.3. reaali I: PS, FI, HI, FY, BI

• ma 18.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä 
oppimäärä RUA, RUB

• ke 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

• pe 22.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe

• ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

• to 28.3. reaali II: UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE

3.
vuositaso



Ainereaalikoe

Kaksi koepäivää kahden viikon välein

• 15.3.2019 PS, FI, HI, FY, BI

• 28.3.2019 UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE

Voit osallistua vain yhteen kokeeseen päivässä.
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Lisätietoja

• Ylioppilastutkintolautakunnan tiedotekirje 
kokelaille löytyy

– YTL:n sivuilta: 
www.ylioppilastutkinto.fi

– Lyseon kotisivuilta:
www.kuopionlyseo.fi -> opiskelijalle -> YO-tutkinto

3.
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Kompensaatio

• Kompensaatiopisteillä voi kompensoida hylätyn 
kokeen eli valmistua ylioppilaaksi yhdestä hylätystä 
pakollisesta yo-kokeesta huolimatta

– L=7, E=6, M=5, C=4, B=3 ja A=2 

– Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen. 
Hylätty arvosana kompensoituu seuraavasti:
• i+  12p

• i  14p

• i- 16p

• i= 18p

3.
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Yo-koepäivän aikataulu
• Kokelaiden on oltava koululla 8.00. Kokeita voi olla 

myös muualla kuin Lyseolla (lyhyt kieli/toinen 
kotimainen).

• Kokeet alkavat klo 9.00.

• Koe kestää 6 tuntia. Osalle kokelaista on kuitenkin 
myönnetty lisäaikaa (korkeintaan 2 tuntia).

• Yo-kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00.

3.
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Muita käytännön asioita

• Kokelas tuo mukanaan oman tietokoneen, kirjoitusvälineet 
ja eväät. Minkäänlaista paperia ei saa olla mukana.

• Henkilötodistus tarvitaan digitaalisissa kokeissa. 
• Kaikki tekstit mehutölkeistä, juomapulloista ja vaatteista on 

peitettävä. Lääkkeet ynnä muut annetaan valvojalle saliin 
mennessä.

• Puhelimet ja rannekellot jätetään kirjoitussalin 
ulkopuolelle.

• Tuo laskimen ja taulukkokirja (MA, KE, FY, GE) 
tarkistettaviksi kansliaan koetta edeltävänä arkipäivänä klo 
12 mennessä.
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Muuta tärkeää

• Sairastuminen yo-kirjoitusten aikana: tieto rehtorille 
mahdollisimman pian, lääkärintodistus kansliaan. Koulu hoitaa 
mahdollisen erityisjärjestelyjen tekemisen.

• Erityisen vaikea elämäntilanne: kokelas voi pyytää tilanteen 
ottamista huomioon yo-kokeessa / kokeen arvioinnissa. Yhteys 
opoon / rehtoriin + tarvittavat todistukset.

• Kevään tulokset tulevat viimeistään 25.5.

• Lakkiaisjuhlaa vietetään lauantaina 1.6.2019 klo 10, 
lakkiaisharjoitukset perjantaina 31.5. klo 16.30.

• Tarkistusarvostelupyynnön voi tehdä kahden viikon kuluessa 
yo-tulosten saapumisesta (50 €).
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Varmista tietokoneestasi

• Koneessa pitää olla 
liitin langallista 
nettiä varten

• Jos liitin puuttuu 
hanki OMA 
adapteri (USB-rj45)

3.
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Varmista tietokoneestasi

• USB-portteja pitää olla riittävästi

– Abitti-tikku

– irrallinen hiiri

– mahdollisesti kuulokkeet

– mahdollisesti nettijohdon adapteri

• Hanki tarvittaessa USB-jakaja

3.
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Tietokoneen lisälaitteista

• Kaikkien lisälaitteiden pitää olla langallisia

– hiiri

– kuulokkeet

• Muista jättää kotiin langattoman hiiren lähetin
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Puhelinnumerot

• rehtori Samuli Laitinen 044 7184562

• apulaisrehtori Paavo Heiskanen 044 7184570

• apulaisrehtori Päivi Kiiski 044 7184569

• opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen 044 7184566

• opinto-ohjaaja Miika Raudaskoski 044 7184072

• Kanslia 017 184563
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Penkkarit 14.2.

• yhteinen salitilaisuus klo 10

• penkkariajelu klo 13 alkaen

• Huom! kasvojen paljastaminen, pullot, leikkiaseet

• Sotkeminen, toisten loukkaaminen ym. ei kuulu hyvään 
käytökseen myöskään penkkaripäivänä.

• lämpimästi päälle ☺

• Freskokahvit järjestetään koululla n. klo 13.30.

• Abiristeily tai mahdolliset penkkaribileet eivät ole 
koulun järjestämää toimintaa.
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Penkkarit 14.2.

Penkkareissa ei 
pöllöillä.
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