
3. ja 4. vuositason huoltajienilta

17.1.2023



Huoltajienillan kulku
• Yleiset asiat

– rehtori Mika Strömberg
– virka-apulaisrehtori Päivi Kiiski

• IB-opiskelijoiden huoltajat siirtyvät luokkaan 113
– IB-koordinaattori Suvi Tirkkonen, ryhmänohjaaja Miia-Maarit Saarelainen 

ja CAS-koordinaattori Jutta Mäkisalo

• Ohjaus abivuonna
– opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen

• Ylioppilastutkinto
– virka-apulaisrehtori Päivi Kiiski

• Ryhmien kuulumiset:
– Anne-Maria Muhonen, Antti Kemppinen, Aino Apilo, Mikko Karttunen ja Kimmo Leivo



Kuopion keskustan lukiokampus

LYSEON LUKIO 497 

opiskelijaa

* yleislinja 419 op

* IB-linja 78 op

TAIDELUKIO LUMIT 633 

opiskelijaa

* yleislinja 366 op

* musiikkilinja 161 op

* tanssilinja 43 op

* ilmaisutaitolinja 63 op
AIKUISLUKIO

* lukiokoulutus (Lumit) 128 op + 179 aineopiskelijaa

* TUVA -koulutus (Puistokoulu) 28 op

* kaksoistutkinto [1 vk] (SAKKY/Savilahti) 103 op

HALLINTO

Rehtori Mika Strömberg

Apulaisrehtori Päivi Kiiski

Apulaisrehtori Inka Kokkonen

Apulaisrehtori Paavo Heiskanen

Apulaisrehtori Tiina Kaljunen (Aikuislukio)



Yleisiä asioita

• Varautuminen sähkökatkoksiin

– kaupungin ohjeet, viestintä Wilman kautta, ylioppilaskirjoitukset

• Opiskeluhuollon henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle

– puhelinnumerot ennallaan, sähköpostiosoitteet muuttuneet, 
Wilma-viestintä ei toimi

• Kouluun tullaan vain terveenä.



Penkkarit torstaina 9.2.2023

• 10 abien koulupäivä alkaa, abigaala juhlasalissa

• 13 penkkariajelut

• Noin 13.40 alkaen vanhempainyhdistyksen freskokahvit

• Tiimit vastuussa abivuoden järjestelyistä 
(hupparit, lakit, karkit, abirekat, fresko, abiristeily)



Opinto-ohjaus 3. lukiovuonna

opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen



Apua suunnitelmien pohdintaan

• Opinto-ohjauksen tunnit ja infot

• Koulutusalaesittelyt ja työelämätietoiskut

• UEF:in ja Savonia amk:n -päivät

• Messut

• Ohjauskeskustelut

• Jälkiohjaus valmistumisen jälkeen



Valintatavat
https://yliopistovalinnat.fi/

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/

• Todistusvalinta
– Valtaosa paikoista varattu ensikertalaisille

• Valintakoevalinta
– Loput aloituspaikat täytetään pelkän valintakokeen perusteella

• Muut reitit yliopistoon ja ammattikorkeakouluun
– Avoimen yo:n väylät (15-60 op ja opintomenestys), valintakoekurssit, AMK polkuopinnot

• Ammatillisiin yo-pohjaisiin koulutuksiin haetaan jatkuvassa haussa

• Yhteishakujen ulkopuolella mm. Poliisi-amk, Pelastusopisto, Suomen Ilmailuopisto, 
ulkomaiset vaihtoehdot,...

https://yliopistovalinnat.fi/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/


• VUONNA 2021 YLIOPISTOSSA OPINTONSA ALOITTANEISTA 67%:LLA EI 

OLLUT YHTÄÄN L-ARVOSANAA YO-KIRJOITUKSISTA.

• VUODEN 2022 TOISESSA YHTEISHAUSSA 41% OPISKELIJOISTA 

HYVÄKSYTTIIN VALINTAKOKEEN PERUSTEELLA.

