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Olet lämpimästi tervetullut!



Ohjelma
Opon terveiset

Kuraattori esittäytyy

Rehtorin puheenvuoro

Ryhmänohjaajien ajankohtaiset

Lisäksi ryhmänohjaajat ovat tavattavissa
tilaisuuden jälkeen



Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja

Mia Pellinen

puh. 0400855715

mia.pellinen@pieksamaki.fi



Missä mennään nyt?

- Tähän mennessä on kertynyt 66-78 
opintopistettä

- Tavoitteena toisen vuoden jälkeen 120 
opintopistettä (150 op yht.)

- Opinnot etenevät suurimmalla osalla 
kolmen vuoden aikataulussa

- Yo- ja jatkosuunnitelman hahmottelua ja 
ohjauskeskustelut opon kanssa

- Jatko-opintojen esittelyt, tutustumiset ja 
kurkistuskurssit



Toisen vuoden haasteita

- motivaation säilyttäminen

- jaksaminen, väsymys

- suoristuspaineet, ylikuormitus

- oppimisen haasteet

- opintojen aikatauluttaminen, 
tehottomat opiskelutekniikat

- opintojen suorittaminen hyväksytysti

- huomio pakollisten ja kirjoitettavien 
opintojaksojen suorittamiseen

- oman suunnan löytäminen 



Nuorten terveisiä huoltajille

“Olkaa lapsenne tukena ja motivoikaa
heitä opiskelemaan. Jos opinnot eivät
suju hyvin, keskustelkaa asiasta ja älkää
nuhdelko oppilasta, taustalla voi olla 
muutakin kuin laiskuutta. Oppilaiden
hyvinvointi on tärkeämpää kuin
koulumenestys. ”

“Voisi antaa enemmän tukea ja 
kannustaa opiskelemaan sekä antaa
opiskelurauhan ja sopivan paikan
opiskelulle.”

“Mielenterveys koulun edelle.”

“Älkää kattoko Wilmaa koko ajan.”



Opiskelijoiden tuki

- Aineenopettaja: yksittäinen oppiaine

- Ryhmänohjaaja: motivaatio, koulunkäynti

- Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja Mia Pellinen: 
opintojen edistyminen ja oppimisen haasteet

- Rehtori ja opinto-ohjaaja Vesa Vahtermo: 
opintojen edistyminen ja oppivelvollisuusasiat

- Opiskeluhuolto: jaksaminen, terveys
Terveydenhoitaja Annastiina Suhonen p. 0443686778

Koulukuraattori Eetu Rimpineva p. 0447874041

Sairaanhoitaja Maarit Eronen p. 0400855642



Missä asioissa voi kääntyä
erityisopettajan puoleen?

- oppimisen haasteet, lukitestit
- tukitoimien suunnittelu (yhdessä opettajien 

kanssa)
- opiskelun aikatauluttaminen
- opiskelutaitojen vahvistaminen
- tekemisen tukeminen
- YO-kirjoitusten erityisjärjestelyhakemukset 

(lukivaikeuden perusteella)



Kaikille yhteistä tukea

Ma klo 14.45 läksypaja (erkkaope ja vaihtuvia
aineenopeja)

Ke klo 14.45 hyvinvoinnin opintojakso
(kuraattori, psykan ope ja opo)

To klo 14.30 matikkakahvila (Hanna Voutilainen)

Tarpeen mukaan –> yhteys opoon tai kuraattoriin

Keinoja keskittymiseen -ryhmä

Jännittäjäryhmä

HOT-muutosvalmennus



Kuraattorin puheenvuoro

Eetu Rimpineva

puh. 0447874041

eetu.rimpineva@pieksamaki.fi



Kuraattorin tuki

• Kuraattorin tarkoitus ennaltaehkäistä haasteita

• Toimia yhtenä linkkinä kodin ja koulun välillä
• Ns koulun ulkopuolinen aikuinen

• Tukea, jos koulunkäynti takkuaa, kaverisuhteissa haasteita tai kaipaa 
ulkopuolista kuuntelijaa esim. koulupaineisiin liittyen



