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Syksyn kuulumisia

◦ Lyseon arki on sujunut hyvin ja olemme saaneet olla 

lähiopetuksessa

◦ Lyseon keskeisinä painopisteinä ovat koronasta toipuminen ja 

yhteisöllisyyden kehittäminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin 

tukeminen

◦ Hankerahoituksen avulla pystymme pienentämään joitakin  

opetusryhmiä 

◦ Lisäksi olemme pystyneet palkkaamaan kolmannen opinto-
ohjaajan 1.11. – 30.6.2022 ajalle → monet opiskelijat tarvitsevat 

aiempaa enemmän tukea opintojensa suunnitteluun ja 

ohjaukseen. Myös ryhmänohjaajan rooli on vahvistunut!



Ylioppilaskirjoitukset
◦ Syksyn ylioppilaskirjoitusten tulokset tulivat viime torstaina 11.11.

◦ Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin on parhaillaan menossa pe 
12.11. – ma 22.11. 

◦ kevään tutkintomaksun maksu viimeistään tammikuussa

◦ Joidenkin abien  kanssa päivitetään vielä yo-suunnitelmia; tutkintoaineita 
lisätään / poistetaan → kirjoitettavia yo-aineita muutetaan

◦ HUOM! Ne abit (suurin osa), jotka ovat aloittaneet yo-tutkinnon keväällä 
2021 tai nyt syksyllä 2021 jatkavat ns. vanhan yo-tutkintorakenteen 
mukaisesti ja kirjoittavat 4 pakollista yo-ainetta, joista vähintään yhden on 
oltava pitkän oppimäärän koe.

◦ Suurin osa abeista kirjoittaa 5-6 yo-ainetta → opiskelija suunnittelee oman 
yo-tutkintonsa rakenteen omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden 
mukaan sekä jatko-opinto haaveiden mukaan 

◦ https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille


YO-tutkinnon rakenne

keväällä 2022 yo-tutkinnon aloittaville

● tutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet

● kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe
● tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai 

useamman muun kokeen



Tutkinnon hajauttaminen

• useimmat suorittavat tutkinnon kolmannen lukiovuoden aikana kahdella tutkintokerralla
(syksy – kevät)

• tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran ylioppilaskokeeseen

• jos teet lukio-opinnot neljään vuoteen, kirjoitukset voi aloittaa vasta kolmannen vuoden
keväällä

2. lukuvuosi: 3. lukuvuosi:
4. lukuvuosi:

Tutkinto on suoritettava enintään 3 perättäisen tutkintokerran aikana.
Hylätyn kokeen voit uusia 3 kertaa 3 seuraavan tutkintokerran aikana
→ huom. laskeminen lähtee siitä tutkintokerrasta, jolloin koe tehdään ensimmäisen kerran

kevät
syksy

kevät syksy kevät

Tutkinnon hajauttaminen



Ylioppilaskirjoitukset
◦ 4. jaksossa on tarjolla kertauskursseja eri yo-kirjoitusaineista

◦ Kirjoitettavissa aineissa on mahdollisuus osallistua myös 

preliminääreihin eli kirjoitusten ”kenraaliharjoituksiin”

◦ Penkkareiden jälkeen alkavalle lukulomalle kannattaa laatia 

opiskeluaikataulu (tulostettavissa koulun kotisivulta)

◦ Lukulomalla pidetään myös erillisiä suullisia kuulusteluja eli ns. tenttejä 

◦ tenttitilaisuudet ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia, koska niissä 

on mahdollisuus kerrata vielä keskeisiä asioita 

◦ tentteihin ilmoittaudutaan 21.1.2022 mennessä



Ylioppilaskirjoitukset

◦ Kevään kirjoitusten alustavat yo-tulokset saa wilmasta 1-2 viikon 

kuluessa kirjoituspäivästä

◦ Lopulliset tulokset saapuvat koululle toukokuun puolen välin 

jälkeen

◦ Lakkiaisharjoitukset mahdollisuuksien mukaan pe 3.6.2022 klo 
18.00

◦ Lyseon kevään YO-juhla on la 4.6.2022 klo 11.00

Savonlinnasalissa

◦ Syksyn 2022 kirjoituksiin ilmoittautuminen viimeistään 1.6.2022



Kevään aikataulua

◦ Abien opiskelu jatkuu normaalisti helmikuun puoleen 

väliin asti

◦ Kurssimäärän (vähintään 75 kurssia) on hyvä olla 

täynnä penkkareihin 17.2. mennessä 

◦ Joidenkin opintosuunnitelmat jatkuvat jaksoon 5 asti  

ja kurssimäärän on oltava täynnä 27.4.2022

◦ Jos kurssimäärä 75 ei ole täynnä, niin lakkia ei saa, 

vaikka yo-kirjoitukset olisi hyväksytty



Penkkarit to17.2.2022

◦ Penkkareiden ohjelma tarkentuu lähempänä, kun 
tiedämme kevään koronatilanteen ja mahdolliset 
turvallisuusmääräykset

◦ Ohjelmaan voi kuulua Närästys-lehden tekeminen, 
jonkinlainen abishow ja penkkariajelu

◦ Muut mahdolliset ohjelmat esim. abi-risteilyt eivät ole 
koulun vastuulla, vaan ovat opiskelijoiden järjestämiä

◦ Koulun tapahtumat ovat päihteettömiä 



Pidennetty 
opintosuunnitelma

◦ Osa abeista on tehnyt 3,5 – 4 vuoden opinto-
ohjelman

◦ Opinnot jatkuvat normaalisti keväällä jaksossa 6 ja 
seuraavana syksynä

◦ Jatkavat opiskelijat siirretään ryhmään LL19f 

◦ kevään ajan ryhmänohjaajina jatkavat ryhmien omat 
ryhmänohjaajat

◦ 4. vuoden työnjako ryhmänohjauksen osalta tarkentuu 
myöhemmin



Kuulumiset?

◦Miten syksy on mennyt nuortenne osalta?

◦Mitä ilonaiheita?

◦Mahdollisia huolenaiheita?



Keskusteluaiheita

◦Millaisia ajatuksia nuorenne lukio-
opintojen loppuvaihe herättää?

◦Miten abien vanhemmat voivat 
kannustaa ja tukea opiskelijaa 

◦ lukio-opintojen loppusuoralla?

◦ ylioppilaskirjoituksissa ja niihin valmistautumisessa?

◦ jatko-opintovalinnassa?


