
Tervetuloa Kaurialan lukion 
vanhempainiltaan

 Lukion esittelykierros klo 17.30

 Kevään tapahtumia

 Huoltajakyselyn tuloksia

 Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen

 Opinto-ohjaajan katsaus

 Musikaali – Seitsemän rakkautta



Ajankohtaista 2. vsk:lle

 Pakollisten ja syventävien kurssien opiskelua, 
yo-kirjoitussuunnitelman laatimista ja syksyn 
opintojen valintoja

 Pakolliset kurssit valmistuvat

 Kurssivalintoja tarkistellaan 

 Hajautussuunnittelua ja ammatinvalinnan 
tutkailua

 Valinnaisia kursseja ja reaaliaineiden valintaa

 Kesäopinnot

 Kertauskurssit ½ kurssina + korona-avustus ½ 
kurssia
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Kevään tapahtumia Kaurialassa
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Kevään tapahtumia Kaurialassa
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Kevään tapahtumia Kaurialassa

 Palaute Kaurialan lukion toiminnasta vko 3 
 Baletti ja teatteriretkiä
 Penkkarit vko 6
 Virtuaaliset Tekijämessut vko 6
 Opiskelija- ja huoltajakysely vko 6-7

 2.vsk:n TET 25.3. ja 8.4.
 Palaute Kaurialan lukion aineryhmille vkot 16-17
 Kv. vieraita ja vierailuja
 Vanhat tanssit 2.6. klo 18 Loimua, 5 lippua/tanssija
 Teemapäivä 3.6. aamupäivä
 Lukuvuoden päättäjäiset 4.6. klo 10
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3. Opetus ja oppiminen

Vastaajien määrä: 156

n = 155

n = 156

n = 156

n = 156

n = 155

0

5

0 1 2 3 4 5

Olen tyytyväinen nuoremme
saamaan

matemaattisluonnontieteellisten
aineiden opetukseen…

Olen tyytyväinen nuoremme
saamaan kielten opetukseen
(äidinkieli ja vieraat kielet).

Olen tyytyväinen nuoremme
saamaan reaaliaineiden opetukseen

(biologia, elämänkatsomustieto,
filosofia,historia, maantiede,…

Olen tyytyväinen nuoremme
saamaan taito-ja taideaineiden

opetukseen (kuvataide, liikunta,
musiikki).

Olen tyytyväinen nuoremme
opintojen arviointiin.

Keskiarvo 4,2

Keskiarvo

4,1

4,1

4,2

4,3

4,1



4. Tukipalvelut

Vastaajien määrä: 156

n = 156

0

1

0 1 2 3 4 5

Olen tietoinen  koulun tarjoamista
tukipalveluista esim. tukiopetus ja

erityisopetus

Keskiarvo 4,0

Keskiarvo

4,0



5. Ohjaus

Vastaajien määrä: 156

n = 155

n = 156

n = 156

0

3

0 1 2 3 4 5

Olen tyytyväinen nuoremme
saamaan opinto-ohjaukseen.

Olen saanut riittävästi tietoa
opiskeluun liittyvistä asioista.

Wilma on toimiva
tiedonvälityskanava huoltajia

koskevissa asioissa.

Keskiarvo 4,2

Keskiarvo

4,1

4,0

4,5



6. Terveydenhuollon ja opiskeluhuollon palvelut

Vastaajien määrä: 156

n = 156

n = 156

n = 156

n = 156

0

4

0 1 2 3 4 5

Olen tyytyväinen terveydenhoitajalta
saamaamme apuun.

Olen tyytyväinen kuraattorilta
saamaamme apuun.

Olen tyytyväinen psykologilta
saamaamme apuun.

Olen tyytyväinen nuoriso-ohjaalta
saamaamme apuun.

Keskiarvo 3,4

Keskiarvo

3,7

3,3

3,2

3,3



7. Kodin ja koulun yhteistyö

Vastaajien määrä: 156

n = 155

n = 155

n = 156

n = 156

n = 156

0

5

0 1 2 3 4 5

Vanhempainillat ovat toimiva ja
tarpeellinen yhteistyön muoto.

Kodin ja lukion välinen yhteistyö on
ollut riittävää.

Ryhmänohjaajan yhteydenpito on
ollut riittävää.

Vanhempainyhdistyksen tiedotus
toimii hyvin.

Vanhempainyhdistys toimii
aktiivisesti.

Keskiarvo 3,9

Keskiarvo

4,1

4,1

3,8

3,8

3,5



8. Yleistä

Vastaajien määrä: 156

n = 156

n = 156

n = 156

n = 156

n = 156

0

5

0 1 2 3 4 5

Nuoremme valitessa toisen asteen
opiskelupaikkaansa sain riittävästi

ennakkotietoa nykyisestä lukiosta ja
lukio-opinnoista.

Keskustelen nuoreni kanssa
opintoihin liittyvistä asioista.

Olen tyytyväinen hallintohenkilöstön
palveluihin (rehtori,

apulais/vararehtori, opintosihteeri).

