
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 28.4.2022 KLO 12.00 

VIIDENNEN JAKSON ARVIOINNIT 

Opiskelija tarkistaa wilman opinnoista tai opintosuoritusotteesta (kohdasta tulosteet) 

opintojensa tilanteen. 

Jatkavien abien tulee huomioida tämän hetken kurssikertymässä opiskeluaikansa eli onko 

se 3,5 vuotta (koossa nyt 68-70 kurssia) vai 4 vuotta (koossa nyt 60-62 kurssia). Joulukuussa 

2022 valmistuvat voivat suorittaa kursseja lähiopetuksessa vain syksyn 1 jaksossa ja 75 

kurssia tulee olla täynnä syyslomaan mennessä. Neljän vuoden opinto-ohjelmassa olevilla on 

mahdollisuus suorittaa kursseja lähiopetuksessa jaksoissa 1-5. Keväällä 2023 valmistuvilla 75 

kurssia tulee olla koossa huhtikuun loppuun mennessä. 

Tässä vaiheessa kakkosilla kurssikertymän olisi hyvä olla noin 52 - 56 kurssia. 

Ykkösten osalta noin 44-52 opintopistettä on hyvä saavutus, mikäli tavoitteena on suorittaa 

lukio-opinnot 3 vuodessa. 

Mikäli joku pakollinen kurssi / opintojakso on keskeytynyt tältä vuodelta, valitse se ensi vuoden 

opinto-ohjelmaan. 

Opiskelija sopii mahdollisista rästikokeista ja uusintakokeista suoraan kurssin / opintojakson 

opettajan kanssa. Hoida täydennettävät suoritukset (T-merkinnät) mahdollisimman pian 

kuntoon! 

OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 

Kolmoset ja kakkoset 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskeltujen pakollisten ja valtakunnallisten 

syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista 

opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja (4) enintään seuraavasti: 

● 1-2 kurssia: 0 

● 3-5 kurssia: 1 

● 6-8 kurssia: 2 

● 9 kurssia tai enemmän: 3 

Ykköset 

Hylättyjä arvosanoja pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa saa olla 

enintään seuraavasti: 

● 2-5 opintopistettä: 0 opintopistettä 

● 6-11 opintopistettä: 2 opintopistettä 

● 12-17 opintopistettä: 4 opintopistettä 

● 18 opintopistettä tai enemmän: 6 opintopistettä 



OHJEITA ENSI LUKUVUODEN VALINTOJEN TARKASTAMISEEN 

Lukuvuoden 2022 - 2023 alustava versio opintotarjottimesta on auki wilmassa 29.4.-8.5 

välisenä aikana. Opettajat ja opiskelijat pääsevät tarkastelemaan tarjottimen toimivuutta ja 

valintojen toteutumista. Ryhmänohjaaja esittelee ja käy läpi opiskelijoiden kanssa ensi 

lukuvuoden valintojen tarkistusohjeet (liite 1). Ohjeet löytyvät myös koulun kotisivulta 

opiskelijalle-otsikon alta kohdasta ryhmänohjaus. Opintotarjotin avautuu opiskelijoille 

huomenna perjantaina klo 14.00! 

Lukujärjestysten tekemiseen käytettävä ohjelma on arponut opiskelijan tekemät esivalinnat 

löytämiinsä ryhmiin ja tästä syystä on tärkeä tutkia, ettei valinnoissa ole päällekkäisyyksiä ja 

ettei tulevilla abeilla ole valintoja 5. ja 6. jaksoissa, mikäli opinnot on tarkoitus suorittaa 

3.vuodessa. Ohjelma ei ota huomioon mahdollisia hyppytunteja tai sitä, mitä kaikkia 

oppiaineita opiskelijalla on samassa jaksossa. Opiskelijan tulee siis itse muokata valintojen 

mukaan muodostuvat lukujärjestykset toimiviksi.    

Tarkistakaa huolellisesti läpi jokaisen jakson opintotarjonta ja valintojen toteutuminen. 

Ohjeistus löytyy koulun kotisivulta opiskelijalle – otsikon alta kohdasta ryhmänohjaus 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/ryhmanohjaus/ 

Tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti ennen valintojen muokkaamista.  

