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1. Tervetuloa, rehtori Satu Skogster

2. Opiskeluhuolto lukiossa, Lukion psykologi Rauni Pääkkönen

3. Opiskelu lukiossa, opinto-ohjaaja Milla Torro

4. Opettajien esittäytyminen tiimeittäin ja aineryhmien terveiset

kotiväelle

5. Kotiväen kysymyksiä lukion väelle

6. Opiskelun arki ja käytännön asioita, ryhmänohjaajat:  Infoa



Lukiokoulutus muutoksessa
- Uusi lukiolaki 10.8.2018

- Uusi opetussuunnitelma (LOPS) syksystä 2021

- Oppivelvollisuuden laajentaminen vuonna 2005 syntyneistä

- maksuttomuus

- YO-tutkinnon muutokset

- mm. painottuminen korkeakouluvalinnoissa

- Koronatilanne

- Ydintehtävä ei muutu: 

- Opiskelijan opettaminen, oppiminen keskiössä

- Koulun osuus opiskelijan hyvinvoinnissa ja koulu osana hyvän arjen 

rakenteita



- Tilanne Sipoossa tällä hetkellä melko rauhallinen:
- kiihtymisvaihe jatkuu
- joukkoaltistuksia ei ole todettu

- 12 vuotta täyttäneiden sipoolaisten rokotuskattavuus on 
THL:n mukaan 72,8%. 
- Rokotuksia annettu myös pop up -pisteellä Enterissä
- Rokotusväli 1. ja 2. rokotuksen välillä siirretty kuuteen 

viikkoon 6.9.2021
- Rokotusajat varataan koronarokotusaika.fi -palvelussa

- Uusia rajoituspäätöksiä ei näillä näkymin ole tulossa.
- Maskinkäyttö jatkuu ja sitä koskevassa ohjeistuksessa 

odotetaan alueellisia ja valtakunnallisia linjauksia. 

Koronatilanne



Omat lomat koronatilanteen 
hellittässä...

- Lukio on koulu, jossa etenemistahti on täysin erilainen kuin 

peruskoulussa.

- Puhutaan paljon oppimisvajeesta ja siitä, miten kuilu 

peruskoulun ja lukion välillä on kasvanut.

- Vetoan erittäin painokkaasti vanhempiin, että omat lomat 

järjestettäisiin koulun loma-aikoihin.

- Viikonkin poissaolo lukiossa on todella työläs opiskelijalle

- Viime kädessä valmistaudumme koko ajan YO-kokeisiin

- Koeviikon kokeita ei voi järjestää muihin aikoihin 

(uusintakoepäiviä vuodessa viisi)



Opiskeluhuoltopalvelut Sipoon 
lukiossa













Opiskelu lukiossa
Opinto-ohjaaja Milla Torro



Opiskelu lukiossa

• Uusi opetussuunnitelma LOPS2021

• Ent. kurssi = opintojakso

• Ent. kurssisuoritus = opintopiste

• Opintojaksot koostuvat moduuleista 

• esim. ENA1+2, PS+TE1, YH2+MAB6+MAB7 Talousmatematiikka

• Opintojaksojen laajuus voi vaihdella, yleensä 1-4 opintopistettä / opintojakso

• Opintojen tavoiteaika on 3 vuotta (3,5 tai 4 vuotta)

• Ylioppilas = lukion päättötodistus + ylioppilastutkinto



Opiskelu lukiossa

● Lukion oppimäärään kuuluu 150 opintopistettä, joista

○ 94-104 opintopistettä on pakollisia opintoja

○ Vähintään 20 opintopistettä tulee valtakunnallisista valinnaisista opinnoista

○ Lisäksi voi sisältyä koulukohtaisia valinnaisia opintoja

● Kolmen vuoden opiskelusuunnitelma: 1. ja 2. opiskeluvuotena 60 opintopistettä/vuosi, 

abivuotena 30 opintopistettä > kuusi opintojaksoa/jakso

● Henkilökohtainen opintosuunnitelma

○ opiskelusuunnitelma

○ ylioppilastutkintosuunnitelma

○ jatko-opinto ja urasuunnitelma



Oppiaineryhmä ja oppiaine Pakolliset opinnot opintopisteinä Valinnaiset opinnot opintopisteinä

