


Illan ohjelma

18-19 rehtori ja opot (19AB)

ryhmänohjaajat (19CD)

19-20 rehtori ja opot (19CD)

ryhmänohjaajat (19AB)



Koronavarautuminen

• Tartuntatautilain mukaan kunta 
päättää rajoituksista -> Keusote

• Toinen jakso osittaisessa 
etäopetuksessa

• Vain terveenä kouluun

• Turvavälit, käsihygienia ja 
maskit edelleen tärkeitä

• Tilanne voi muuttua nopeastikin



Wanhojen tanssit tänä lukuvuonna

• Harjoitukset aloitetaan 
turvallisuus huomioiden

• Ei ulkopuolisia tanssipartnereita

• Itse tanssit striimataan koteihin

• Tilanne voi elää tautitilanteen 
mukaan

Arkadian yhteislyseon vanhat koulun pihalla 1953. 
Kuvaaja tuntematon. Helsingin kaupunginmuseon 
kokoelma.



Lukion suorittaminen

• Lukion päättötodistukseen 
vaaditaan
• 75 kurssia

• Pakolliset kurssit suoritettu

• Ylioppilastodistukseen
• Lukion päättötodistus

• Hyväksytyt ylioppilaskirjoitukset





Toinen vuosikurssi

• Valtaosa opiskelijoista suorittaa lähes kaikki loput pakolliset kurssit

• Runsaasti syventäviä kursseja kirjoitettavissa aineissa esim. 
reaaliaineissa

• Toisen vuosikurssin jälkeen opintoja pitäisi olla kasassa noin 60 kurssia

• Ylioppilaskirjoitussuunnitelma (muutamat kirjottavat jo kakkosen 
keväällä)

• Jatko-opintojen pohdinta 



Opiskelijan täysi-ikäisyys

• Wilma-tunnukset poistuvat 
automaattisesti huoltajilta

• Opiskelija voi pyytää tunnukset 
takaisin erillisellä lomakkeella

• Kotiin tulee ilmoitus asiasta ja 
viimeisin kurssisuoritustuloste



Rakenne

HUOM! KEVÄÄLLÄ 2022 TUTKINNON ALOITTAVILLA VIISI PAKOLLISTA





Hylättyä koetta saa uusia kolmen seuraavan 
tutkintokerran aikana

Ylioppilaskokeisiin voi osallistua vain jos 
kirjoitettavan aineen kaikki pakolliset kurssit 
on suoritettu (O tai E -merkintä ei riitä) 



Lukitodistukset ja erityisjärjestelyt
Kokelas voi saada hakemuksesta lisäaikaa tai pistehelpotuksia

● sairauden
● lukivaikeuden
● yms.

Valmiit hakemukset todistuksineen tulee toimittaa 
ylioppilastutkintolautakuntaan kevään tutkintoa varten 
viimeistään 23.11. ja syksyn tutkintoa varten viimeistään 23.4.

Äkilliset sairaudet tms. ilmoituksella rehtorille.



Ilmoittautuminen ja maksut

• Kevään kirjoituksiin marraskuussa
• Syksyn kirjoituksiin toukokuussa
• Ilmoittautuminen ensin wilmassa ja tulostettu sekä allekirjoitettu 

lomake ryhmänohjaajalle
• Perusmaksu 14 € ja koekohtainen maksu 28 € (maksetaan koululle, 

mutta rahat menevät kokonaisuudessaan 
ylioppilastutkintolautakunnalle)

• Ilmoittautuminen on sitova: esim. pakollista ei voi vaihtaa 
ylimääräiseen kokeeseen tai pitkää koetta lyhyeksi



Pohdittavaa

• Kuinka monta ainetta kirjoittaa?

• Mitkä aineet pakollisena ja mitkä 
ylimääräisenä?

• Reaaliaineiden hajauttaminen?

• Usean A-kielen hajauttaminen?

• Milloin järkevää kirjoittaa?

• Suhde jatko-opintoihin?


