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Lukion oppimäärä ja yo-tutkinto

• Lukion oppimäärän laajuus on vähintään 150 
opintopistettä.

• Pakollisia opintoja on 94–102 opintopistettä, 
loput ovat valinnaisia.

• Oppiaineen oppimäärään kuuluvista 
pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista 
opinnoista on hyväksytysti suoritettava 2/3.



Lukion oppimäärä ja yo-tutkinto

• Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan 
ylioppilastutkinto. 

• Ylioppilastutkintoon kuuluu viisi pakollista 
ainetta niillä opiskelijoilla, jotka aloittavat 
tutkinnon keväällä 2022 tai sen jälkeen.

• Ylioppilaskirjoitussuunnitelmia tehdään osana 
opinto-ohjausta viimeistään toisen 
opintovuoden aikana.



Poikkeusolosuhteet

• Noudatamme OPH:n, THL:n ja AVI:n ohjeistuksia sekä 
Kuopion kaupungin toimintaohjeita 
koronatilanteeseen liittyen.

• Tärkeää on muistaa, että kouluun tullaan vain 
oireettomana.

• Maskisuositus on edelleen voimassa kouluissa.

• Etäopiskelulupa myönnetään karanteenin ajaksi.



Oppivelvollisuus ja maksuttomuus

• Opiskelijoiden kannettavat tietokoneet ovat 
toimineet pääsääntöisesti hyvin.

• Digitaalisten materiaalien toiminnallisuuksissa on 
ollut osalla kustantajista haasteita, mutta kehitystä 
on tapahtunut.

• Painettu materiaali on mahdollista saada käyttöön 
erityisopettajan tai lääkärin lausunnon perusteella. 



Etukäteiskysymyksiä

• Opiskelijoille on tarjolla eri oppiaineiden 
pajoja oppimisen tueksi. 

• Ryhmäytymisen tukena Lyseossa ovat mm. 
omatuutorit. Lisäksi noin 2/3 ensimmäisen 
vuoden opinnoista opiskellaan oman 
perusryhmän kanssa.



Etukäteiskysymyksiä

• Opiskelijoiden mukaan Lyseon vahvuus on 
avoin ja myönteinen ilmapiiri, Lyseon henki.

• Jokainen saa olla juuri sellainen kuin haluaa.

• Yhteisöllisyyttä on kehitetty myös 
poikkeusolosuhteiden aikana.



Etukäteiskysymyksiä

• Wilmassa opiskelijan suoritukset näkyvät 
valitettavasti tällä hetkellä LOPS2016:n 
mukaisina opintoviikkoina. 

• Opintopisteiksi opinnot voi muuttaa 
kertomalla opintoviikkojen määrän kahdella.



Etukäteiskysymyksiä

• Punaiset ovat
pakollisissa
opintojaksoissa
opiskeltavia opintoja, 
siniset valtakunnallisia
valinnaisia
opintojaksoja ja violetit
paikallisia valinnaisia
opintojaksoja.



Opiskeluhuollon tervehdys

• Psykologi Tarja Rouhiainen

• Kuraattori Sanna Pärssinen



Kuopion Lyseon lukion 
vanhempainyhdistys Ry



Tarkoitus ja toiminta

• Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kodin ja koulun välistä 
yhteistyötä

• Olla tukemassa koulun toimintaa
– Lisätä koulun tunnettuutta
– Pyrkimys koulun aineellisten toimintaedellytysten turvaamiseen

• Yhdistys järjestää tilaisuuksia, teematapahtumia sekä erilaisia 
keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia

• Toiminnan tukemiseksi kerätään jäsenmaksuja, ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää mm. myyjäisiä, 
kahvitilaisuuksia ja muita keräyksiä

• Vanhempainyhdistys jakaa stipendejä sekä avustuksia koulun 
yhteistyömatkoihin



SukkaSampo

• Vuonna 2017 aloitettu Sukka Sampo haastaa lyseolaisten 
vanhemmat neulomaan lyseolaisten sukkia. 
– Lyseon sivuilta löytyy 2 ohjetta
– Saa neuloa myös ns. perussukkia

• Lankakerän ja kirjontalangan saa koulun 
kautta, mutta voit käyttää myös omaa 
lankaa.
– Yhteys: Ulla Karhunen (Wilma)

• Vanhempainyhdistys myy 
lyseolaisten sukkia 20 € /pari

• Tuotto lyseolaisten stipendirahastoon



Jäsenmaksu

• Vapaaehtoinen jäsenmaksu
– 40 € / koko opiskelijan lukiossa oloaika tai
– 15 € / lukuvuosi

