
 

OPINTO-OPAS 
OPISKELIJALLE  
Opintojen avuksi Alppilan lukion toimintatapoja ja opetussuunnitelman 
ohjeita 2020-2021 



1 

Sisällysluettelo 
Kurssivalinnat 2 

Kaupunkitasoinen kurssitarjotin ja verkkokurssitarjotin 2 

Kurssikirjat 3 

Tietokoneet oppitunneilla ja kokeissa 4 

Tunnukset ja salasanat 5 

Opetuksen ulkopuolinen toiminta 7 

Itsenäinen opiskelu 7 

Plagiointi ja vilppi 8 

Arviointiviikko 8 

Kurssiarvioinnit 8 

Arviointi ja lukion oppimäärä kokonaisuudessaan 9 

Opettajan poissaolo 11 

Opiskelijan poissaolot 11 

Loman anominen työpäivälle 12 

Opintopaja 12 

Opintojen etenemisen seuranta 13 

Tiedotus 13 

Lukion toimisto ja lukiosihteerin palvelut 14 

Ruokailu 14 

Tukea oppimiseen tai elämäntilanteeseen 15 

Turvallisuusohjeita 19 

Uudet uljaat tilat ja oppimisympäristöt 20 

Savuton ja päihteetön kaupunki 20 

Syö, nuku ja liiku 20 

 



2 

Kurssivalinnat  

Opiskelija tekee kurssivalinnat koko vuodeksi. Kurssivalinnoissa yleisesti ohjaavat opot, 
ryhmänohjaajat (RO) ja aineenopettajat kukin oman aineensa osalta.  

Ensimmäisen vuoden aloittava opiskelija saa RO-ryhmätunnuksen (20 a-h) ja valmiin 
työjärjestyksen ensimmäiseen jaksoon. 1. jakson aikana opinto-ohjauksen kurssilla opiskelijat 
ohjataan tekemään kurssivalinnat loppuvuodeksi.  

Keväällä, kun seuraavan vuoden kurssitarjotin valmistuu, opiskelijat tekevät tulevan 
lukuvuoden kurssivalinnat ennen kesäloman alkua.  

Kurssivalintoja voi perustelluista syistä muuttaa lukuvuoden aikana. Muutoksen voi tehdä 
opinto-ohjaaja. Opiskelija pääsee tekemään muutoksia itse jakson vaihteessa. Kurssitarjottimen 
aukiolosta ilmoitetaan Wilma-viestillä.  

Aineenopettaja ohjaa oman aineensa kurssien osalta: Mikä on suoritusjärjestys? Mitä kursseja 
on käytävä ennen yo-koetta?  

Jos opettajan ryhmä on täynnä (noin 30 opiskelijaa), opettaja päättää, ottaako hän ryhmäänsä 
ylipaikalle opiskelijan. Ensisijaisesti aineenopettaja/opo auttaa opiskelijaa löytämään vaihtoehtoisen 
pienemmän ryhmän.  

Kurssin opetus toteutetaan, jos osallistujia on 15 tai enemmän. Joissakin tapauksissa (mm. pienet 
kielten ryhmät) voidaan sopia, että kurssi toteutetaan poikkeusjärjestelyin.  

Kaupunkitasoinen kurssitarjotin ja verkkokurssitarjotin  

Yhteisellä Helsingin kaupungin lukioiden kurssitarjottimella on mm. sellaisten kielten kursseja, joita 
jokainen lukio ei itsenäisesti voisi järjestää. Kun opiskelija valitsee kaupunkitarjottimelta kurssin, se 
voi olla verkossa suoritettava kokonaisuus tai sisältää osittain itsenäistä opiskelua. Jos kurssille 
mennään oppitunneille toiseen lukioon, ajankohdat on valittu päivän alkuun ja loppuun, jotta 
opiskelija pystyy järkevästi siirtymään koulusta toiseen. Kaupunkikurssilta tuleva opiskelija saattaa 
myöhästyä oman koulun tunneilta. Jos myöhästyminen merkitään Wilmaan, siihen lisätään selitys: 
siirtyminen kaupunkikurssilta.  
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Kaupunkitarjotin näkyy Wilmassa samassa paikassa kuin oma Alppilan kurssitarjotinkin. 
Opinto-ohjaajat sekä aineenopettajat auttavat tarvittaessa kurssivalinnoissa.  

