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Vanhempainillan kulku

• Yleiset asiat: rehtori Samuli Laitinen

• Erityisopetus lukiossa: erityisopettaja Karoliina 
Snellman

• Ohjaus 2. opintovuotena: opinto-ohjaaja Pauliina 
Pöntinen

• Yo-tutkinto: opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen 
Ryhmien kuulumiset: Ulla Juntunen, Kari Laukkanen, 
Kimmo Leivo ja Ulla Karhunen



Yleisiä asioita

• Tilannetietoa koronasta

– Maskien käyttöä suositellaan edelleen (maskisuositus on 
voimassa toisen asteen oppilaitoksissa).

– Kouluun tullaan vain terveenä.

– Etäopiskeluun anotaan lupa rehtorilta.
• etäopiskelun periaatteet

• Ylioppilaskirjoitukset

– Tämän hetken tiedon mukaan kirjoitukset järjestetään 
normaalisti. Viestintää kannattaa seurata tarkasti.



Muuta yleistä

• Koronatilanteen vuoksi vanhojen päivä 
siirretään helmikuulta myöhempään 
ajankohtaan.

• Uusi ajankohta päätetään lukioiden 
johtotiimissä 14.1.2021.

• LOPS2021, laajentunut oppivelvollisuus ja 
maksuton toinen aste syksystä 2021 alkaen



Mitä lukion erityisopetus on?

•Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea

-> oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä 
itsetunnon vahvistamiseen oppijana

• Erityisopettaja tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä 
(lukiseulat, tarvittavat yksilötestit)

• Erityisopettaja antaa yksilöohjausta

• Yhteistyö aineenopettajien, opinto-ohjaajien sekä 
opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa

•Erityisjärjestelyjen hakeminen ylioppilaskirjoituksia varten 



Erityisjärjestelyiden hakeminen

• Ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaan koesuoritusta 
heikentävät syyt voidaan ottaa huomioon yo-kirjoituksissa.

• Näitä syitä ovat lukivaikeus, vieraskielisyys, eri sairaudet ja vammat tai 
vaikea elämäntilanne. Pistehyvityksellä voi korottaa vain hylättyjä 
arvosanoja ja sen voi saada useammassa aineessa.

• YTL:n määräykset koskevat myös vieraskielisiä kokelaita eli heitä, joiden 
äidinkieli on muu kuin suomi. Opiskelijat voivat hakea erityisjärjestelynä 
lisäaikaa muihin kuin vieraiden kielten kokeisiin, jos vieraskielisyyden 
vaikutus opintosuorituksiin lasketaan tarpeeksi haittaavaksi.

• Lausunnot laitetaan eteenpäin Ylioppilastutkintolautakunnalle 4. jakson 
aikana.



Jos nuoren mieltä askarruttaa…

• lukivaikeus

• keskittymiskyvyn haasteet

• stressi (esim. rästiin jääneet koulutehtävät)

• kadonnut opiskelumotivaatio

• tarve parantaa opiskelutekniikkaa tai oppia 
ajanhallinnan keinoja

-> Olipa huolen aihe mikä tahansa, opiskelija tai 
huoltaja voi ottaa yhteyttä lukion erityisopettajaan.



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

• Tutustumista jatko-
opintovaihtoehtoihin ja 
työelämään

• Hakuajat ja -menettelyt

• Työmarkkinatukiasiat, 1kk 
periaate

• Yksilöohjaus, pienryhmät, 
omat suunnitelmat, välivuosi



Kakkosvuoden tärkeitä asioita

• Ainevalinnat abivuodelle

– Loput pakolliset kurssit

– Yo-kirjoituksia tukevat kurssit (syventävät + 
abikurssit)

– Muut kurssit kiinnostusten ja tarpeen mukaan

– Kurssivalinnat tulee olla tehtynä viim.

pe 15.1.2021

• 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

• Hylättyjä arvosanoja oppiaineen oppimäärässä (pakolliset ja 
syventävät kurssit) saa olla enintään:

– 1–2 kurssia 0 hylättyä
– 3–5 kurssia 1 hylätty
– 6–8 kurssia 2 hylättyä
– 9– kurssia 3 hylättyä

2.
vuositaso



Ylioppilastutkinnosta
• Yo-kirjoitukset on suoritettava max kolmen perättäisen 

kirjoituskerran aikana -> esim. S21, K22, S22

• Osallistumisoikeus yo-kokeeseen on, kun kyseisestä 
oppiaineesta on tehty pakolliset kurssit, yo-koetehtävät 
kuitenkin laaditaan pakollisien & syventävien kurssien 
pohjalta

• Ilmoittautuminen syksyn yo-kirjoituksiin on toukokuussa, 
kevään kirjoituksiin marraskuussa. Ilmoittautuminen on 
sitova.