• Maksu ei velvoita osallistumaan yhdistyksen 
toimintaan

• Maksutiedot:
– Saaja: Kuopion Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry
– Pankki: Nordea, FI94 1078 3500 1576 14
– Maksutietoihin maksajan nimi



Tule mukaan

• Vanhempainyhdistyksen toimintaan pääsee 
mukaan syyskokouksessa, joka pidetään Lyseolla 
torstaina 19.11. klo 17.00

• Mukaan tarvitaan tilinhoitajia, hallituksen jäseniä

• Syyskokouksessa valitaan myös uusi 
puheenjohtaja

• Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 
samassa yhteydessä



Erityisopetus lukiossa

Erityisopettaja 

Karoliina Snellman 





Mitä lukion erityisopetus on? 
• Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea

→ oman oppimistyylin löytäminen sekä itsetunnon vahvistami-
sta oppijana

• Erityisopettaja antaa yksilöohjausta

• Yhteistyö aineenopettajien, opinto-ohjaajien sekä 
opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa 

• Erityisopettaja tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä 

• Opiskelutaitojen tukikurssi

• Erityisjärjestelyjen hakeminen ylioppilaskirjoituksia varten



TUEN TARJOAMINEN

• Aineenopettajien tarjoama tuki (pajat)

• Tuki suunnitellaan aina yhdessä lukiolaisen kanssa.

• Tukitoimet kirjataan ylös Wilmaan Oppimisen tuen 
lomakkeelle

• Erityisopettaja on Lyseolla torstaisin ja perjantaisin



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 Lyseon lukiossa
1. vuositason huoltajien ilta 27.10.2021

Opinto-ohjaajat

Karoliina Nissinen, Pauliina Pöntinen ja Miika Raudaskoski



Ohjaus lukioaikana

• OP01-opintojakso ensimmäisenä lukiovuonna, OP02-
opintojakso 2. ja 3. lukiovuonna. Lisäksi 
henkilökohtaista tai pienryhmäohjausta tarpeen 
mukaan.

• Perehdytystä lukio-opintoihin, omien vahvuuksien, 
kiinnostusten pohdintaa sekä tutustumista jatko-
opintovaihtoehtoihin ja työelämään ensimmäisestä 
lukiovuodesta alkaen.



Ohjaus lukioaikana

• Opinto-ohjauksen rooli lukiossa on tukea nuoren 
itsetuntemuksen vahvistumista sekä opiskeluun ja 
urasuunnitteluun liittyvien taitojen kehittymistä

• Opolta saa tukea lukio-opintojen suunnitteluun, ajanhallinnan 
ja aikatauluttamisen kehittämiseen, vahvuuksien pohdintaan, 
jatko-opinto- ja uramahdollisuuksien etsimiseen jne.

• Opot tekevät tarvittaessa yhteistyötä erityisopettajan, 
kuraattorin, psykologin tai muiden toimijoiden kanssa



Henkilökohtainen opintosuunnitelma 
(Wilman lomakkeet A-C)

• Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
– Laadittiin 1. jakson opotunneilla

– Lukio-opintojen kesto, kielivalinnat, matematiikan taso, 
oppimisen tuki jne.

– Päivittyvä dokumentti!

• Ylioppilastutkintosuunnitelma
– Laaditaan 2. vuoden opotunneilla

– Päivittyvä dokumentti, sitovat ilmoittautumiset yo-
kirjoituksiin syksyn osalta toukokuussa ja kevään osalta 
marraskuun lopulla

• Jatko-opinto- ja urasuunnitelma



• Lukio on tärkeä elämänvaihe, mutta se ei saa olla koko 
elämä

• Jos läksyihin menee kaikki vapaa-aika, ohjelma on liian 
tiukka

• Lukion suorittaminen mahdollista myös 3,5 tai 4 vuoden 
aikataululla



Lopuksi

• Lukio on tärkeä elämänvaihe, mutta se ei saa olla koko elämä

• Jos läksyihin menee kaikki vapaa-aika, ohjelma on liian tiukka

• Lukion suorittaminen mahdollista myös 3,5 tai 4 vuoden 
aikataululla

• Hyväkin riittää, aina ei tarvitse tehdä priimaa!



Kiitos!

Opinto-ohjaajat:

• Miika Raudaskoski (21A, 21B)

• Pauliina Pöntinen (21C, 21D), sijaistaa 2. jaksossa Karoliina 
Nissinen



Kokoontumiset ryhmänohjaajien johdolla

• 21A Kari Hoffren lk. 101

• 21B Jutta Raatikainen lk. 102

• 21C Juho Oikarinen lk. 103

• 21D Eeva-Maria Väliaho lk. 111