Helsingin kaupungin toisen asteen opiskelijat voivat suorittaa lukiokursseja myös verkossa. Tarjolla on            
valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja sekä kertauskursseja. Lisätietoja opinto-ohjaajilta ja          
verkkokurssien sivustolta:  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukion-verkkokurssit  

Opiskelumateriaalit 
Uuden jakson alussa tarvitaan alkaville kursseille opiskelumateriaalit. Lukiolainen hankkii         
opiskelumateriaalinsa itse. Monilla kursseilla on käytössä digikirja tai muu digitaalinen materiaali.           
Ensimmäisellä kurssin oppitunnilla on oltava läsnä, koska silloin annetaan ohjeet mm. kurssikirjasta,            
kurssin arvioinnista, pakollisista palautettavista tehtävistä ja olet sopimassa yhdessä muiden kurssille           
osallistujien kanssa, millaisia oppimisen menetelmiä käytetään. Viimeistään kurssin toisella tunnilla on           
opiskelijalla oltava asianmukainen opiskeluvälineistö mukanaan. Oppimateriaalilista löytyy koulun        
verkkosivuilta kohdasta ”opiskelu”.  

Tietokoneet oppitunneilla ja kokeissa  

Lukio-opinnoissa helsinkiläinen opiskelija käyttää omaa läppäriä työvälineenä. Konetta 
hankkiessa kannattaa ensisijaisesti miettiä, miten se parhaiten tukisi lukio-opiskelua. Tämä 
kone ei ole viihdekäyttöön, vaan se on työkone, jolla tehdään todennäköisesti myös 
ylioppilaskokeet Abitti-järjestelmässä ja koneen pitää käynnistyä Abitti-tikulta, jossa on 
kirjoitettuna käyttöjärjestelmä sekä sallitut ohjelmat.  

Varminta on sopia myyjän kanssa avokaupasta ja testata koneen käynnistyminen itse koululla. 
Ylioppilaskoe tehdään tällä hetkellä langallisessa verkossa ja siksi opiskelijan läppäriin täytyy 
pystyä liittämään verkkokaapeli (RJ45). Jos koneessa ei ole verkkokaapelille paikkaa, voi 
käyttää USB-sovitinta. USB-liittimiä tarvitaan mahdollisesti verkkokaapelille, käynnistystikulle, 
kuulokkeille ja halutessaan ulkoiselle hiirelle. Näin ollen kannettavassa olisi hyvä olla kolme tai 
neljä USB-liittimen paikkaa.  

Arviointiviikolla ja jo kurssin aikana tehdään useita harjoituksia ja kokeita Abitti- 
koeympäristössä, jolloin ylioppilaskoeympäristökin tulee tutuksi. Opettaja jakaa Abitti-tikut 
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harjoitus- ja koetilanteissa. Tikkuja säilytetään 2. kerroksessa opehuoneessa.  

Nykyisillä alppilalaisilla on käytössään useita konemerkkejä ja malleja: PC tai Mac. Tärkeää 
on, että opiskelija osaa itse käyttää omaa konettaan. Laitteen ei siis tarvitse olla erityisen 
tehokas tai muutenkaan uusinta teknologiaa, mutta sitä käytetään lähes kaikilla tunneilla. 
Siksi akun kestoon on hyvä kiinnittää huomiota ja varautua lataamaan akkua omalla 
verkkovirtapiuhalla.  

 
Käytämme pääasiassa verkko-oppimisympäristöinä Googlen Classroomia ja Microsoftin 
365-ympäristöä ja kokeissa edellä mainittua Abitti-koejärjestelmää. Koulussa on opiskelijoille 
avoin langaton verkkoyhteys, eKampusNet. Digitaaliset kurssikokeet tehdään langattomassa 
koulun sisäisessä Abitti-verkossa.  
 
Helsingin koulujen Office 365 -palvelun kautta saatavana etuna kaikilla opiskelijoilla on 
mahdollisuus ladata veloituksetta Office 365 ProPlus -paketti omalle kotikoneelleen. Office 
365 ProPlus sisältää opetuksessa hyödyllisen ohjelmistopaketin, johon kuuluu mm. Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote ja Outlook.  