• Lisätietoja https://www.ylioppilastutkinto.fi/ ja https://kuopio
n-lyseo.onedu.fi/web/opiskelu/yo-tutkinto/

https://www.ylioppilastutkinto.fi/


Ylioppilaskirjoitusten kokeet

Viimeistään syksyllä 2021 yo-tutkinnon 
aloittavat: yo-tutkinto valmis, kun neljä 
pakollista yo-koetta tehty

• Pakollinen koe: äidinkieli tai S2

• Muut pakolliset kokeet (valitaan kolme)

– Toinen kotimainen kieli*

– Vieras kieli*

– Reaaliaine

– Matematiikka*

• ÄI lisäksi valittavista kolmesta pakollisesta 
kokeesta vähintään yksi oltava 
pitkän oppimäärän koe (valittavissa * 
merkityistä) 

• Valittavat kolme pakollista koetta pitää 
olla kolmesta eri aineryhmästä

Keväällä 2022 yo-tutkinnon aloittavat: yo-
tutkinto on valmis, kun 5 yo-koetta on tehty

• äidinkieli tai S2

• Muut kokeet (valitaan neljä)

– Toinen kotimainen kieli*

– Vieras kieli*

– Reaaliaine

– Matematiikka*

• ÄI lisäksi valittavista neljästä 
kokeesta vähintään yksi oltava 
pitkän oppimäärän koe (valittavissa * 
merkityistä) 

• Valittavat neljä koetta pitää olla 
vähintään kolmesta eri aineryhmästä

• Lisäksi voi tehdä ylimääräisiä yo-kokeita 
(niin viim. S21 kuin K22 yo-tutkinnon 
aloittavat)



Yo-tutkinnon reaalikoepäivät

1.Reaalikoepäivä

• PSYKOLOGIA

• FILOSOFIA

• HISTORIA

• FYSIIKKA

• BIOLOGIA

• FYSIIKKA

2.Reaalikoepäivä

• UE/UO/ET

• YHTEISKUNTAOPPI

• KEMIA

• TERVEYSTIETO

• MAANTIEDE



Yo-arvosanojen uusiminen ja 
korottaminen

• Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta (L 502/2019, 
16 §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.

• Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon 
suorittamisen aikana (L 502/2019, 16 §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, 
milloin koe on suoritettu. Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa 
kolmannella tutkintokerralla, hän saa uusia hylätyn kokeensa kolme kertaa kolmen seuraavan 
tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi siten ulottua kuuteen 
tutkintokertaan.

• Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta syksyn 
2019 tutkinnosta alkaen (L 502/2019, 16 §). Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen 
saa myös uusia rajoituksetta (Vrt. 1.5.6 Kompensaatio). Tutkinnon tulee olla valmis ennen 
ilmoittautumisajan umpeutumista.

• Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö voi täydentää tutkintoa sellaisten 
oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly hänen suorittamaansa tutkintoon, ja sellaisten 
oppiaineiden kokeilla, jotka ovat eritasoisia kuin hänen suorittamaansa tutkintoon 
sisältyvät samojen oppiaineiden kokeet (L 502/2019, 17 §).



Yo-kokeen tason vaihtaminen ym.

• Jos kokelas on valinnut vaativamman tason kokeen aineessa, jossa on kahden tason 
mukaisia kokeita, tai toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettavan äidinkielen ja 
kirjallisuuden kokeen ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen 
uusiessaan vaihtaa sen tason (L 502/2019, 16 §). Lyhyempään oppimäärään perustuvan 
kokeen suorittaminen katsotaan alkuperäisen kokeen uusimiseksi. Siten kokelas, joka on 
hylätty esimerkiksi pitkän matematiikan kokeessa, voi koetta uusiessaan vaihtaa kokeen tason 
lyhyen matematiikan kokeeksi. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että kokelaan 
pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason koe.

• Jos kokelas on osallistunut äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen, mutta tullut siinä 
hylätyksi, hän saa halutessaan uusia hylätyn kokeen osallistumalla suomi tai ruotsi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen, jos hänellä on oikeus suorittaa kyseinen koe.

• Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä 
koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan hylätyksi (L 502/2019, 14 §). Äidinkielen ja 
kirjallisuuden koe katsotaan hylätyksi, jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta 
jompaankumpaan kokeen osaan, joko lukutaidon kokeeseen tai kirjoitustaidon kokeeseen, tai 
ei jätä kummassakin äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen osassa koesuoritusta arvosteltavaksi.



Yo-todistus ja jatko-opinnot

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

• Käytössä yleisesti kaksi vaihtoehtoista valintatapaa

– Yo-todistus (40-60 % alasta riippuen) 

– Valintakoe

• Kannattaa tutustua koulutusaloihin ja niiden valintaperusteisiin

– Opintopolku.fi

– Oppilaitosten omat sivut

– Yhteisvalintasivustot (esim. DIA, kauppatieteet)

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


Ryhmänohjaajien terveiset

• Ryhmänohjauksiin osallistuminen on osa lukio-opintoja.

• Syksyn aikana keskeneräisiä suorituksia kertyi melko paljon (i-klubi, 
rästipajat).

• Väsymystä ja uupumista on ollut havaittavissa.

• Aikatauluttaminen ja kalenterin käyttö helpottaa opiskelua.

• Kannustakaa olemaan reilusti ja ajoissa yhteydessä opettajiin, 
ryhmänohjaajaan ja opinto-ohjaajaan.

• Pääasiassa hommat ovat kuitenkin sujuneet hyvin ja vuositasolla on hyvä 
henki :)

• Huoltajien Wilma-tunnukset lakkaavat toimimasta, kun opiskelija täyttää 
18 vuotta (opiskelija voi antaa suostumuksen tunnuksen käyttöön).