Muutamia vinkkejä

• Nuoret harjoittelevat itsenäisiä taitoja
• Tue, opasta, kuuntele, harjoittele… 

• ”Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan”
• Silti tärkeää olla apuna ja tukena, kysyä kuulumiset

• Koulumaailma on muuttunut vaativammaksi vuosien aikana
• Miten palaudutaan, miten otetaan aikaa myös palautumiseen



Rehtorin puheenvuoro

Vesa Vahtermo

puh. 0445882410

vesa.vahtermo@pieksamaki.fi



Ylioppilastutkinto

• Valtakunnallinen kypsyyskoe

• Yksityiskohtaiset määräykset

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

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


Tutkintoon kuuluu vähintään 5 koetta.

Tutkintoon vaadittaviin viiteen kokeeseen tulee sisältyä vähintään yksi pitkän 

oppimäärän koe (yleensä matematiikka tai vieras kieli). 

Voit suorittaa tutkinnossasi eri tason kokeita samasta oppiaineesta, esimerkiksi 

lyhyen matematiikan kokeen ja pitkän matematiikan kokeen. Vain toinen saman 

aineen kokeista voi kuitenkin kuulua tutkintoon vaadittavien viiden kokeen 

joukkoon.

Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetun tutkinnon rakenne

Kaikille 
yhteinen 
Äidinkieli

Matema-
tiikka

Ruotsi
Vieras 
kieli

Reaaliaine

Vähintään kolmesta ryhmästä suoritettava vähintään 4 

koetta, joista yhden on oltava pitkän oppimäärän koe. 
+



TUTKINNON SUORITTAMINEN

KEVÄT

2023

SYKSY

2023

KEVÄT

2024

SYKSY

2024

KEVÄT

2025

Tutkinto on suoritettava  enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana

Voit lisätä tutkintoosi uusia kokeita korkeintaan kolmen tutkintokerran ajan.

Tutkinto alkaa kun ensimmäisen kerran ilmoittaudut pakolliseen tai 

ylimääräiseen kokeeseen.

Yhdellä tutkintokerralla on mahdollista kirjoittaa vain yksi pitkä kieli ja vain yksi 

saman päivän reaalikoe.

reaali

kieli

äidinkieli

matematiikka

keli

reaali

? 3,5 V 4 V



REAALIPÄIVÄ 1 REAALIPÄIVÄ 2

Uskonto
Elämänkatsomustieto
Yhteiskuntaoppi
Kemia
Maantiede
Terveystieto

Psykologia
Filosofia
Historia
Fysiikka
Biologia



Osallistumisoikeus:

• Kirjoitettavan aineen pakolliset opintojaksot opiskeltu 

• Ylimääräisessä kielessä vähintään kolme opintojaksoa 
opiskeltu

• Saavutettava ennen kokeiden alkua

• Huom! Kaikki kokeet laaditaan pakollisten ja syventävien 
opintojaksojen pohjalta!

• Kaikista oppiaineista voi olla hyötyä.



Kokeiden ajankohdat

Syksyllä normaalia 
opiskelua

Keväällä yli kuukausi 
lukuaikaa



Maksuttomuus

• Oppivelvollisille maksuttomasti 5 ensimmäistä koetta. 

• Voit uusia hylättyjä maksuttomia kokeita maksuttomasti. 

• Mikäli et saavu kokeeseen tai et jätä arvosteltavaa 

vastausta et voi uusia sellaista hylättyä koetta 

maksuttomasti. 

• Jos osallistut samalla tutkintokerralla useampaan kuin 

viiteen kokeeseen, voit itse valita, mitkä sen tutkintokerran 

kokeista suoritat maksuttomasti.

• Oikeutesi maksuttomiin kokeisiin päättyy, kun saat 

ylioppilastutkinnon valmiiksi tai sen kalenterivuoden 

lopussa, jolloin täytät 20 vuotta. 



Tehokkuutta opiskeluun?



Ilmoittautuminen YO-kokeisiin

• Ilmoittautuminen kokeisiin: 
Syksyn kokeisiin toukokuussa

Kevään kokeisiin marraskuussa

• Jokaisella tutkintokerralla on ilmoittauduttava erikseen 
sen kerran kokeisiin!