Opiskelijat voivat ladata Officen viidelle omalle laitteelleen näin:  

1. Opiskelija avaa kotikoneen selaimessa 
osoitteen: 
https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx  

2. Sitten opiskelija kirjautuu sisään henkilökohtaisilla edu.hel.fi-tunnuksillaan – 
käyttäjätunnus annetaan muodossa käyttäjätunnus@edu.hel.fi (ei 
etunimi.sukunimi@edu.hel.fi)  

3. Lopuksi klikataan sivun alareunassa Asenna/Install -painiketta ja seurataan 
ohjeita  

Tunneilla käytettävää oppimateriaalia on paljon digitaalisena. Jos samasta materiaalista on 
tarjolla oppikirja printtiversiona, opiskelija voi halutessaan käyttää sitä. Kurssin aluksi opettajan 
kanssa voi keskustella materiaalin hankkimisesta. Siksi ei ole tarpeen hankkia 
opiskelumateriaalia kesällä etukäteen. Erityisesti uusien lukio-opiskelijoiden on tärkeää oppia, 
miten itse oppii parhaiten: Alppilan lukiossa tuemme yhdessä suunniteltuja henkilökohtaisia 
oppimisen järjestelyjä aina, kun se on mahdollista.  
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Tunnukset ja salasanat  

Kaikki uudet opiskelijat saavat lukuvuoden alussa tarvitsemansa tunnukset ja salasanat          
ryhmänohjaajalta. Wilman avainkoodit on lähetetty opiskelijoille jo kesän aikana. 

Myös huoltajille on lähetetty Wilman avainkoodit kesällä. Huoltajien Wilma-tunnukset ovat          
voimassa kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen opiskelija päättää, pääseekö           
kotiväki vielä lukemaan Wilmaa. Wilma-viesteillä tiedotetaan koulun tapahtumista (kuten         
yo-juhlista) ja kotiväen on tärkeää pystyä seuraamaan Wilma-tiedotuksia vielä abivuodenkin          
ajan.  

 
Seuraavat perustiedot ja -taidot ovat hyödyksi monessa 
koulutyössä  

Pikanäppäimet:  

ctrl + a => valitse kaikki (All)  

ctrl + c => kopioi (Copy)  

ctrl + x => leikkaa  

ctrl + v => liitä  

ctrl + z => peruuta äskeinen komento  

ctrl + y => toista äskeinen komento  

ctrl + f => etsi (Find)  

Opettele tekemään omalla koneellasi kuvaruutukaappaus, päivittämään 
selain  

ja tallettamaan selaimessa sivuja pikavalintoihin.  

Perustiedostotyypeistä on hyvä tuntea ainakin  

pdf (helposti luettava teksti, johon ei voi yleensä kirjoittaa päälle)  

doc(x) (tekstinkäsittelyohjelman teksti)  

jpg, png (kuva)  
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Kun talletat tiedostoja, katso huolella mihin (kansioon/pilvipalveluun) talletat, että löydät työsi 
myöhemminkin. Opettele myös antamaan luku- ja kirjoitusoikeuksia pilvipalveluihin tallettamiisi töihin.  

Opetuksen ulkopuolinen toiminta  

Tavanomaisten oppituntien lisäksi lukiossamme järjestään luentoja, vierailuja, juhlia ja         
kulttuuritilaisuuksia, joista osa voi olla maksullisia. Nämä kuuluvat lukion toimintaan, joten           
edellytämme kaikkien osallistuvan tilaisuuksiin. Järjestämme lukuvuoden aikana useita        
toimintasuunnitelmaan kirjattuja eri teemoilla olevia leirikoulumatkoja. Koko matkan ajan         
noudatetaan koulun sääntöjä. Opiskelijat ovat vakuutuksen piirissä näillä toimintasuunnitelmaan         
kirjatuilla matkoilla.  

Koulun toimintaan eivät kuulu opiskelijoiden järjestämät laivaristeilyt, eikä lukio vastaa 
niiden tapahtumista.  

Itsenäinen opiskelu  

Itsenäinen opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta, oppijan oman suunnitelman mukaisesti 
tapahtuvaa opiskelua. Itsenäinen opiskelu mahdollistaa omatoimisen etenemisen, ja vaatii 
opiskelijalta itseohjautuvuutta sekä oman oppimisprosessin tavoitteellista johtamista. Opettaja 
ohjaa ja tukee säännöllisesti opiskelijaa opintojen etenemisessä, joko kasvotusten tai verkossa.  

