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Ryhmän merkitys lukion 
aloittamisessa:
1. vuosikurssin ryhmäytyspäivä 22.8.



Millaista on opiskelu 
lukiossa?

 5 jaksoa lukuvuodessa
 Opiskelutahti noin 6 kurssia / jakso
 Jokaisen jakson lopussa on koeviikko

 Opiskelu on erilaista kuin peruskoulussa
 Opiskeltavat alueet laajoja: koealueena on usein koko 

oppikirja
 Kursseilla paljon asiaa ja etenemisvauhti tiivis: läsnäolo 

tunneilla ja päivittäinen läksyjen teko on tärkeää



Lukiotutkinnon 
rakenne
 Yhteensä 75 kurssia: 30 + 30 + 15

 Kurssikertymän seuraaminen tärkeää

 47 tai 51 pakollista kurssia, loput valinnaisia
 1. vuonna pääasiassa pakollisia kursseja
 2. vuonna valinnaisuus lisääntyy. 2. vuoden kurssivalinnat 

tehdään 1. vuoden keväällä
 Kurssivalintojen tekeminen kurssitarjottimen ja kurssiesitteen 

avulla
 Valinnaiset kurssit tärkeitä niissä aineissa, joiden 

ylioppilaskirjoituksiin osallistuu



Tärkeää huomioida
 Jos poissaoloja kertyy liikaa, kurssi keskeytyy

 Keskeytyneen kurssin voi joutua suorittamaan aikuislukiossa

 Kokeisiin pitää opiskella koko jakson ajan, koeviikolla 
lukeminen ei riitä

 Oppimisvaikeuksiin saatavilla tukea
 1. vuoden opiskelijoille lukiseulat

 Korkeintaan 1/3 oppiaineen kursseista voi olla arvosanalla 4
 Esim. MAB: 6 kurssia, joista enintään 2 voi olla arvosanalla 4
 RUB: 5 kurssia, joista enintään 1 voi olla arvosanalla 4

 Jos jokin aine on opiskelijalle todella haastava, siitä ei 
kannata ottaa valinnaisia kursseja



Ylioppilastutkinto
 Jokainen osallistuu vähintään neljään ylioppilaskokeeseen

 Äidinkieli tai S2 eli suomi toisena kielenä
 Kolme seuraavista (vähintään yhden oltava A-tason koe) :

 Toinen kotimainen kieli (ruotsi)
 Vieras kieli (yleensä A-englanti)
 Matematiikka
 Reaali

 Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on oltava suoritettuna ennen kuin 
yo-kokeeseen voi osallistua ja kokonaiskurssimäärän oltava riittävä

 Yo-tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen 
kirjoituskertaan

 Sähköiset ylioppilaskirjoitukset asteittain eri aineissa syksystä 2016 alkaen



Kodin ja koulun 
yhteistyö
 Miten koti voi tukea nuorta lukio-opinnoissa?
 Lukio-opinnoissa opiskelijalla on enemmän vapautta 

kuin peruskoulussa, mutta vapaus tuo mukanaan 
enemmän vastuuta
 Vastuunottoon kasvamisen tukeminen
 Yhdessä pohtiminen, miten nuori voi itse vaikuttaa omiin 

oppimistuloksiinsa

 Sopivassa suhteessa itsenäistymisen tukemista ja 
huolenpitoa

 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä



Kiitos!

Laura Savolainen

laura.savolainen@ayk.fi

040-4559075
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