Äidinkieli ja kirjallisuus 12 6

A-kieli 12 4

B1-kieli 10 4

Valinnaiset kielet 16 + 16

Matematiikan

yhteiset 

2

Matematiikka lyhyt 10 4

Matematiikka pitkä 18 6

Biologia 4 6

Maantiede 2 6

Fysiikka 2 12

Kemia 2 8

Filosofia 4 4



Psykologia 2 8

Historia 6 6

Yhteiskuntaoppi 6 2

Uskonto tai et 4 8

Terveystieto 2 4

Liikunta 4 6

Musiikki 2 tai 4 4

Kuvataide 2 tai 4 4

Opinto-ohjaus 4

Temaattiset opinnot 6

Pakolliset opinnot yhteensä 94 tai 102

Valinnaiset opinnot yhteensä 20

Opinnot yhteensä vähintään 150 op

HUOM! 104 op, jos pitkä matematiikka ja A-ruotsi



Lukiolaisen arki

● Viisi jaksoa, opintojaksoja jaksossa 5-7, koeviikko päättää jakson, mutta 

opintojakso voi jatkua seuraavassa jaksossa

● Lukio-opiskelu vaatii opiskelijalta enemmän aikaa kuin peruskoulussa

● Oma vastuu kasvaa

● Yo-kokeissa mitataan myös oppikirjojen ulkopuolista tietoa ja yo-kokeissa on 

oppiainerajat ylittäviä tehtäviä

● Opiskelijan jaksaminen ja hyvinvointi: uni, kaverit, perhe, harrastukset



Oppimisen arviointi

• Opintojakson opiskelutehtävät, kokeet, jatkuva näyttö

• Numeroarviointi, suoritusmerkintä : hylätty suoritus on 4, hyväksytty suoritus on 5-10 

tai S-merkintä

• Opintojakson keskeytyminen, K-merkintä: liikaa poissaoloja (poissaolo-ohjeistukset), 

tehtäviä ei ole palautettu sovitusti > opintojakso käytävä uudelleen

• Poissaolo kokeesta: hyväksyttävä ja kirjallisesti selvitetty syy > oikeus tehdä koe 

uusintakoepäivänä tai seuraavalla koeviikolla

• Hylätyn kokeen uusiminen: voi uusia yhden kerran uusintakoepäivänä tai seuraavalla 

koeviikolla, jos opintojakson koe on jakson koeviikon ohjelmassa

• Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi korottaa osallistumalla opintojaksolle 

uudelleen



Opiskelun tuki

• Ryhmänohjaajat seuraavat opintojen etenemistä ja poissaoloja, yhteistyö 

kodin kanssa 

• Niveltävät opintojaksot opintojen alussa englannissa, ruotsissa ja 

matematiikassa, lisäopetus, matikkapaja (matematiikka, fysiikka, kemia), 

kielipaja

• Erityisopettajan tuki

• Lukitestaus: erityisopettaja tekee yksilötestejä > lausunnot ylioppilaskirjoituksia 

varten

• Opinto-ohjaus ja opintojen suunnittelu lukiossa ja jatko-opintoja varten

• Opiskeluhuollon palvelut: lukion psykologi Rauni Pääkkönen, lukion kuraattori 

Hanna Kankaanpää



Digitaalinen ylioppilastutkinto

• Järjestetään kahdesti vuodessa, ajankohta syksyllä jaksossa 1(syys-lokakuu) ja keväällä jaksossa 4 

(maaliskuu)

• Tutkinnon voi hajauttaa kolmeen peräkkäiseen kertaan: Sipoon lukiossa kirjoitetaan pääasiassa abivuoden 

syksyllä ja keväällä (kolmen vuoden opiskelusuunnitelma)

• Keväästä 2022 lähtien: tutkinto koostuu vähintään viidestä kokeesta, joihin sisältyy

• Kaikille pakollisena äidinkieli ja kirjallisuus

• Lisäksi valittava kolme koetta seuraavista:

1.Toinen kotimainen (RUA tai RUB)

2.Vieras kieli (usein ENA)

3.Matematiikka (MAA tai MAB)

4.Yksi reaali (FY, KE, BI, GE, HI, YH, PS, FI, TE, UE, ET)

• Viidennen kokeen voi valita itse ja voi tehdä myös enemmän kuin viisi yo-koetta

