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Kempeleen lukion ja lukio-
opintojen esittelyä
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Kempeleen lukiosta

• Perustettu 1976

• Opiskelijoita 461

• Opettajia 33

• Tilat asianmukaiset, vanhempi puoli 
valmistunut 1978 ja laajennus 2001. 
Vanhalle puolelle tehty täydellinen iv-
remontti kesällä 2017.
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Oppivelvollisuus on laajentunut

• Koskee kaikkia 1.1.2021 oppivelvollisuuden piirissä olleita 

• Oppivelvollisuus laajeni 18 ikävuoteen tai toisen asteen tutkintoon, kumpi tulee 
ensin vastaan

• Käytännössä 2005 syntyneet ja ne 2004 syntyneet, jotka saaneet perusopetuksen 
päättötodistuksen keväällä 2021 ja kaikki sitä nuoremmat

• Huoltajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että huollettava
suorittaa oppivelvollisuuttaan

8.12.2021 Alatunniste tähän 3

Maksuttomuus

• Koskee oppivelvollisia: sen kalenterivuoden loppuun, kun täyttää 20 

• Koulutuksen järjestäjä hankki oppimateriaalit, tietokoneet yms.

• Oppikirjat digikirjoina 
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Lukio-opinnoista

• Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan 1.8.2021

• Opintojen laajuus mitataan opintopisteinä (1 kurssi = 2 op)

• Opiskeltavat kokonaisuudet opintojaksoja, laajuus vaihtelee 1 – 6 op

• Lukion oppimäärän laajuus vähintään 150 opintopistettä
• Pakollisia opintoja 94 / 102 op

• Valtakunnallisia valinnaisia väh. 20 op

• Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa
opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville
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OPISKELUSTA KEMPELEESSÄ

• 75 minuutin oppitunnit, max. 5*75/päivä
• Lukuvuodessa 5 periodia eli jaksoa (~38 päivää/jakso)
• Koepäivät periodin lopussa (6 päivää)
• Opinnot opintojaksoissa

• 2 op:n laajuinen opintojakso ≈ 18*75min + 
arviointipäivä eli yleensä ns. loppukoe
• yleensä suoritus yhden periodin aikana

• 3-6 op:n opintojaksot jakaantuvat pääsääntöisesti 
useammalle periodille

• Aloituspaikkoja 150, ka-raja 7,0
• Tutustumispäivä Kempeleen yseille to 27.1.2022
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OPISKELUSTA KEMPELEESSÄ

Anu Kalliopuska

anu.kalliopuska@edu.kempele.fi

puh. 0401598957,

Kaisu Takalahti

kaisu.takalahti@edu.kempele.fi

Puh. 050 463 6610

OPOJEN 
TERVEHDYS
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❖ Kun siirtyy peruskoulusta lukioon, keskeinen 
muutos on: 
VAPAUS kasvaa VASTUU lisääntyy.

❖ Enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin 
opintoihin. 

❖ Läksyihin 1-2 tuntia päivässä. Jos kuluu 
enemmän aikaa 2-5 arkipäivänä, opiskelu voi 
käydä raskaaksi. 

❖Ajankäyttösuunnitelma ja sen noudattaminen 
tärkeää!

❖Koko koulu ohjaa, ohjauksessa mukana mm.

➢opinto-ohjaaja

➢ryhmänohjaaja

➢aineenopettaja

➢erityisopettaja

➢psykologi

➢kuraattori

➢tutorit

Lukiota aloittamassa

Urheilijapolusta
• Aloitettu lv. 19-20 yhteistyössä kempeleläisten urheiluseurojen kanssa

• Ajax-Sarkkiranta: jalkapallo

• Kempeleen Kiri: pesäpallo

• Kempeleen Lentopallo

• Kempeleen Pyrintö: uinti

• Lisäksi mukana jääkiekko ja muutamia yksilölajeja

• Mahdollistaa tavoitteellista kilpaurheilua harrastaville koulun ja 
kilpaurheilun yhdistämisen
• Lajitreenit tiistai- ja torstaiaamuissa

• Koulun yleistreenit ke-aamuissa

• 18 treenikertaa = 2 op valinnainen liikunnan opintojakso

8.12.2021 Alatunniste tähän 10

9

10



8.12.2021

6

Urheilijasitoumus
• Kilpaurheilua harrastavat opiskelijat voivat tehdä pelireissuista aiheutuviin 

poissaoloihin urheilijasitoumuksen lukuvuodeksi kerrallaan

• Mahdollistaa pelireissut, leirit tms.

• Opiskelija ilmoittaa Wilmalla etukäteen urheilupoissaoloista opettajille
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Yrittäjyysopinnoista
• Uusi OPS tuo tullessaan mahdollisuuden suorittaa enemmän yrittäjyysopintoja

• Halukkaat voivat valita pakollisen YH1:n kylkeen yrittäjyyteen liittyviä opintoja
• YH1 laajuudeltaan 2 op

• Yrittäjyysopinnot lisäksi 2op

• Suoritus kahden viimeisen periodin aikana

• Seuraavana vuonna halukkaat voivat osallistua 
Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan
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YLIOPPILASTUTKINNOSTA
• www.ylioppilastutkinto.fi
• Kaikki yo-kokeet digitaalisia
• Tänä vuonna lukion aloittaneita koskee uusi laki 

ylioppilastutkinnosta
• Tutkintoon kuuluu vähintään 5 koetta

• ÄI kaikille pakollinen
• Vähintään kolme koetta ryhmästä

matem., ruotsi, vieras kieli, reaaliaine
• Lisäksi yksi tai useampia kokeita
• Vähintään yksi koe on oltava vaativamman tason koe

• Käytännössä pitkä matem. tai pitkä englanti

Lisää tietoa

• Kysy lisää sähköpostitse opoilta
• kaisu.takalahti@edu.kempele.fi
• anu.kalliopuska@edu.kempele.fi

tai rehtorilta
• kimmo.aaltonen@edu.kempele.fi

• Koulun kotisivut
• Opinto-opas TIETO
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http://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://www.kempele.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/lukio.html
https://www.kempele.fi/media/tiedostot/varhaiskasvatus-ja-opetus/lukio/opetus/lv21-22/tieto2021_ops2021.pdf
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Kiitos!
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