
 

Lukio uudistuu 1.8.2021  
- miten se näkyy Elisenvaaran lukiossa? 

Kaikilla tämän vuoden 9. -luokkalaisilla 
on... 

 velvollisuus hakeutua 2. asteen opintoihin. 

 vapaus hakea lukioihin, ammatillisiin oppilai-

toksiin tai muuhun koulutukseen. 

 oppivelvollisuus 18. ikävuoteen asti tai toisen 

asteen tutkinnon valmistumiseen. 

 

Lukio-opetuksessa aloittaville maksutto-
mia ovat... 

 opetus ja ruokailu, kuten nytkin. 

 oppikirjat, materiaalit ja työvälineet. 

 viiden pakollisen ylioppilaskokeen maksut. 

 koulumatkat (koulumatkatuki yli 7 km matkal-

le.  Ei silti tarkoita, että  kaikissa lukioissa jär-

jestettäisiin koulukuljetuksia.) 

 

Mitä tämä tarkoittaa  

Elisenvaaran lukiossa? 

 

 Oppikirjat ja tietokoneen saa lainaksi oppima-

teriaalikirjastosta - toimii jo nyt! 

 

 Koulumatkat korvataan ja tarvittaessa järjeste-

tään yli 5 km matkalle - toimii jo nyt! 

 

 Leirikouluja ja muita vastaavia vapaaehtoisia 

projekteja varten voidaan edelleen kerätä ra-

haa esim. huoltajilta. Kansainvälisyystoiminta 

ja retket voivat siis jatkua. 

 

 Elisenvaaran lukio on ollut suurimmaksi osaksi 

maksuton jo aiemmin – maksuttomuus ei siis 

lisää paineita opetustarjonnasta säästämiseen! 

Oppivelvollisuus laajenee 

Lisätietoja lukiosta, lukiouudistuksesta ja 
lukio-opiskelusta Elisenvaarassa:  

 

Ari Höyssä, rehtori  

ari.hoyssa@poytya.fi  

040 687 1891  

 

Jarkko Onnela, opo 

jarkko.onnela@poytya.fi 

040 672 2945  

 

Elisenvaaran lukion voi ottaa seurantaan... 

 Instagramissa: elisenvaara.lukio  

 Facebookissa: Elisenvaaran lukio  



 

Elisenvaaran lukiossa: 

 Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintosuunni-

telma heti yhteishaun jälkeen => lukion opo ottaa 

yhteyttä! 

 Oppiaineet pysyvät uudistuksen jälkeen ennallaan. 

Ykköset voivat valita myös vanhempien opiskelijoi-

den kursseja opintojensa osaksi. 

Elisenvaarassa hyväksi koetut käytännöt eivät muutu: 

 Ylioppilaskokeisiin valmentavia kursseja, teemakurs-

seja ja leirikouluja tarjotaan edelleen. 

 Kielitarjonta ja etäopinnot tarjoavat edelleen valin-

nanvaraa opintoihin. 

 Opiskelujen alkuun auttavat nivelvaiheen tukikurssit 

(kielissä, matematiikassa, tietotekniikassa). 

Lukion suoritta-
miseksi  pitää opis-
kella 150 opinto-
pistettä -  ei kurs-
seja kuten ennen. 

 
 

Lukion opetussuunnitelma uudistuu 

Ensi vuoden  
ykköset aloittavat uudella  
opetussuunnitelmalla. Ny-
kyiset lukiolaiset jatkavat 

opintonsa loppuun vanhan 
opetussuunnitelman mu-

kaan. 

Erityisopetus ja 
opiskelijan tuki lu-
kiossa lisääntyvät. 

Elisenvaaran lukiossa: 

 Opinto-ohjaus sekä kuraattorin, psykologin ja ter-

veydenhoitajan palvelut helposti tavoitettavissa.  

 Erityisopetusmahdollisuudet ja maksuton lukitestaus 

tarjotaan jatkossakin. 

 Ohjauksella tuetaan sekä apua tarvitsevia että huip-

putuloksia tavoittelevia.  

Työelämä- ja  
korkeakouluyhteis-

työ lisääntyvät 

Elisenvaaran lukiossa on mahdollisuus liittää opintoihin yli-

opistokursseja ja teemaopintoja: 

 Yhteistyö Helsingin ja Turun avointen yliopistojen 

kanssa. 

 Vapaaehtoisina opintoina mm. yrittäjyyttä, vapaaeh-

toistyötä, työelämäkurssi, teknologiaa ja ohjelmoin-

tia ym. työelämään valmistavaa opetusta. 

Taide- ja taito-
aineiden lukiodiplo-
meihin suunnitteilla  

uudistuksia 

Elisenvaaran lukiossa 

 Mahdollisuus suorittaa diplomit liikunnassa, kuvatai-

teessa, musiikissa, teatterissa ja mediassa jo nyt. 

 Valmius tarjota myös teknologian ja yrittäjyyden 

diplomeja, jos sellaiset tulevat mahdollisiksi. 


