
TERVETULOA

• lukion kakkosten vanhempainilta

• 19.3.2023 klo 18.00



Missä mennään (175 
koulupäivää jäljellä)

• Ensi lukuvuoden opintojaksovalinnat
tehty

• Ylioppilaskirjoitussuunnitelma tehty

11AB 1 2 3 4 5

12AB 6 7 8 9 10

13AB 11 12 13

14



Lukion suorittaminen --> 
min. 150 opintopistettä

• Tilanne nyt

• >90 opintopistettä

• Opintojaksojen arviointi:

• Hyväksytty suoritus:

• 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, S

• Ei suoritusta: O, K

• Erityistehtävä : vähintään 12 
opintojaksoa ranskaa tai 
ranskaksi
• Voi vähentää muiden aineiden 

pakollisista opintojaksoista enintään 
kahdeksan

• Vähintään puolet pakollisista 
pitää opiskella

• Yo-kirjoitusaineissa aina kaikki 
pakolliset suoritettava --> 
osallistumisoikeus



Päättöarviointi

• Päättöarvosanat

• Pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen keskiarvo (numeroarvosana)
• Hyväksytyssä oppimäärässä max 1/3 nelosia
• Tentillä voi yrittää koko oppimäärän korotusta (aika vaikeaa)

• Suoritusmerkintä (S)
• Tietyistä aineista suoritusmerkintä, jos opiskelija kirjallisesti pyytää

• Suoritettu vain yksi pakollinen opintojakso
• Liikunta
• Lyhyt kieli, enintään kaksi opintojaksoa



YO-kokeet

• 5 pakollista ainetta (maksuttomat)

• Lisäksi voi kirjoittaa ylimääräisiä

• YO-kokeet voi hajauttaa kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle



YO-kirjoitukset

Äidinkieli ja 
kirjallisuus
tai
suomi toisena
kielenä



YO-kirjoitukset

• Hylättyä saa uusia kolme kertaa
• Kompensaatio mahdollinen

• Hyväksyttyä voi uusia rajoituksetta

• YTL:n sivuilla kaikki tieto tutkinnosta

• https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

• https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus
https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi


Reaalikoe 

1. päivä

• Psykologia

• Filosofia

• Historia

• Fysiikka

• Biologia

2. päivä

• Uskonto (ev.lut)

• Uskonto (ort.)

• Elämänkatsomustieto

• Yhteiskuntaoppi

• Kemia

• Maantiede

• Terveystieto



Miten kannattaa hajauttaa

syksy

• Ruotsi

• Englanti

• Biologia

• Kemia

kevät

• Äidinkieli /Suomi toisena kielenä

• Ranska

• Espanja

• Matematiikka

• Fysiikka 

• Historia

• Yhteiskuntaoppi

• Psykologia

• Terveystieto

 Maantiede

 Filosofia

 Elämänkatsomustieto

 Uskonto



... YO-kirjoitukset

•Tulokset 16.5. 2023

•Sitova ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin
•5.5.2023 tai 26.5.2023 (alle 18v)

•Vieraskielisyys, lukilausunnot
•Mahdolliset erityisjärjestelyt kevään 2023 aikana

•Osallistumisoikeudet



Vaikeuksia?

• Ongelmia aiheuttavat:

• Tekemättömät työt

• Plagiointi , tekoäly

• Muualla tehtävä ansiotyö

• Poissaolot

Pitäisi olla
Kevään
aikana

Äidinkieli tai S2 1,2,3,4,6,7 5,8

Ruotsi 1,2,3,4,5

Matematiikka, 
lyhyt

Matematiikka,
pitkä

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,8,
9

6

6,7



Ryhmänohjaajana lukiossa

• Opiskelijan edistymisen ja hyvinvoinnin 
seuraaminen

• Opiskelijan tavoitettavissa

• Myös vanhempien tavoitettavissa

• 12A Heli Konnu
• Heli.konnu@hrsk.fi

• 12B Marko Suurnäkki
• Marko.suurnakki@hrsk.fi



Opiskelijan tuki

opinto-ohjaaja Essi Kentala 0295 33 2541

erityisopettaja Mia-Annukka Anttila 0295 33 2546

psykologi Leea Halmetoja 040 681 6848

kuraattori Elina Pulkkinen 040 6694883

terveydenhoitaja Henna Leppälä 040 6495 215

• Wilma ja 
sähköposti
tavoittaa myös

• Tiedot löytyy
kotisivulta
/opiskelu



Tukea opintoihin

• Kertausta? Kiinni kurominen? Eteenpäin meno?

