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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

• Oppitunteja on jouduttu syksyn aikana 
valitettavan paljon muuttamaan itsenäisen 
opiskelun tunneiksi.

– Pyrimme jatkossa tiedottamaan opiskelijoita 
muutoksista mahdollisimman hyvissä ajoin.

• Sijaisia on lähes mahdotonta saada joihinkin 
aineisiin tällä hetkellä, mikä on aiheuttanut 
monenlaisia ongelmia.



Etukäteiskysymyksiä

• Opiskelutekniikoita käydään oppiaineiden 
ensimmäisillä opintojaksoilla läpi.

• 3. jaksossa on tarjolla erityisopettajan 
ohjaama opiskelutaitojen kurssi. Sama 
toteutetaan myös 4. jaksossa Lyseossa.



Etukäteiskysymyksiä
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Opiskeluhuollon tervehdys

• Psykologi Tuulia Nicholls

• Kuraattori Sanna Pärssinen



Erityisopetus lukiossa





Mitä lukion erityisopetus on?

• Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea

→ oman oppimistyylin löytäminen sekä itsetunnon vahvistami-
nen 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



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 taidelukio Lumitissa
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Apulaisrehtori Heikki Huuhka



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



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!



Kokoontumiset ryhmänohjaajien 
johdolla

• 21A Heljä Kortelainen, juhlasali

• 21B Touko Raatikainen, luokka Y15

• 21C Markus Finnilä, luokka Y14

• 21D Elmo Korhonen, luokka Y13

• 21E Mirja Visuri, juhlasali

• 21F Heli Mäntylä, luokka Y16


