
Saimaan rannalla.



Mikkelin lukio

• Päämajakuja 4, 50100 
Mikkeli

• Lukio-opinnot ammatillisia 
tutkintoja opiskeleville  
järjestetään luokassa 327 
lukion 3. kerroksessa



Kaksi eri oppilaitosta opiskelijan arjessa 

● Eroja päivittäisissä toiminnoissa: 
○ päivän pituus, oppituntien ajat, 

kirjalistat, poissaolot, ruokailu Esedulla
● Yhteiset tapahtumat lukion ja 

ammatillisen oppilaitoksen ohjeiden 
mukaisesti: 
○ vanhojen tanssit, penkkarit
○ yo-kokeet ja lakkiaiset



Opintojen tavoite

Kahden tutkinnon opinnot
• Ammatillinen tutkinto ja yo-tutkinto
• Opiskelijana ammatillisessa 

oppilaitoksessa



Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinnon saadakseen on suoritettava 
ylioppilaskirjoitukset

Kokelaan pitää kirjoittaa vähintään 5 ainetta:

○ Äidinkieli/Suomi toisena kielenä
○ Vähintään kolme seuraavista neljästä:

■ Toinen kotimainen kieli (ruotsi
■ Englanti
■ Matematiikka
■ Jokin reaaliaine

Kokeeseen pitää sisältyä yksi vaativampi koe, 
yleensä A-englanti tai pitkä matematiikka. 

Harkitse tarkkaan, 
jos jätät opintojen 
aikana jonkin 
oppiaineen pois!



Sähköinen yo-koe

• Kokeessa tarvitaan tietokone, kuulokkeet ja hiiri sekä
muistitikku

• Abitti-ympäristössä harjoittelu



Lukio-opiskelu

• Vastuu omasta oppimisesta
• Omat tavoitteet
• Oma tapa oppia ja opiskella
• Mistä saan tukea tarvittaessa?
• Puhelimen ja tietokoneen käyttäminen tunnilla

• Ajankäyttö, kalenterointi, opintojen suunnittelu
• Tärkeää saada heti kiinni lukio-opinnoista, sillä yo-

tutkinto perustuu kaikkiin kursseihin
• Wilma ja edu.mikkeli.fi -sähköposti



Arviointi

• Arvosanat 4-10
• Opinnot arvioidaan monipuolisesti opintojakson alussa 

saatavien ohjeiden mukaisesti:
• Kokeet
• Arvioitavat tehtävät - HUOM palautuspäivämäärät!
• Tuntityöskentely ja kotitehtävät
• Itsearviointi



Kokeet

• Kokeet järjestetään opettajan ilmoittamana ajankohtana
• Sairastumisesta heti ilmoitus opettajalle
• Oppitunteja voi olla samana päivänä
• Kokeisiin valmistautuminen

• Aktiivinen opiskelu ja opitun kertaaminen jakson aikana (esim. 
muistiinpanot)

• Kertaaminen ennen koetta
• Uusintakokeet järjestetään samaan aikaan päivälukion 

uusintakokeiden kanssa iltaisin klo 16-20 ja niihin 
ilmoittaudutaan apulaisrehtori Erkki Salmelalle



Poissaolot
• Poissaolot ilmoitetaan opettajalle wilman kautta
• Kokeesta poissaolosta viipymättä ilmoitus opettajalle!
• Kolmesta poissaolosta voi mennä koko lukio-opintojakso poikki.

Ylimenevistä poissaoloista esim. sairaustodistus
• Jos poissaolo on etukäteen tiedossa: lupa-anomus tai

itsenäinen suorittaminen
• Selvitä itse mitä poissaolon aikana tunnilla on tehty, tee 

tehtävät ja opiskele asiat itsenäisesti.



Yhteystiedot

https://www.oppiminen.mikkeli.fi/lukiot/mikkelin-lukio/

Rehtori Jari Tuomenpuro jari.tuomenpuro@sivistys.mikkeli.fi, 044 794 2775
Apulaisrehtori Erkki Salmela erkki.salmela@sivistys.mikkeli.fi, 040 129 4724
Opinto-ohjaaja Emmiina Tuutti emmiina.tuutti@sivistys.mikkeli.fi,

040 356 8848
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