Kotisivujen info-osuus on selkeä,
helppolukuinen ja tarpeellista tietoa

antava.

Käsitykseni mukaan koulun ilmapiiri
on kannustava ja myönteinen.

Keskiarvo 4,4

Keskiarvo

4,4

4,7

4,5

4,1

4,4



Ylioppilaskirjoitukset

 Vastuu yo-tutkinnosta (ilmoittautuminen, valinnat, 
erityisjärjestelyt, tutkinnon hajauttaminen) on opiskelijalla

 Tietoa kokelaille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

 Erityisjärjestelyjen anominen kevät 2022

 Ajoissa paikalle

 Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun

 YTL:n www-sivuihin on linkki oman koulun kotisivuilta –
määräykset, aikataulut, ohjeet
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https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille


Uusi ylioppilastutkinnon rakenne K2022 alkaen

▪ Tutkintoon valitaan viisi ainetta, joista vain äidinkieli on pakollinen

▪ Vähintään 3 ryhmästä vähintään 4 koetta

▪ Tutkintoon kuuluu ainakin yksi A-taso (laaja matematiikka, pitkä vieras 
kieli tai toinen kotimainen)

▪ Tutkintoon voi liittää ylimääräisiä kokeita: toinen kotimainen, vieras kieli, 
matematiikka, reaalikoe

▪ Tutkintoon vain 1 saman oppiaineen koe

Äidinkieli /

S2 kieli

Pakollinen

Toinen

kotimainen,

pitkä tai 

keskipitkä 

Vieras

kieli,

yleensä

englanti,

saksa,

ranska

Matema-

tiikka, 

pitkä tai 

lyhyt

Reaali -

aineen

koe

Pakollinen äidinkieli + vähintään 3 ryhmästä 4 koetta = yhteensä 5 koetta



Tutkinnon suorittaminen

▪ tutkinto on suoritettava kolmella 

peräkkäisellä tutkintokerralla 

(tutkinnon pakolliset kokeet)

▪ ilmoittautuminen on sitova (kevään 

kokeet: marraskuu, syksyn kokeet: 

kesäkuun alku)

▪ pakolliset kurssit oltava 

suoritettu

▪ lyhyessä kielessä vähintään 

kolme kurssia

▪ kokeet laaditaan pakollisten ja 

syventävien kurssien pohjalta

Ylioppilastodistuksen saa

*kun on oikeus saada lukion 

päättötodistus

*kun on suorittanut hyväksytysti 

tutkinnon viisi koetta -> 

äidinkieli/S2 ja vähintään 

kolmesta ryhmästä neljä koetta

Tutkintokerta
Syksy

Kevät

Kevät

Syksy



YO-TUTKINNON RAKENNE

▪Kaksi reaaliainepäivää –

▪Voit suorittaa vain yhden kokeen samana päivänä
1. koepäivä UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE  

2. koepäivä PS, FI,HI, FY, BI

▪Vain yksi A-kielen koe/yo-kirjoituskerta



Tutkintomaksut

▪Koekohtainen 34,-

▪Maksu tarkistusarvostelusta 50,-



Syksyn 2022 ylioppilastutkinto

Ma 12.9. Äidinkieli, lukutaidon koe 

Ke 14.9. Uskonto, elämänkatsomustieto, kemia,
yhteiskuntaoppi, maantiede

Pe 16.9. Vieras A- kieli

Ma 19.9. Toinen kotimainen kieli

Ti 20.9. Matematiikka, pitkä ja lyhyt

To 22.9. Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, 
biologia

Pe 23.9. Äidinkieli, kirjoitustaidon koe, S2 koe

Ma 26.9. Lyhyet vieraat kielet 
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Tärkeitä päivämääriä
 4.5. Abi-info 

 11.-24.5. Sähköinen yo-ilmoittautuminen

 6.6. Ilmoittautuminen syksyn yo-
kirjoituksiin päättyy 

 kesällä Yo-tutkintomaksut maksettava

 9.9. Kirjoitettavien aineiden pakolliset 
kurssit oltava suoritettuna 

 12.-26.9. Syksyn yo-kokeet

 15.11. Syksyn yo-tulokset lukiolle (arvio)

 24.11. Ilmoittautuminen kevään yo-
kirjoituksiin päättyy (arvio)
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Linkit kotisivuille

 YTL http://www.ylioppilastutkinto.fi/

 Kaurialan lukio 
https://www.kktavastia.fi/kaurialan-lukio/
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2. vuosiasteen vanhempainilta 25.4.2022
Opinto-ohjaajan osuus 



Opinto-ohjaus 2. vuoden aikana, OP01

•Yo-koesuunnitelma: hajauttaminen tai kerralla kirjoittaen

•Kurssivalinnat edelliseen perustuen

•Korkea-asteen opintoihin tutustumista

•Esivalintojen tekeminen lv. 2022-2023 varten

• Jatkokoulutusinfoihin osallistumista

•Mahdollisuus yksilöohjaukseen
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Opinto-ohjaus 2. vuoden aikana, OP02

