
3. vuositason vanhempainilta

12.1.2021



Vanhempainillan kulku

• Yleiset asiat: rehtori Samuli Laitinen

• Ohjaus abivuonna: opinto-ohjaaja Miika Raudaskoski

• Yo-tutkinto: opinto-ohjaaja Miika Raudaskoski ja 
apulaisrehtori Paavo Heiskanen

• Ryhmien kuulumiset: Päivi Kiiski, Antti Savinainen, 
Laura Okkonen, Tiina Vainikainen



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 penkkarit ja potkiaiset 
siirretään helmikuulta myöhempään ajankohtaan.

• Uusi ajankohta päätetään lukioiden johtotiimissä 
14.1.2021. Aikaisintaan penkkareita vietetään 
huhtikuussa ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

• Freskokahveja vastaavaa tilaisuutta suunnitellaan.



Valintatavat 2020 alkaen
• Todistusvalinta

– Vähintään 51 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla 
(pl. oikeustiede 40 %)

– Valtaosa paikoista varattu ensikertalaisille

– ensikertalainen = henkilö, jolla ei ole suomalaisessa korkeakoulussa
suoritettua korkeakoulututkintoa tai vuoden 2014 jälkeen
vastaanotettua korkeakoulupaikkaa.

• Valintakoevalinta
– Loput aloituspaikat täytetään pelkän valintakokeen perusteella

• Muut reitit yliopistoon
– TKT-väylä, avoimen yo:n väylät (esim. 60 op ja opintomenestys), 

valintakoekurssit (AMK monimuoto)



Korkea-asteen hakuajat keväällä 2021

• Korkea-asteen ensimmäinen haku 7.–20.1.2021 (klo 15)
– suurin osa englanninkielisistä koulutuksista ja taidealojen

koulutuksista
– korkeintaan kuusi hakukohdetta
– hakukohteita ei laiteta mieluisuusjärjestykseen
– hakija voi tulla valituksi useaan hakukohteeseen

• Korkea-asteen toinen haku 17.-31.3.2021 (klo 15)

– Voi hakea yhteensä kuuteen yliopisto/amk-koulutukseen

– Hakukohteet tulee priorisoida hakulomakkeella (ensisijaisuusjärjestys)

– hakijalle tarjotaan vain yksi opiskelupaikka (ensisijaisin hakutoive)

-> Hakijalle tarjotaan korkeintaan 7 opiskelupaikkaa, josta vain 
yhden voi ottaa vastaan (yhden korkeakoulupaikan sääntö)



Haun muut tärkeät päivämäärät
• Korkeakoulut kertovat koronan mahdollisesti aiheuttamista 

muutoksista ennen toisen yhteishaun alkamista

• Keväällä valmistuvien opiskelijoiden on suoritettava lukion 
oppimäärä 12.4.2021 mennessä
– Mikäli valmistuvan tiedot (yo + lukion oppimäärä) eivät ole lautakunnassa 

ajoissa, opiskelija ei ole hakukelpoinen korkeakoulun todistusvalinnassa

• Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 31.5.2021

• Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään
9.7.2021

• Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 16.7.2021 klo 15 mennessä
sitovasti tai ehdollisesti.

• Varasijoilta valinnat päättyvät 2.8.2021 klo 15



Tutkinnon rakentuminen

neljä pakollista koetta

äidinkieli

+

toinen kotimainen kieli

vieras kieli

matematiikka

reaaliaineen koe

+

ylimääräisiä kokeita

hajauttaminen ja täydentäminen
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Ilmoittautuminen on sitova

• kevään 2021 kokeisiin on ilmoittauduttu 
marraskuussa

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

tutkintomaksut:

perusmaksu 14 € + koemaksu 28 €
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Koepäivät

• ti 16.3. äidinkielen 
lukutaidon koe ja S2-koe

• to 18.3. vieras kieli, lyhyt 
oppimäärä

• pe 19.3. äidinkieli, 
kirjoitustaidon koe

• ma 22.3. vieras kieli, 
pitkä oppimäärä

• ti 23.3. matematiikka, lyhyt 
oppimäärä

• ke 24.3. matematiikka, pitkä 
oppimäärä

• to 25.3. BI, FI, PS

• pe 26.3. FY, HI

• ma 29.3. toinen kotimainen 
kieli

• ti 30.3. GE, UE, ET, UO, YH

• ke 31.3. KE, TE
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Lisätietoja

• Ylioppilastutkintolautakunnan tiedotekirje 
kokelaille löytyy

– YTL:n sivuilta: 
www.ylioppilastutkinto.fi

– Lyseon kotisivuilta:
www.kuopionlyseo.fi -> opiskelijalle -> YO-tutkinto
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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
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Yo-koepäivän aikataulu
• Kokelaiden on oltava koululla 8.00. 

– Kokeita voi olla myös muualla kuin Lyseolla.

• 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.
vuositaso



Muita käytännön asioita
• Kokelas tuo mukanaan oman tietokoneen, 

kirjoitusvälineet ja eväät. Minkäänlaista paperia 
ei saa olla mukana.

• Myös henkilötodistus mukaan!

• Kaikki tekstit mehutölkeistä, juomapulloista ja 
vaatteista on peitettävä. Lääkkeet ynnä muut 
annetaan valvojalle saliin mennessä.

• Puhelimet ja kellot jätetään kirjoitussalin 
ulkopuolelle.
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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 18.5.2021.

• Lakkiaisjuhlaa vietetään lauantaina 5.6.2021, mikäli olosuhteet 
niin sallivat

• Oikaisupyynnön 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)
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Varmista tietokoneestasi

• USB-portteja pitää olla riittävästi

– Abitti-tikku

– irrallinen hiiri

– mahdollisesti kuulokkeet

– mahdollisesti nettijohdon adapteri

• Hanki tarvittaessa USB-jakaja
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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 044 718 4562

• apulaisrehtori Päivi Kiiski 044 718 4569

• apulaisrehtori Paavo Heiskanen 044 718 4570

• opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen 044 718 4566

• opinto-ohjaaja Miika Raudaskoski 044 718 4072

• Kanslia 044 718 5123
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Ryhmänohjaajien terveiset

• Ryhmänohjauksiin osallistuminen on osa lukio-opintoja.

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

• Stressaantumista, väsymystä ja uupumista on ollut havaittavissa.

• Aikatauluttaminen ja kalenterin käyttö helpottavat opiskelua.

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

• Täysi-ikäinenkin opiskelija voi antaa suostumuksen asioiden 
hoitamiseen yhdessä huoltajan kanssa.