 
Alppilan lukion opiskelija sopii opettajan kanssa itsenäisesti suoritettavasta kurssista. Sopimus          
kirjataan ”Itsenäinen opiskelu” -lomakkeelle. Opettaja päättää, ohjaako hän opiskelijan itsenäisen          
kurssin. Kaikki kurssit eivät sovellu itsenäisesti opiskeltavaksi (mm. suullisen kielitaidon kurssit).  

Jos rehtorin tiedossa on opiskelijan pitkäaikainen sairaus tai muu työkyvyttömyys, mikä estää 
oppitunneille osallistumisen, rehtori voi suositella kurssin suorittamista itsenäisesti. Tällaisessa 
tapauksessa opettajat saavat rehtorilta Wilma-viestin, jossa asiaa selvitetään opiskelijan 
suostumuksella.  

Opiskelija tai huoltaja on itse yhteydessä rehtoriin, jotta edellä kuvattu poikkeusmenettely 
voidaan toteuttaa.  
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Plagiointi ja vilppi  

Plagiointi tarkoittaa toisen tuottaman työn kopioimista kokonaan tai osittain ja sen tarjoamista            
omanaan. Esitelmissä ja kotiaineissa (eri aineiden esseet) ja projektitöissä plagioitu työ hylätään,            
eikä kurssista saa arvosanaa, vaan merkinnän K = keskeytynyt. Myös vilppi (esim. lunttaus)             
kokeessa, johtaa koko kurssin hylkäämiseen. Ylioppilastutkinnossa vilppi johtaa aina yksittäisen          
kokeen tai koko tutkinnon hylkäämiseen.  

Opiskelijoita opetetaan käyttämään lähdeviitteitä ja suorissa lainauksissa lainausmerkkejä.        
Toisten tuotantoa on mahdollista - ja joskus jopa pakollista - käyttää osittain oman tekstin              
tukena, mutta sitä ei voi väittää omaksi. Opettele siis lainaamaan oikein!  

Arviointiviikko  

Jakso päättyy noin viikon mittaiseen arviointijaksoon. Tällöin tehdään kokeita, esitellään 
projektitöitä, tehdään vierailuja tai käydään arviointikeskusteluja.  

Arviointiviikolla opiskelija myös tarkistaa, että seuraavan jakson kurssivalinnat ovat 
kunnossa.  

Arviointiviikolla läsnäolo on tärkeää, sillä näitä tehtäviä korvaavia päiviä ei juurikaan 
ole. Arviointiviikon poissaolot pitää selvittää Wilmaan.  

Kurssiarvioinnit  

Kurssin arviointiperusteet käydään läpi ensimmäisellä oppitunnilla. Opettaja määrittelee 
kurssiin kuuluvien tehtävien palautuspäivät, joihin mennessä opiskelijat palauttavat ne.  

Opiskelijalla on oikeus pyytää perustelut arvioinnista. Jos opiskelija epäilee virhettä arvioinnissa, 
siitä pitää välittömästi kertoa opettajalle tai rehtorille.  

Opettaja merkitsee aina Wilman lisätiedot-kenttään syyn, jos opiskelijan arvioinnissa on 
O-merkintä (osasuoritus). Kenttään merkitään, milloin O-merkintä vanhenee: O-merkintä tulee 
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täydentää  
kokonaiseksi suoritukseksi viimeistään kahden seuraavan jakson aikana, ja 5. jakson O 
pitää täydentää viimeistään seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana.  

Arviointi ja lukion oppimäärä kokonaisuudessaan  
Arvioinnin tavoitteet Arvioinnin tehtävänä on edesauttaa oppimista ja kannustaa opiskelijaa 
ylittämään kykynsä. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia 
ja miten oppimista arvioidaan. Lukion oppimäärän suoritus Lukion opinnot jaetaan pakollisiin, 
valtakunnallisiin syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Opiskelijan opinto-ohjelma on vähintään 75 
kurssia, joista pakolliset kurssit kuuluvat kaikille.  

Lukio on suoritettava enintään neljässä vuodessa. Sopiva kolmen vuoden opiskelutahti on 
30+30+15 kurssia. Neljään vuoteen jaettuna lukio-opiskelijan työpäivät ovat samanmittaisia kuin 
ekaluokkalaisen koulutulokkaan: 21+21+21+12 kurssia. Oppiaineen oppimäärän arviointi 
Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten 
syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvona. Opettaja voi harkintansa mukaan muuttaa 
arvosanaa laskennallisesta keskiarvosta ylöspäin.  