• HAKUPAINEALOILLE ON AINA OLLUT VAIKEAA PÄÄSTÄ.

• VÄLIVUOSIKIN ON OK, SIIHENKIN TEHDÄÄN OPON KANSSA 

SUUNNITELMA



Korkea-asteen (yo&amk) hakuajat keväällä 2023

• Korkea-asteen ensimmäinen haku 4.1.2023 klo 8.00 –
18.1.2023 klo 15.00 (6 hakutoivetta)
Suurin osa englanninkielisistä koulutuksista ja taidealojen koulutuksista.

• Korkea-asteen toinen haku 15.3.2022 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 
15.00 (6 hakutoivetta) 

• MIELUISUUSJÄRJESTYS!
Hakija voi vastaanottaa em. max 7 saamastaan paikoista vain yhden opiskelupaikan. 



Haun muut tärkeät päivämäärät
• Erityisjärjestelyhakemukset valintakokeeseen oppilaitosten aikataulujen 

mukaan.
• Keväällä valmistuvien opiskelijoiden on suoritettava lukion oppimäärä 

19.4.2023 mennessä
– Mikäli valmistuvan tiedot (yo + lukion oppimäärä) eivät ole lautakunnassa ajoissa, 

opiskelija ei ole hakukelpoinen korkeakoulun todistusvalinnassa

• Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 29.5.2023
• Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 7.7.2023
• Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 14.7.2023 klo 15 mennessä sitovasti tai 

ehdollisesti.
• Varasijoilta valinnat päättyvät 1.8.2023 klo 15



Ylioppilastutkinto

virka-apulaisrehtori Päivi Kiiski



Infotilaisuudet abeille

• ti 14.2. ja ke 15.2. pidetään etäyhteydellä abeille 
tiedotustilaisuus yo-kokeiden käytännönjärjestelyistä

• Seuraaville dioille on nostettu keskeisimpiä asioita sekä tuosta 
käytännönjärjestelyiden infosta että syksyllä pidetystä 
ylioppilaskokeisiin ilmoittautumisen infosta



Tutkinnon rakentuminen
viisi koetta

+ ylimääräisiä kokeita
hajauttaminen ja täydentäminen

ILMO-työkalulla voit testata millaisilla aineyhdistelmillä voit suorittaa 
ylioppilastutkinnon: https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi


Ilmoittautuminen on sitova

• kevään 2023 kokeisiin on ilmoittauduttu marraskuussa

• tasot toisessa kotimaisessa ja vieraassa kielessä sekä 
matematiikassa (vähintään yhdessä kokeessa vaativampi oppimäärä)

koemaksu: 34 € / koe



Koepäivät

• ti 14.3. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe;
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

• to 16.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

• pe 17.3. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe 

• ma 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä

• ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

• pe 24.3. reaali PS, FI, HI, FY, BI

• ma 27.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

• ke 29.3. reaali UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE



Kompensaatio
• Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta yhden 

kokeen hylätyllä arvosanalla ja neljä hyväksytyllä arvosanalla, hän saa 
näistä neljästä kokeesta kompensaatiopisteitä seuraavasti

• L = 7,  E = 6,  M = 5,  C = 4,  B = 3,  A = 2

• Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin
10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan.

• Jos on suorittanut enemmän kuin viisi koetta, kompensaatiopisteiden 
laskemisessa otetaan huomioon tutkintoon vaadittavista kokeista ne neljä 
koetta, jotka tuottavat korkeimman kompensaatiopistesumman.



Lisätietoja

• Ylioppilastutkintolautakunnan tiedotekirje kokelaille löytyy

– YTL:n sivuilta: 
www.ylioppilastutkinto.fi

– Lyseon kotisivuilta:
www.kuopionlyseo.fi -> opiskelijalle -> YO-tutkinto

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
http://www.kuopionlyseo.fi/


Yo-koepäivän aikataulu

• Kokelaiden on oltava koululla klo 8.00. 