• Yhden kokeen on oltava pitkän oppimäärän mukainen

• www.ylioppilastutkinto.fi



Korkeakoulujen valintaperusteet

• Vuodesta 2020 alkaen suurin osa opiskelijavalinnoista tehdään ylioppilastutkinnon 

arvosanojen perusteella (todistusvalinta 50-70 %)

• Tavoitteena on vähentää pitkää ja raskasta valmistautumista valintakokeisiin, vähentää 

välivuosia, aikaistaa opintojen aloitusta lukion jälkeen

• Opintopolku.fi: tiedot koulutuksista ja valintaperusteista, yhteishaku

• Todistusvalinnan pisteytystaulukot:

• Ammattikorkeakoulut: Todistusvalinta – Ammattikorkeakouluun.fi

• Yliopistot: Opintopolku : Yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/


Aineryhmien terveiset ja 
opettajien esittäytyminen



Äidinkieli ja kirjallisuus

- oppiaineen osa-alueet: lukeminen, kirjoittaminen, kirjallisuus, mediataidot, 

puheviestintätaidot

- osaamisen pohjana vahva ja monipuolinen lukutaito: kaunokirjallisia tekstejä sekä asia- ja 

mediatekstejä luettava aktiivisesti myös vapaa-ajalla

- myös luotettavan median seuraaminen tärkeää

- jokaisella kurssilla useita arvioitavia suorituksia, joilla erikseen määrätyt palautuspäivät > 

oman ajankäytön hallinta olennaista!

- kotiväki voi tukea innostamalla lukemaan ja seuraamaan ajankohtaisia asioita sekä olemalla 

kiinnostunut opiskelijan kurssitöistä



Taito- ja taideaineet

- vastapainoa lukuaineiden opiskelulle

- enemmän sosiaalista kanssakäymistä ja tilaa luovuudelle

- liikunnan merkitys jaksamiselle tärkeää niin fyysisesti kuin henkisestikin

- arviointi pohjautuu ennen kaikkea aktiiviseen tuntityöskentelyyn

- Musiikin opiskelu painottuu käytännön musisointiin: soittamiseen, laulamiseen, musiikilliseen 

kokeiluun ja keksimiseen sekä kuunteluun. Kursseilla tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin ja 

vahvistetaan omaa suhdetta musiikkiin.

- mahdollisuus suorittaa kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomi https://www.oph.fi/fi/lukiodiplomit

https://www.oph.fi/fi/lukiodiplomit


Matematiikka

• Pitkäjänteinen yrittäminen

• Harjoittelu, harjoittelu, harjoittelu

• Usein pelkät kotitehtävät eivät riitä

• Omien heikkouksien tunnistaminen

• Tuen hakeminen (mm. matikkapaja)

• Opintojaksot monesti kumulatiivisia

• Matemaattisten aineiden opettajien vinkit:

Pyydä apuja, niin katsotaan yhdessä.

Harjoittele! Aloita perusteista ja syvennä vähitellen.



LUMA -linjan terveiset

• Ensimmäinen LUMA -opintojakso (Kestävä kehitys) lähtenyt käyntiin

• Pyritään ryhmäyttämään opintojaksojen kuluessa tiiviiksi porukaksi

• “kaveria ei jätetä” -periaate

• Kannustetaan yhteisöllisyyteen

• Mahdollisissa haastavissa tilanteissa tai kysymyksissä yhteys Janiin (jani.ramakko@sipoo.fi)

mailto:jani.ramakko@sipoo.fi


Reaaliaineet

Abi Roosa Kalliovaaran vinkit Ylen Abitreenit-lähetyksessä:

- kursseilla keskittyminen, jolloin kirjoituksiin kerratessa ei tulee liikaa asioita ensimmäistä 

kertaa eteen

- säännöllinen lukeminen ja erilaisten muistisääntöjen keksiminen

Reaaliaineiden opettajien vinkit:

- motivoituminen, myös sisäistä motivaatiota tarvitaan ulkoisen lisäksi

- laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen

- joskus pitää kestää tylsyyttä, pitkäjänteinen työ palkitaan

- tiedon soveltaminen tärkeää, kannattaa kokeilla erilaisia opiskelutapoja



Vieraat kielet

● jatkuva työskentely ja tuntiaktiivisuus tehostavat oppimista

● ajankäyttö: läksyt, monipuolinen kielten harrastaminen myös vapaa-aikana

● omien heikkouksien tunnistaminen ja niiden korjaaminen: 

sanasto/lukeminen/kuuntelu/kielioppi/suullinen taito

● peruskoulun päättönumero ei ole ‘saavutettu etu’, vaan pistetaulukot 

lukiossa ankarammat (50% läpipääsyyn)

● koeviikon kokemukset: panos vs tuotos?