• Ilmoittautuminen on sitova. Et voi jälkikäteen muuttaa 
aineyhdistelmää tai kokeen tasoa.

• Ilmoittautuminen tehdään Wilman lomakkeella.

• Wilman ilmoittautumislomakkeelle tehdään myös 
kirjoitussuunnitelma.



Kokeen uusiminen:

•Hyväksytyn kokeen voi uusia niin monta 
kertaa kuin haluaa.

•Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa 
kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä.

• Tutkinnon suorittanut henkilö voi uusia 
hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. 



Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen:

Ennen kuin kokelas ryhtyy hakemaan lautakunnalta erityisjärjestelyjä ja hankkimaan

tarvittavia liitteitä, hänen on syytä keskustella tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä

niiden toteuttamisesta lukion rehtorin kanssa.

Hakemus on toimitettava lautakuntaan viimeistään

– kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta ja 

– syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta. 



Mikäli opiskelija ei ole hyödyntänyt lukion aikana erilaisia 

tukitoimia, miksi niitä tarvitaan ylioppilastutkinnon kokeissa?



Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 

18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku –

verkkopalvelussa marraskuun puolivälissä. 

Oma Opintopolku –palveluun kirjaudutaan esim. pankkitunnuksilla 

osoitteessa https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi kirjautua palveluun omilla 

tunnuksillaan ja nähdä kokelaan tulokset ja koesuoritukset.

Lautakunta julkaisee tulosten julkaisemisen yhteydessä pisterajat ja 

lopulliset hyvän vastauksen piirteet kokeista verkkosivuillaan. Perusteet, 

joiden mukaan arvostelu on suoritettu, ilmenevät lopullisista hyvän 

vastauksen piirteistä ja lautakunnan arvostelua koskevista määräyksistä.

Tutkintotulokset ja koesuoritukset 



Oikaisuvaatimuksen tekeminen 

Ohjeita:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisuvaatimus

14 päivän kuluessa siitä kun on ollut mahdollista saada tulokset ja nähdä oma koesuoritus
- Kokelas itse
- Alle 18 vuotiaan kokelaan huoltaja
- Asiamies, jolle kokelas on antanut valtakirjan

Oikaisuvaatimus tehdään verkkopalvelussa osoitteessa kokelas.ylioppilastutkinto.fi.

Oikaisuvaatimuksessa pitää kertoa mitä kokeen tehtävää, tehtäviä tai muuta osaa arvostelusta 
vaatimus koskee millä tavalla arvostelua tulisi oikaista sekä perustelut, joilla vaaditaan oikaisua. 
Lautakunnan sivuilta löytyy esimerkki.

Maksaa 50 euroa, palautetaan jos arviointi muuttuu.

https://kokelas.ylioppilastutkinto.fi/


Lukio antaa aikaa ja mahdollisuuksia

Yhdessä onnistumme!
Rob Gonsalves, "Toward the Horizon" 

- kasvulle

- itsenäistymiselle

- unelman etsimiselle



Ryhmänohjaajien ajankohtaiset asiat

2A1 Mia Pellinen

2A2 Ari Kallio

2B1 Marja-Liisa Nykänen

2B2 Ilpo Kaunisto



Opintomatka Mikkeliin

ti 22.11.22 klo 8.15-15.15

Vierailu Sodan ja rauhan keskus Muistiin

Tutustuminen ammattikorkeakouluopintoihin
XAMK



Wanhojen tanssit Pieksämäen lukiossa

• Opiskelijoilla on työryhmä, joka suunnittelee
aikataulun ja ohjelman

• Tanssien opintojakso alkaa 30.11.2022 (Pirjo ja Vesa)

-> vain yksi opintojakso muiden joukossa

-> parit muodostetaan tunneilla

-> tanssiharjoituksiin voi osallistua ja ansaita
2 op, vaikka ei haluaisi esitykseen

• Tanssiesitys 24.2.2023 klo 17 Veturitorilla



Toiveita koulun suuntaan?

Kysymyksiä?



Kiitos!


