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Opiskelu Kaurialan lukiossa

rehtori Tuomo Iltanen, opiskelijakunnan hallituksen pj 

Miko Murtonen

Kaurialan lukion esittelyt aineryhmittäin

Kielet

Taito ja taideaineet

Kulttuurireaaliaineet ja äidinkieli

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Tiedelukio, mat.-lu valtakunnallinen erityistehtävä

tiedelukion koordinaattori Sakari Salonen



▪ Miko kertoo, tähän lisää 
kuvia

▪ laaja yleissivistys

▪ turvallinen valinta, aikaa

miettiä tulevaa 

▪ arvostettu koulutus

▪ yo-tutkinto ja lukion 
päättötodistus 

(vrt. kaksoistutkinto)

▪ vankka pohja kiinnostaville 
jatko-opinnoille ja 
uravalinnoille

▪ mahdollisuus monipuolisiin 
valintoihin

Miksi lukioon?



LUKIO-OPETUKSESTA

▪ Miko kertoo, lisää kuvia

▪ luokaton lukio – lukioiden yhteistarjotin

▪ 75 min oppitunnit

▪ tavoitteena 
▪ lukion päättötodistus + yo-todistus

▪ opiskelutaitojen kehittyminen

▪ 5 -jaksojärjestelmä 

+ päättöviikot

▪ vähintään 75 kurssia -> 6 tuntia/päivä

▪opiskelijalla vastuu opinnoistaan

▪oma kannettava tietokone



Oppivelvollisuus laajenee

▪ oppivelvollisuus laajenee toisen asteen 

tutkintoon

▪Maksuton toinen aste

▪ Ilmaiset oppimateriaalit

▪Kannettava tietokone

▪Oppilaitos huolehtii

▪Koulumatkatuki 

▪vähintään 7 km koulumatkat

▪Kela huolehtii



Yhteishaku

▪ www.opintopolku.fi

▪ 23.2.-23.3.2021 klo 15 
yhteisvalinnan ajankohta

▪ yleislinja 144 + tiedelukio 36 
aloituspaikkaa

▪ Hakukohteiden järjestys on 
tärkeä

▪ 17.6.2021 julkaistaan 
lukioon päässeiden nimet

http://www.opintopolku.fi/


Kaurialan lukio

▪ Miko kertoo

▪ 540 opiskelijaa

▪ 16 ryhmää

▪ 30 henkilökuntaan kuuluvaa

▪ Yleislinja ja Tiedelukio

▪ Laadukasta lukion

perusopetusta

▪ Laaja kurssitarjotin

▪ Saavutettavuus



Yo-tulokset K20/K19

Kaurialan lukio K20 58./K19 36./ K18 40./ K17 40. / K16 54. 

Suomessa n. 400 lukiota
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Erityisopinnot

Matemaattis-luonnontieteellinen
erityistehtävä

Kansainvälisyyttä

Osaksi opintoja hyväksytään
vakavat harrastukset

Urheilu, musiikki, taide, yhteistyökurssit,
tiedekerho, liikunnanohjaajakurssi

Mahdollisuuksia ja haasteita:

Kansainvälisiä vaihto-ohjelmia, erityisprojekteja,
diplomeja, kilpailuja, vierailuja, tutorit

vieraita ja tapahtumia...

Hyvän yleislukion pohjan
Runsaasti kieliä (EN, RU, SA, RA, VE, ESP)

Laaja matemaattis-luonnontieteellinen tarjonta
Kiinnostavia kulttuuriaineiden kursseja 

Tukea ja ohjausta tarpeen mukaan

Mitä Kaurialan lukio tarjoaa?



Entä jos tarvitaan tukea?

psykologi

erityisopettaja, 
2 pvää viikossa

kuraattori,
2 pvää viikossa

terveyden-
hoitaja

ryhmän-
ohjaajat

aineopot:
kielet, mate-
matiikka

tutorit

opinto-ohjaus, 
2 henkilöä

opiskelija
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