– Koepaikat: Lumitin liikuntasali, Lyseon juhlasali, Lyseon kielistudio

• Kokeet alkavat klo 9.00.

• Koe kestää 6 tuntia. Osalle kokelaista on kuitenkin myönnetty 
lisäaikaa (korkeintaan 2 tuntia).

• Yo-kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00.



Muita käytännön asioita
• Kokelas tuo mukanaan oman tietokoneen, kirjoitusvälineet, eväät 

ja kuvallisen henkilötodistuksen.

• Minkäänlaista paperia ei saa olla mukana.

• Eväät läpinäkyvissä pakkauksissa siten, että ne on helppo tarkistaa.

• Etiketit juomapulloista tms. pitää ottaa pois tai teipata piiloon.

• Lääkkeet ynnä muut pieneen pussiin ja nimi päälle

• Puhelimet ja kellot jätetään kirjoitussalin ulkopuolelle.
– Lumitilla lokeron lukitsemiseen tarvitaan sirullinen kortti.



Muuta tärkeää

• Sairastuminen yo-kirjoitusten aikana: yhteys rehtoriin/apulaisrehtoriin 
mahdollisimman pian, lääkärintodistus kansliaan.

• Erityisen vaikea elämäntilanne: kokelas voi pyytää tilanteen ottamista 
huomioon yo-kokeessa / kokeen arvioinnissa. Yhteys opoon / rehtoriin + 
tarvittavat todistukset.

• Kevään tulokset tulevat viimeistään 16.5.2023.

• Oikaisupyynnön voi tehdä kahden viikon kuluessa yo-tulosten 
saapumisesta (50 €).

• Lakkiaisjuhlaa vietetään lauantaina 3.6.2023.



Varmista tietokoneesta

• Koneessa pitää olla liitin langallista nettiä varten.

• USB-portteja pitää olla riittävästi.

• Kokelaan tulee itse hankkia tarvittavat adapterit.

• Konetta voi käydä etukäteen näyttämässä jollekin 
TVT-vastaavista.

• YO-kokeen kenraaliharjoitus pidetään 
ke 1.3. klo 14.30/15.00/15.30 Lumitin liikuntasalissa.



Ryhmänohjaajien terveiset

Ryhmänohjaajat Aino Apilo, Mikko Karttunen, Antti Kemppinen, 
Kimmo Leivo ja Anne-Maria Muhonen



Ryhmänohjaajien terveiset 

• Kyselkää kuulumisia, tukekaa, kannustakaa.

• Neuvokaa pitämään päivärytmistä kiinni.

• OP02-kurssin päättöpäivänä ma 30.1.23 on mahdollisuus tulla 
tekemään lukusuunnitelma.

• Rohkaiskaa tarvittaessa olemaan reilusti yhteydessä opettajiin, 
ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan, erityisopettajaan, 
kuraattoriin tai psykologiin.



Ryhmänohjaajien terveiset 

• Eri oppiaineiden pajoja tarjotaan kysynnän mukaan lukulomalle.

• Täysi-ikäinenkin opiskelija voi antaa suostumuksen asioiden 
hoitamiseen yhdessä huoltajan kanssa.



Abiryhmien ajatuksia syksyllä 2022

• Minulle tuottavat iloa mm. perhe, kaverit, lemmikit, liikunta.
• Minua huolestuttavat mm. yo-kirjoitukset ja niissä 

epäonnistuminen, maailmantilanne, armeija, ympäristökriisi.

• Odotan innolla mm. perjantaita, penkkareita, lukion jälkeistä aikaa 
ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan, yliopiston matematiikan 
tehtäviä, palkallista kesälomaa.

• Minut saavat toiveikkaaksi mm. tulevaisuuden suunnitelmat, 
mahdollisuuksien ajattelu, ajatus siitä, että kaikki kyllä järjestyy.