HUOM! Mikäli tarjottimessa on ongelmallisia kohtia, ota Wilmalla yhteys rehtoriin ja kerro 

ongelmakohdasta. Rehtori käy läpi saamansa palautteen ja hän tekee muutoksia 

opintotarjottimeen, mikäli se on tarpeen ja mahdollista. Muutoksista tiedotetaan myöhemmin. 

Kurssien opettajat selviävät pääosin lähiviikkoina ja osa ennen koulun alkua.  

Opot auttavat mielellään ensi lukuvuoden opintojen suunnittelussa, kunhan opintotarjottimen 

viimeinen versio on valmistunut. Jos valintojen muokkaaminen mietityttää tai et ole tehnyt 

muokkauksia aiemmin, opinto-ohjaajat järjestävät ohjattuja tilaisuuksia tietokoneluokassa. 

Tilaisuuksista tiedotetaan wilmassa. 

PROJEKTIVIIKON OPISKELIJAPALAUTE 

Projektiviikon opiskelijapalautteet ovat tutustuttavissa Tästä!  

LYSEON OPISKELIJAKUNNAN VAPPUYLLÄTYS 

Opiskelijakunnan hallitus tarjoaa vapun kunniaksi simaa ja munkkeja perjantaina 29.4. klo 

9.30-9.55 ruokalassa. Tervetuloa!  

Hauskaa vappua Lyseon väelle! 
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OPETUSMINISTERI LI ANDERSSONILLA JA TIEDE- JA KULTTUURIMINISTERI ANTTI 
KURVISELLA ON ILO KUTSUA SINUT KAKSI VUOTTA NUORUUTTA ETÄNÄ – MILTÄ 
NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS? –SEMINAARIIN PERJANTAINA 6.5. KLO 10.30-12.30 

Ilmoittaudu Wilman tapahtumakutsuun keskiviikkoon 4.5. mennessä ja tule 
seuraamaan seminaaria Älylataamoon yhdessä etäyhteydellä. 

Koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet kaikkien suomalaisten 
elämään jo yli kaksi vuotta. Koronatilanne on vaikuttanut erityisesti nuorten elämän kannalta 
tärkeiden rakenteiden ja palvelujen toimintaan koulujen ja harrastusten suljettua ovensa. 
Nuorten yksinäisyys, ahdistuneisuus ja kokemukset ulkopuolisuudesta ovat lisääntyneet 
samalla kun sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet.  Nuorten tilanteet vaihtelevat kuitenkin 
suuresti. Tuoreen Nuorisobarometrin 2021 mukaan nuoret ovat optimistisia suhteessaan 
tulevaisuuteen. Siksi on hyvä kuulla nuorilta itseltään, miten koronarajoitukset ovat 
vaikuttaneet heidän arkeensa, opintoihinsa, työmahdollisuuksiinsa ja hyvinvointiinsa ja 
millaisen jäljen korona jätti heihin. Myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan huolestuttaa ja ahdistaa 
nuoria, ja onkin tärkeä kuulla, miten Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut nuorten 
tulevaisuudenuskoon ja suunnitelmiin. 

Alustava ohjelma: 

10.30 Seminaarin avaus 

Opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 

10.45 Kaksi vuotta koronaa ja nuorten hyvinvointi amis- ja lukiolaisbarometrien 
näkökulmasta  

Tutkija Jukka-Pekka Jänkälä, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 

11.00 Nuorten paneelikeskustelu kokemuksista koronarajoitusten ajalta ja niiden jälkeen 

Felix Rahiala, Espoo; Silvia Flink, Keski-Pohjanmaa; Aale Päivinen, Riihimäki; Patrik Tanner, 
Espoo; Cecilia Sippola, Helsinki 

11.35 Näkökulma nuorten osallisuuteen korona-aikana 

Filip Godlewski, Vantaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja  

11.45 Koronan ja Ukrainan sodan vaikutuksia nuorten mielenterveyteen 

Johtaja Meri Larivaara, MIELI Suomen Mielenterveys ry  

12:00 Ministereiden kommenttipuheenvuorot 

12.30 Seminaari päättyy 

Tilaisuuden juontajana toimii projektipäällikkö Anna Peltoniemi, Opetushallitus, EU:n 
nuorison teemavuosi 2022. 

 

 