• Eiran aikuislukio (yleensä kesäkuun alkupuolella n. 10 päivän jakso)

• Espoon aikuislukio (Omnia) - kattava verkkokurssitarjonta kesälläkin

• Kesalukio.fi

• Helsingin aikuislukio (yleensä kesäkuun alkupuolella n. 10 päivän jakso)

• Töölön aikuislukio – vain lukuvuoden aikana

http://www.eira.fi/fi/tule-opiskelemaan/tule-opiskelemaan-lukioon/
https://www.omnia.fi/koulutustarjonta/espoon-aikuislukio
https://kesalukio.fi/
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/helsingin-aikuislukio/lukio/lukion-tyoskentelyajat
https://www.tyk.fi/aikuislukio/


Yo-kirjoitukset ja jatko-opiskelupaikka

• ”Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä 
vaihtelee koulutuksittain. Huomioitavia ylioppilastutkinnon aineita voi olla 
enimmillään kuusi. Kaikissa koulutuksissa annetaan pisteitä äidinkielestä, 
jonka lisäksi pisteytettäväksi voidaan määritellä matematiikka sekä yksi tai 
useampi reaaliaine tai kieli. Koulutus määrittelee itse, mistä aineista 
pisteitä annetaan.” (opintopolku.fi)



Korkeakouluvalinnat

• Tilastoja opiskelijavalinnoista | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

• Vipunen OPH:n analyysiä paikan vastaanottaneiden yo-arvosanoista

• Vipunen OPH:n tilastot hakukohteittain (vaihda alkamisvuodeksi 2022)

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/tilastoja-opiskelijavalinnoista
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGFkZjFjNGEtY2YyNS00MzMyLTllOWMtNDFiYWMzYzhjMjY2IiwidCI6IjkxMDczODlkLTQ0YjgtNDcxNi05ZGEyLWM0ZTNhY2YwMzBkYiIsImMiOjh9
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb


Vuoden päästä hakeminen jatko-opintoihin

1. Tammikuun yhteishaku (engl. kieliset ja Taideyliopisto esim.)

2. Maaliskuun yhteishaku (erityisesti suomen ja ruotsin kieliset koulutukset)

(kun valmistuu ennen 5. jaksoa voi tulla todistusvalinnassa huomioiduksi näissä hauissa)

Lisäksi voi hakea

3. Ulkomaille

4. Jatkuvassa haussa lukio-pohjaisena hakijana ammatilliseen koulutukseen

5. Syksyn yhteishaussa korkeakouluihin (rajatumpi tarjonta)

6. Erilaisiin opistoihin tai maksullisiin koulutuksiin

7. Yliopistoihin väylä-opintoja ja AMK:hin polku-opintoja pitkin



Tietolähteitä hakemisesta Suomeen

Opintopolku

• Yliopistojen todistusvalintapisteytykset

• Kevään 2023 maaliskuun hakukohteet korkeakouluhaussa

• Ammattikorkeakouluun.fi

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://yliopistovalinnat.fi/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku?order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000017098
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/


Tutustumismahdollisuuksia

• Tapahtumia löytyy: Tapahtumat | Opopassi

• •Studentum 15.-16.3. ”Hae korkeakouluun! -digimessut on maksuton 
virtuaalitapahtuma 3D-messuympäristössä, joka on suunnattu kevään 
yhteishaussa korkeakouluun hakeville, opoille, vanhemmille ja kaikille 
kiinnostuneille". (kannattaa rekisteröityä ja tutustua etukäteen) https://w
ww.studentum.fi/loyda-koulutuksesi/messut/hae-korkeakouluun-
virtuaalimessut-19846

• •Aallon opiskelijamarkkinointi järjestää ”Lähtölaskenta
yhteishakuun” tapahtuman Aaltoon hakemista harkitseville 6.-
10.3.2023. Lähtölaskenta yhteishakuun 2023 | Aalto-yliopisto

• •Perjantaina 10.3.2023 on Turun yliopiston hakijan päivä kakkosille: 
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/tutustu-yliopistoon/hakijanpaiva

https://www.opopassi.com/tapahtumat
https://www.studentum.fi/loyda-koulutuksesi/messut/hae-korkeakouluun-virtuaalimessut-19846
https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/lahtolaskenta-yhteishakuun-2023
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/tutustu-yliopistoon/hakijanpaiva


Tiedonhankintaan 
opiskelusta 
ulkomailla

Maailmalle.net

kilroy.se

bachelorstudies.fi

bachelorsportal.com

https://www.maailmalle.net/tutkinto-opiskelu/korkeakoulututkinto_ulkomailla
https://www.kilroy.se/studera-utomlands
https://www.bachelorstudies.fi/
https://www.bachelorsportal.com/


Muuta

• Koulun kotisivut /lukio/kalenteri

• Opiskelija 18v -> wilma sulkeutuu

• -> opiskelija voi antaa
luvan jatkoaikaan omassa
wilmassa kohdassa:

Lomakkeet /omat tiedot



Lukiolaisten välituntitila



Hyvää kevään
jatkoa


