




Illan ohjelma

18.00 Nahkatakkinen tyttö

Yleistä lukio-opinnoista,

ylioppilaskokeet (rehtori)

18.45 2. vsk. ryhmänohjaajat luokissa

3. ja 4. vsk. jatko-opinnoista 
ala-aulassa (opot)



Lukio uudistusten
myllerryksessä

• Toisen asteen maksuttomuus 
vaiheittain 2021 alkaen

• Uusi opetussuunnitelma 
vaiheittain 2021 alkaen

• Ylioppilaskoeuudistus, keväästä 
2022 alkaen

• Yliopistojen valintakoeuudistus Arkadian abit penkkareissa 1954



Koronavarautuminen

• Tartuntatautilain mukaan kunta 
päättää rajoituksista -> Keusote

• Vain terveenä kouluun

• Turvavälit ja käsihygienia 
edelleen tärkeitä

• Maskit isoihin tilaisuuksiin

• Tilanne voi muuttua nopeastikin



Wanhojen tanssit lukuvuonna 2021-2022
• ”Abiwanhat” pe 19.11.2021 

klo 18 iltanäytös

• Vanhat 2022 pe 11.2.2022

• Harjoitukset ja esitykset 
terveysturvallisuus huomioiden

• Tilanne voi elää tautitilanteen 
mukaan

• Vanhempainyhdistys merkittävä 
tekijä tanssien järjestämisessä

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



Opiskelijan täysi-ikäisyys

• Wilma-tunnukset poistuvat 
automaattisesti huoltajilta

• Opiskelija voi pyytää tunnukset 
takaisin erillisellä lomakkeella

• Kotiin tulee ilmoitus asiasta 
(jaksoittain) ja viimeisin 
kurssisuoritustuloste



Kolmas vuosi ja 
valmistuminen

• Lukion päättötodistukseen 
vaaditaan
• 75 kurssia
• Pakolliset kurssit suoritettu
• Keväällä valmistuvien kurssit 

oltava suoritettu 29.4.2022

• Ylioppilastodistukseen
• Lukion päättötodistus
• Hyväksytyt ylioppilaskirjoitukset



Ylioppilaskokeet

• Vanha ja uusi 
tutkinto

• Rakenne

• Suorituskerrat

• Lukitodistukset ja 
erityisjärjestelyt

• Ilmoittautuminen

• Pohdittavaa



Uusi ja vanha ylioppilastutkinto

Keväällä 2022 aloittavat

• Vähintään viisi kirjoitettavaa 
ainetta

• Pakollisuutta voi muuttaa 
tutkinnon aikana

• Kokelas voi suorittaa eri 
oppimäärien kokeista samassa 
tutkintoaineessa (suoritus 
lasketaan vain kerran)

Jo aloitetut tutkinnot

• Vähintään neljä kirjoitettavaa 
ainetta

• Pakollisia aineita ei voi muuttaa 
tutkinnon aikana

• Hyväksyttyä koetta saa uusia 
rajattomasti



Rakenne – vanha tutkinto

Kaikille 
pakollinen

Suoritettava  vähintään kolme
Yhden suoritetuista oltava pitkän oppimäärän koe



Rakenne – uusi tutkinto

Kaikille 
pakollinen

Suoritettava  kolmesta ryhmästä 
vähintään neljä koetta

Yhden suoritetuista oltava pitkän oppimäärän koe

esim.

P





Tutkinto suoritettava kolmen tutkintokerran aikana
Suorittamaan ei pääse jos kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset 

kurssit eivät ole suoritettuna (O- tai E-merkintä ei riitä)
Mahd. ongelma kolmannella tutkintokerralla



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.

YTL edellyttää että tukitoimia on ollut jo lukioaikana.

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



Pohdittavaa

• Kuinka monta ainetta kirjoittaa?

• Mitkä aineet pakollisena ja mitkä 
ylimääräisenä? (jo aloittaneet)

• Reaaliaineiden hajauttaminen?

• Usean A-kielen hajauttaminen?

• Milloin järkevää kirjoittaa?

• Suhde jatko-opintoihin?