● mahdollisuus kielivalikoiman laajentamiseen: espanja, ranska ja saksa!



Erityisopetus

Kenelle?

- kaikille niille, joilla on oppimisessaan haasteita

Mitä?

- yksilö- ja pienryhmäohjausta, “pajat”, oppimisstrategioita, kokeisiin 

valmistautumista jne. opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti

Mitä muuta?

- -lukitestaukset, YTL:n lausuntoprosessi

- opiskelijoiden tuen mallien rakentaminen, opettajien konsultointi, 

samanaikaisopettajuus

- opiskelijahuoltotyö, yhteistyö huoltajien kanssa



Kotiväen kysymyksiä lukion väelle

- Osalla oppilaista on erityisiä haasteita toiminnan fokusoimisen kannalta ja luokkatilan äänet voivat vaikuttaa

merkittävästi keskittymiseen esim. koetilanteissa. Millaiset järjestelyt ovat mahdollisia a) oppitunneilla ja b) 

koetilanteissa? Esim. musiikin kuuntelu hiljaisen työskentelyn aikana, kuulosuojaimien käyttö, erillinen tila kokeen

tekemistä varten? Pitääkö opiskelijalla olla esim adhd-diagnoosi, jotta em. järjestelyt tulevat kyseeseen?

- Tuleeko lukion päättötodistuksen arvosana jokaisen ko. oppiaineen kurssikohtaisen arvosanan keskiarvon mukaan vai

jotenkin muuten? Eli onko jokainen kurssin koe tärkeä siinäkin mielessä, että sen arvosana näkyy päättötodistuksen

arvosanassa?

- Tarjoaako lukio kielten tukiopetusta?

- Opiskelijoiden työmäärä kotona on yllättänyt. Kotitehtäviin ja yleisesti koulutehtäviin kuluu huomattavasti aikaa.

Olisiko aiheellista kellottaa oppilaiden käyttämää aikaa kouluehtävien tekemiseen kouluajan ulkopuolella?



Ryhmänohjaajien terveiset

• Opiskelukäytänteistä ja päivien kulusta on alettu hyvin saada kiinni.

• Pyrimme kannustamaan aktiiviseen oman opiskelun ohjaukseen: jokaisen nuoren kanssa 

käydään kevään aikana ohjauskeskustelu. 

• Kotona tiedätte kaiken sujuvan, jos koulusta ei mitään kuulu.

• Opinto-oppaan tapahtumakalenterista voi seurata, mitä lukiossa tapahtuu: koeviikot, lomat 

ym. Nämä näkyvät myös Wilman työjärjestyksessä. Wilmassa näkee myös nuoren koko 

vuoden lukujärjestyksen ja kurssivalinnat. 

• lukion kotisivut: https://www.sipoo.fi/koulutus/sipoon-lukio/ haku: sipoonlukio

• Jakson 1 kokeiden palautus 15.10., jolloin ensimmäiset arvosanat tulevat Wilmaan ja ovat 

myös huoltajien nähtävillä. Uusintakoepäivä on 27.10, uusintaan ilmoittaudutaan Wilmassa 

>18.10 

• Ryhmäytymispäivä elokuussa onnistui, Keuda mukana.

• Kiitos huoltajille hyvästä yhteistyöstä poissaolojen selvittämisessä.

https://www.sipoo.fi/koulutus/sipoon-lukio/


Miten pitää meihin yhteyttä?

- Alaikäisten osalta huoltaja ilmoittaa edelleen

- Wilma

- Yhteydenotto ryhmänohjaajaan, opettajiin tai OPOon

- Kun myöhemmin täysi-ikäistytään...

- Vastuu siirtyy opiskelijalle

- Vaitiolovelvollisuus koulun suunnalta

Toivomme, että vanhemmat ovat yhteydessä, jos pohtivat jotain.