Opetussuunnitelmassa on määrätty, miten kurssi arvioidaan: numeroarvosana 4 – 10 vai S 
(suoritettu) / H (hylätty) Kurssin arviointi Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana ja 
kurssisuoritus arvioidaan aina kurssin päätyttyä, mikäli arvioinnin edellytykset täyttyvät. Nämä 
edellytykset ovat erilaisia eri oppiaineissa. Edellytykset täsmennetään ainekohtaisesti.  

Kunkin kurssin alussa opettajat ja opiskelijat keskustelevat kurssilla kehittyvistä taidoista, 
hyödynnettävistä oppimisen menetelmistä ja käytettävistä arvioinnin välineistä.  

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijan oppimista ja työskentelyä arvioidaan sekä yksilönä että           
ryhmän jäsenenä. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot, eikä se kohdistu            
opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.  

Arvioinnin välineinä voivat toimia esimerkiksi oppimistehtävät, projektityöt, portfoliot, erilaiset         
kokeet (yhteisöllinen koe, aineistokoe, suullinen koe, sähköinen koe) tai testit, itsearviointi,           
vertaisarviointi, oppimispäiväkirjat, esseet, kirjoitelmat, tutkimukset tai muut tuotokset, jatkuva         
työskentely yksilönä tai ryhmänä, oppimisprosessin arviointi, sanallinen arviointi sekä opettajan          
ja oppilaan väliset keskustelut.  

Opiskelijoiden itsearviointitaitoja, kommunikointitaitoja ja palautteenantamiskykyä kehitetään      
antamalla opiskelijoiden ottaa osaa arviointiin. Erilaisten ryhmätöiden, harjoitusten ja kokeiden          
vertaisarviointiin voidaan hyödyntää korkeakouluista tuttua opponointikäytäntöä, jossa opiskelijat        
arvioivat toistensa töitä.  

Digitaaliset kurssikokeet palautetaan sähköpostiisi ja paperille tehdyt saat takaisin 
ryhmänohjaajaltasi ryhmänohjaustuokioissa. Itsenäisesti suoritettu kurssi Helsingin 
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kaupungin lukioissa kursseja voi suorittaa osittain tai kokonaan itsenäisesti, ja itsenäiseen 
suoritukseen sovelletaan edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Koulussa kurssi voidaan 
suositella suoritettavaksi osallistumalla opetukseen. Itsenäisesti opiskellusta kurssista 
edellytetään hyväksytty arvosana.  

 
Hylätty tai keskeytynyt kurssi Merkintä O tarkoittaa, että opiskelijalta puuttuu osasuorituksia 
kurssista, jolloin hänen on otettava välittömästi yhteys kurssin opettajaan puutteiden 
selvittämiseksi. O-merkintä tulee täydentää kokonaiseksi suoritukseksi viimeistään kahden 
seuraavan jakson aikana, ja 5. jakson O pitää täydentää viimeistään seuraavan lukuvuoden 
ensimmäisen jakson aikana.  

Merkintä K tarkoittaa, että opiskelijan kurssisuoritus on keskeytynyt ja kurssi on käytävä 
uudelleen.  

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja (4) enintään 
seuraavasti:  

1–2 kurssia 0 hylättyä  

3–5 kurssia 1 hylätty  

6–8 kurssia 2 hylättyä  

9 kurssia tai enemmän 3 hylättyä Hylätyn kurssikokeen uusiminen ja hyväksytyn 
arvosanan korottaminen Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijalla on oikeus korottaa 
hyväksyttyä arvosanaa joko osallistumalla kurssin opetukseen uudestaan, suorittamalla kurssin 
itsenäisesti, tai opettajan harkinnan mukaan muulla näytöllä. Jos opiskelija on osallistunut 
kurssille aiemmin tai hänellä on muita dokumentoituja näyttöjä, huomioidaan ne osana kurssin 
arviointia.  

Hylättyä arvosanaa voi korottaa kerran uusintakuulustelussa. Sen jälkeen hylättyä arvosanaa voi 
korottaa osallistumalla kurssille uudestaan tai suorittamalla kurssin itsenäisesti.  

