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Munkkiniemen yhteiskoulun lukion oppilaat 

tulevat 38:lta eri yläasteelta

On tärkeää tutustua toisiin opiskelijoihin



Ryhmäyttämispäivä 20.8.2021



Lukioperinteet

1. Ryhmäyttäminen

tuki wanhoille

2. Wanhojen päivä                         

tuki abeille

3. Penkkarit

Lakkiaiset



MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU

▪ perustettu 1938

▪ yksityiskoulu

▪ Munkkiniemen koulutussäätiö

964 oppilasta (pk 494, lu 470)

70 opettajaa

23 hallinto- ja tukipalvelujen toimihenkilöä

52 luokkaa / opetustilaa

5 kerrosta

10 300 m²



MYYRY

Munkkiniemen yhteiskoulun ystävät ry

Mervi Loukusa



Ruokailu 

• lukion ruokatunti klo 11.30–12.15

• valmistuskeittiö

• ruokalista ja tuoteselosteet



Kalenteri



KESKEISTÄ

Opiskelupainotteinen yleislukio ja kolme linjaa

pitkä ja erikoispitkä matematiikka

yhteiskunta- ja talouslinja

luonnontiedelinja

koripallolinja

Monipuolinen tarjonta

runsaasti syventäviä opintojaksoja

Tavoite: yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus





I II III

ÄIDINKIELI 12 (+6)

KIELET 4-6

MATEMATIIKKA 2+ 10/18

REAALIAINEET

- BIOLOGIA
- MAANTIEDE
- FYSIIKKA
- KEMIA
- USKONTO

LIIKUNTA 4
MUSIIKKI/KUVATAIDE 6

OPINTO-OHJAUS

ÄIDINKIELI

KIELET

MATEMATIIKKA

REAALIAINEET
2-4 AINETTA

OPINTO-OHJAUS

YO
5-7 AINETTA

- FILOSOFIA
- PSYKOLOGIA
- HISTORIA
- YHTEISKUNTAOPPI
- TERVEYSTIETO

18 pakollista ainetta



Lukion erityisopetus

• opinnot eivät suju halutulla tavalla ja opiskelu on työlästä

• tarvitsee ohjausta mm. opiskelu- ja 

muistiinpanotekniikoissa sekä lukustrategioissa

• todettu lukivaikeus, muu oppimisvaikeus (epäily)

• lukiseulatesti lukion alussa

• erityisopettaja Kirsti Karalahti

– saa yhteyden Wilman välityksellä tai puhelimitse 050 300 4332



UUSI OPETUSSUUNNITELMA

käsitteitä: opintojakso (aik. kurssi)

periodi (aik. jakso)

korkeakouluyhteistyö

LAAJENNETTU OPPIVELVOLLISUUS

MAKSUTON TOINEN ASTE

oppimateriaalit, kannettava tietokone

opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, 

tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä 

kohtuullisia maksuja

linjalla opiskeluun liittyvät välineet



Tieto- ja viestintätekniikka opinnoissa

Mikko Kervinen





Kannettavan tietokoneen käyttö- ja 
hallintaoikeus 

• Kannettava tietokone oleellinen väline opiskelussa 

• Käyttöön annettu tietokone tarkoitettu opiskelukäyttöön 

• Koneilla on takuu, mutta tämä ei korvaa huolimattomasta käytöstä 
aiheutuneita vikoja 

• Vikailmoituslomake koulun verkkosivuilla sekä tarvittaessa 
tehdasasetusten palauttaminen 



Miten lukiolaiset valmennetaan digitaaliseen 

oppimiseen ?

• OPO/TVT-opinnot sisältyvät kaikille pakolliseen 

luonnontiedepalkin rakenteeseen:

– Opiskelijoille on jaettu Office 365-tunnukset ja perehdytetty ohjelmiston 

käyttöön ensimmäisillä kouluviikoilla lähiopetuksessa

– Ohjelmisto sisältää, opiskelijoille ilmaisen sähköpostin, Wordin, Excelin, 

PowerPointin sekä Teams-alustan 

– Opintojen ohjaus ja TVT-opetus jatkuvat koko lukuvuoden



Digitaalisuus oppitunneilla ja kurssin aikana 

• Digikirjat (myös työkalut tehtävien tekemisen seuraamiseen)

• Sähköiset oppimisalustat, koulun valinta Microsoft Teams

• Wilma-merkinnät kurssin etenemisestä (tunti- ja läksypäiväkirja)

• Forms-testit ja –kyselyt

• Sähköiset apuohjelmat (Geogebra, MarvinSketch ja laskimet)

• Joidenkin kurssien blogit + oppimateriaalituottajien lisäharjoitukset



Esimerkkejä digitaalisuudesta kurssikokeessa 

ja yo-kirjoituksissa

• TVT-opintojen yhteydessä opiskelijat harjoittelevat omien koneidensa 

buuttauksen ja varmistuvat laitteiston soveltuvuuden Abitti-järjestelmään

• Lukio-opintoihin sisältyy myös ylioppilastutkintojärjestelmän (Abitti) käytön 

harjoittelu ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien kurssikokeissa

• Pääsääntöisesti kurssikokeet ovat sähköisiä



Kurssivalinnat

Ylioppilastutkinto 

Korkeakouluvalinnat



Lukiolaissa (714/2018) tarkoitetun lukiokoulutuksen 

päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto.

Tutkinnon suorittanut opiskelija on omaksunut 

lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset tiedot 

ja taidot sekä saavuttanut lukiokoulutuksen tavoitteiden 

mukaisen riittävän kypsyyden.

LUKIO JA YLIOPPILASTUTKINTO



Uusi tutkintorakenne

5 pakollista koetta + ylimääräiset kokeet

Reaaliaineet: biologia historia terveystieto

maantieto yhteiskuntaoppi uskonto

fysiikka psykologia elämänkatsomustieto

kemia filosofia

pitkä tai lyhyt oppimäärä pitkä tai keskipitkä oppimäärä pitkä tai lyhyt oppimäärä



AINEREAALIN TOTEUTUS

Jokaisella kirjoituskerralla kaksi koepäivää viikon välein

ensimmäinen koepäivä toinen  koepäivä
psykologia uskonto (ev.lut./ort.) tai 

elämänkatsomustieto             

filosofia                 yhteiskuntaoppi                      

historia                  kemia                                      

fysiikka                  maantiede                               

biologia                  terveystieto                            



Tutkinnon voi hajauttaa kolmelle peräkkäiselle

tutkintokerralle

TUTKINNON  HAJAUTTAMINEN

syksy kevät

1 - -

2 - (2023)

3 2023 2024

4 (2024) -

• kaksi vierasta A-kieltä

• ainereaali



Korkeakoulujen opiskelijavalinta

• pääasiassa yli 50 % valitaan yo-kokeen tuloksen 

perusteella

• muitakin väyliä
• pääsykoe

• Avoin yliopisto