• Jatkokoulutukseen tutustumista soveltuvilta osin

•Painopiste työelämätietouden lisäämisessä

•Työnhakutaidot ja -asiakirjat

•Ammattivierasesittelyt

•TET
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Perusteita yo-tutkinnon hajauttamiselle

1. Ei ole pakko hajauttaa

2. Aineenhallinta on riittävän vahvaa syksyllä kirjoitettavassa 

oppiaineessa

3. Tutkintokerroissa on rajattu määrä koepäiviä ja saman koepäivän 

aineita voi olla pakko jakaa eri vaiheisiin

4. Laajan yo-tutkinnon suunniteltu hajauttaminen eri vaiheisiin

5. Muu elämäntilanne mahdollistaa yksittäisen yo-

kokeen suorittamisen aiemmassa vaiheessa
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Mitä syksyllä kirjoittaminen edellyttää?

1. Vahva aineenhallinta 2. lukuvuoden lopussa

2. Oman osaamisen analysointi ja viimeistely

3. Toukokuussa tehtävät yo-ratkaisut vaikuttavat abivuoteen

4. Miten käytän kesäloman abivuoteen valmistautumisen 

näkökulmasta?

5. Miten 1. jakso tukee yo-kirjoituksia?

6. Aikatauluttamisen harjoitteleminen - lukusuunnitelma

7. Muu elämäntilanne tukee syksyllä kirjoittamista
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Polut lukion jälkeisiin opintoihin:

Yliopistot: todistusvalinta, 
alakohtaiset valintakokeet 

(yhteishaku)

Ammattikorkeakoulut: 
todistusvalinta, AMK-

valintakoe (yhteishaku)

Ammatilliset 
perustutkinnot: hakemus 

+ mahdollinen 
ennakkotehtävä/valinta-

koe (jatkuva haku)
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• Ulkomaille opiskelemaan? Tarkasta maa/oppilaitoskohtaiset ohjeet!

• Yhteishakujen ulkopuoliset koulutukset (esim. poliisi, pelastaja, lentäjä): 

erilliset hakuajat ja –ohjeet!



Linkkejä
▪ Korkeakoulujen todistusvalinta -> ylioppilaskokeiden merkitys on kasvanut 

v.2020 eteenpäin!

▪ Yliopistot: https://bit.ly/3k0Yb5b

▪ Ammattikorkeakoulut:

▪ ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/

▪ Ylioppilaskokeiden ajankohdat S2022 ja K2023:

▪ ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2022-koepaivat

▪ ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2023-koepaivat
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Tulevaisuudensuunnittelun portaat

Minulla ei ole 
vielä selkeitä 
jatko-
koulutustoiveita

Tiedän, minkä 
tyyppisten 
asioiden 
parissa haluan 
olla 
tekemisissä

Tiedän 
keskeisimmät 
minua 
kiinnostavat ja 
minulle 
soveltuvat 
koulutusalat

Minulla on 
tarkoin 
rajautunut 
jatko-opinto/ 
tulevaisuuden-
suunnitelma
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Päähuomio 

lukiotutkinnon 

suorittamisessa

Tutustu kiinnostaviin 

teemoihin liittyviin koulu-

tuksiin ja oppilaitoksiin

Määrittele tarkat 

hakukohteet



Jatko-opintosuunnitelmien kehittyminen lukion aikana 1/2

▪ Lukion alussa monella tavoitteena ns. statusalat (lääke-, oikeus-, ja kauppatiede, 

tekniikka) -> Opintojen edetessä suunnitelmat monella muuttuvat

▪ Pojilla yliopisto-opintoja suunnittelevien osuus vähenee, kun siirrytään 1. 

vuosiluokalta toiselle opintovuodelle. Abivuonna määrä kasvaa voimakkaasti.

▪ Tytöillä haave yliopistosta kasvaa toiseen lukiovuoteen mentäessä, mutta 

putoaa merkittävästi abivuotena.
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Itä-Suomen yliopiston Suuntaa lukiopolulle –hankkeen tutkimus (v. 2018 lukion aloittaneita nuoria) yle.fi/uutiset/3-11885654

https://yle.fi/uutiset/3-11885654


Jatko-opintosuunnitelmien kehittyminen lukion aikana 2/2

▪ Tulevaisuuden suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä: 

▪ Tietääkö nuori varmasti mitä haluaa tehdä lukion jälkeen?

▪ Pystyykö hän tekemään päätöstä jatko-opintopaikasta? 

▪ Kykeneekö hän sitoutumaan jatko-opintoihin?

▪ Ulkoiset tekijät: muiden voimakkaat mielipiteet nuoren tulevaisuudesta, 

taloudelliset ongelmat, tuleva muutto omilleen yliopistopaikkakunnalle, 

kavereiden tai sisarusten opiskelukokemukset

▪ Päätöksiä tehdessään nuoret saavat eniten apua vanhemmiltaan (myös 

isovanhemmat, kaverit ja koulun henkilöstö )
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