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Ohjelmassa:
• esittäytyminen
• rehtori kertoo koulustamme
• opinto-ohjaaja kertoo 

lukiokäytänteistä
• tutoropiskelijat kertovat 

opiskelusta
• keskustelua
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Lukuvuosi 2021-2022

• 130 opiskelijaa
• 1. opiskeluvuosi: 38 
• 2. opiskeluvuosi: 42
• 3. opiskeluvuosi: 41
• 4. opiskeluvuosi: 9

• 18 opettajaa (10 lukiossa)
• opintopsykologi, terveydenhoitaja, 

koulukuraattori



- 5 jaksoa (3. jakso joululoman molemmin 
puolin)

- 6 viimeistä päivää arviointiviikko
- uusintakoe noin kahden viikon kuluttua 

jakson päättymisestä

- pakolliset vs. valinnaiset opinnot (70%>30%)



Sivistyksen painopisteet:
• yhtenäinen oppimispolku
• kestävä kehitys
• opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi

Karjaan lukiossa keskeistä:
• ohjaus 
• tuki
• huolenpito
• osallisuus 
• tiedonkulku 
• yhteistyö 

Isoverstas, Musiikkiopisto, Hurja Piruetti, Urheiluakatemia, KBG, 
kolmas aste, kansainvälinen toiminta

*



Tuki ja ohjaus:
 
• tutoropiskelijat
• ryhmänohjaus
• opinto-ohjaus
• erityisopetus
• tukiopetus
• lisäopetus
• koulukuraattori
• terveydenhoitaja
• opintopsykologi
• rehtori
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• oppivelvollisuusiän nosto
• opiskelijalle maksuton opiskelu
• uusi opetussuunnitelma
• uusi lukiolaki 

• lain tavoitteita:

– laajempi yleissivistys 
– vahvemmat korkeakouluvalmiudet 
– parempi hyvinvointi
– oman opinto- ja urapolun löytyminen 
– sujuvampi opinnoissa eteneminen ja 

siirtyminen korkea-asteelle

Uutta lukioissa:



Erityisopetus lukiossa:

- opiskelijaa tuetaan lukio-opintojen 
suorittamisessa ja jatko-opintoihin 
siirtymisessä 

- erityisopetus on esimerkiksi opiskelutaitojen 
opettamista sekä opiskelijan omien 
vahvuuksien ja oppimisen haasteiden 
tunnistamista

- erityisopetusta toteutetaan 
samanaikaisopetuksena, ryhmämuotoisena 
tai yksilötukena

-

-

- tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön 
yhteistyönä

- tuen tarpeen arviointi opintojen alussa sekä 
säännöllisesti myös opintojen edetessä 



- tuen tarpeen arviointi opintojen alussa sekä 
säännöllisesti myös opintojen edetessä

- tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön 
yhteistyönä

- mahdollisuus erityisjärjestelyihin opintojen 
aikana, jotta niiden tarvetta ja hyödyllisyyttä 
voidaan arvioida

- erityisopettajan ja opiskelijan välinen 
yhteistyö on merkittävässä osassa 

- Wilmassa jatkossa oppimisen tuen lomake



Viimeisimmät yo-tutkinnon muutokset:

• koesuoritusta heikentävä syy huomioidaan 
ensisijaisesti erityisjärjestelyin (useimmiten 
lisäaika, joskus erillinen pienryhmätila) 

• tutkintoa suorittava saa uusia hylätyn kokeen 
kolmesti 

• hyväksyttyjen kokeiden uusiminen 
rajoituksetta



Kevään 2022 tutkintouudistus:

- ei jakoa pakollisiin ja ylimääräisiin 
- tutkinto koostuu 5 kokeesta
-

- mahdollisuus ylioppilastutkinnon 
maksuttomaan suorittamiseen (viisi 
ensimmäistä koetta ja näiden kokeiden 
hylättyjen arvosanojen suorittaminen)



Huoltajan rooli lukiolaisen arjessa: 

• kiinnostus
• tietoisuus
• kannustus
• tuki
• poissaolojen seuranta (Wilma!)
• tiedossa olevista poissaoloista 

informoiminen etukäteen
• opiskelurauha (matkat? työ opiskelun 

ohessa?)

Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, hän voi sallia 
huoltajan pääsyn Wilmaan. 
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Suunnitelmia ja sääntöjä
• LOPS2019 ja opiskeluhuoltosuunnitelma 

• opiskelijoiden suojaaminen kiusaamiselta, 
väkivallalta ja häirinnältä

• päihdetyön toimintaohjelma

• järjestyssäännöt

• viihtyvyyssäännöt

Löydettävissä joko koulun kotisivulta tai Wilmasta! 

• tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien päivitystyö käynnissä



Yhteydenotot: 
- pääviestintäkanava Wilma 
- etunimi.sukunimi@raasepori.fi
- puhelimitse: 

044 744 6681/ rehtori
044 744 6684/ opinto-ohjaaja
044 744 6674/ kanslisti

Tiedon opiskelijan puhelinnumerosta on 
oltava ajan tasalla! 

Kotisivu: karjaanlukio.com
Karjaan lukio löytyy sekä Facebookista että 
Instagramista. 

mailto:etunimi.sukunimi@raasepori.fi


Onnea ja 
menestystä 
tuleviin vuosiin! 