Jos opiskelija ei saavu uusintaan, eikä ole ilmoittanut poisjäännistä etukäteen, kyseinen 
uusintaoikeus katsotaan käytetyksi. Poissaolot opetuksesta Opiskelijan tulee osallistua 
opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki (629/1998) 25§). Mikäli 
poissaoloja samalta kurssilta tulee neljä tai useampi, opiskelijan tulee keskustella opettajan 
kanssa, onko kurssia mahdollista jatkaa. Arvioinnin edellytysten on täytyttävä, jotta kurssi 
voidaan katsoa hyväksytysti suoritetuksi.  
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Opettajan poissaolo  

Opiskelija saa muuttuneista oppitunnin järjestelyistä tiedon Wilmassa niin pian kuin viesti on 
mahdollista lähettää. Jos opettaja on pois ja antaa tunnin tehtävät itsenäisesti tehtäväksi, viestissä 
kerrotaan, voiko tehtävät tehdä muualla kuin koulussa. Opiskelijan kannattaa seurata Wilma-viestejä!  

Opiskelijan poissaolot  

Jokainen opettaja merkitsee opiskelijoiden poissaolot Wilmaan mahdollisimman pian oppitunnin 
päätyttyä. Alle 18-vuotiaiden huoltajat selittävät poissaolot Wilmaan. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää 
itse poissaolonsa.  

Jakson ensimmäiselle oppitunnille on osallistuttava. Silloin käydään läpi kurssin käytänteet, 
aikataulu ja arviointiperusteet. Sairastapauksessa on ilmoitettava poissaolosta Wilma-viestillä 
kurssin opettajalle, jolloin säilyttää paikan kurssilla.  

Jos opetus on järjestetty koulun ulkopuolella olevissa tiloissa, osallistuville opiskelijoille merkitään 
vaaleansininen ”OpMuualla”-merkintä ja opintokäynneistä merkitään violetti “Opintokäynti” 
-merkintä.  

 
Mikäli kurssin lähiopetustunneilta poissaoloja tulee neljä tai useampi, opiskelijan tulee keskustella 
opettajan kanssa osaamisen varmistamiseksi. Myös anotut lomat lasketaan poissaoloiksi. Tämän 
keskustelun pohjalta opettaja tarvittaessa kutsuu koolle opiskeluhuollollisen tiimin. Kurssi keskeytyy, 
mikäli opiskelijalla ei ole riittävästi näyttöjä. Opettaja voi pyytää näyttöä lisätehtävillä ja opiskelija 
voidaan ohjata tekemään tehtäviä opintopajaan. (Ks. Opintopaja)  

Loman anominen työpäivälle  

Loma-anomus tehdään aina sähköisesti Wilmassa (“Hakemukset ja päätökset”). Kun loma on 
myönnetty, tulee päätös loma-anomuksesta näkyviin Wilmaan. Sähköisen anomuksen lisäksi 
tulostetaan  Alppilan nettisivuilta tai Wilman tiedotteista ”Loma-anomuksen liite”, johon kootaan 
eri kurssien opettajilta poissaoloajan korvaavat tehtävät. 

Huoltaja ilmoittaa Wilma-viestillä etukäteen opettajille enintään kolmen päivän lomapoissaoloista.  
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Rehtori/virka-apulaisrehtori myöntää yli kolme päivää pidemmät poissaolot. Anomuksessa pitää olla 
opettajan kanssa sovittu opintojen etenemissuunnitelma (poissaoloajan korvaavat tehtävät) kaikkien 
kurssien osalta, jotta kurssit eivät keskeydy. Emme suosittele loman anomista koskaan jaksojen 
arviointiviikoille.  

 

Opintopaja  

Lukiolaisten oman opiskelun tueksi pidetään viikoittain opintopajaa, jossa opettajat auttavat 
opiskelijoita suoritusten kanssa. Pajan yksi tavoite on saada mahdollisimman monta O-merkintää 
täydennettyä määräaikana, jotta opinnot edistyvät. Tavoitteena on myös tukea uusintakuulusteluun 
valmistautumista eli vahvistaa osaamista riittävästi, jotta uusinta tuottaa toivotun tuloksen. 
Aineenopettajat ja ryhmänohjaajat ohjaavat opiskelijoita pajalle, jotta saadaan suorituksia 
täydennettyä. Pajaan voi myös ohjata muita tukea ja ohjausta tarvitsevia opiskelijoita esim. tekemään 
läksyjä, joissa apu on tarpeen.  

Opettaja antaa ohjeet O:n suorittamiseen suoraan opiskelijoille. Wilman O-merkinnän lisätiedoissa 
on hyvä olla riittävän tarkka kuvaus täydennettävästä asiasta, jotta osataan etsiä ja tehdä oikeat 
tehtävät. Opintopaja kokoontuu joka tiistai klo 15.00 – 16.15 opetustilassa 210.  

Opintojen etenemisen seuranta  

Ryhmänohjaaja ja aineenopettaja seuraavat opiskelijan opintojen etenemistä. Kun kaikki 
jakson kurssiarvioinnit ovat valmiina, ryhmänohjaaja tarkastelee ryhmänsä opiskelijoiden 
opintojen etenemistä. Henkilökohtaisessa ohjauksessa RO selvittää opiskelijan kanssa, 
miten ja milloin osasuorituksia voi täydentää, mitä näyttöjä voi uusia tai ohjaa opiskelijan 
tarvittaessa opiskeluhuollon työntekijöille, jos opiskelijan tilanne näyttäisi kaipaavan lisää 
tukea.  

Opiskelijan ja huoltajan pitää seurata kurssien kertymistä. O-merkinnät tulee täydentää ensi 
tilassa. Opiskelija lähettää opettajalle tiedon esim. Wilma-viestillä, kun puuttuva osasuoritus on 
tehty ja pyytää arviointia.  
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Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen ei ole mahdollista, jos kirjoitettavan aineen pakollisia 
kursseja puuttuu. Myös O-merkintä on puuttuva kurssi.  

Ensimmäisen lukiovuoden jälkeen kursseja tulisi olla n. 30, toisen vuoden jälkeen n. 
60 ja abivuonna 3. jakson jälkeen 75.  

Tiedotus  

Koulun sisäisenä tiedotuskanavana on Wilma, jossa on yleisiä tiedotteita, jotka näkyvät kaikille  
kulloinkin määritellyille Wilmaan kirjautuneille käyttäjäryhmille (opiskelijat, huoltajat, opettajat, 
henkilökunta) sekä viestejä, jotka lähetetään valituille kohderyhmille. Yleisiä tiedotteita ovat 
mm.  

• Jaksotiedote ryhmille vuositasoittain (2020-2021 jakso 1, jakso 2, jakso 3... 
jne.)  
• Rehtorin tiedotteet ylioppilaskokelaille  
• Opiskeluhuollon tiedote  
• Opiskelijakunnan hallituksen tiedote  

Viestit opettajille, opiskelijoille ja huoltajille kulkevat Wilmassa. Kaikilla opettajilla ja opiskelijoilla 
on @edu.hel.fi -päätteinen sähköpostiosoite. Rehtoreiden sähköpostiosoitteet ovat @hel.fi 
-muotoisia.  

Koulun kotisivuilla on Ajankohtaista-palsta, jossa tiedotetaan opiskelijavalinnoista, 
koulun aloituksesta, juhlista ja muista suurista tapahtumista.  

Lukion toimisto ja lukiosihteerin palvelut  

Toimisto on avoinna opiskelijoille ma-pe klo 8-15. Poikkeusaukioloajat näkyvät toimiston ovessa.           
Toimistossa työskentelee lukiosihteeri Anna-Kaisa Santala. Häneltä voi pyytää        
opintotukihakemukseen todistuksen opiskelusta, muut opiskelijatodistukset ja opiskelijan       
matkalippuun oikeuttavan todistuksen. Lukiosihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen,       
puhelinnumeron, sähköpostin ja/tai muiden vastaavien tietojen muutoksista.  
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Ruokailu  

Kouluruokaa on tarjolla klo 11.15 – 13.15. Ruokailu on porrastettu kolmeen (poikkeusaikana 
kahdeksaan) vuoroon. Ruokavuoroja pitää noudattaa, koska keittiö pystyy lämmittämään ja 
pitämään esillä vain reilu 200 annosta kullakin vuorolla. Ruoka loppuu, jos ruokavuoroista ei 
pidetä kiinni. Vaikka olisit hyppytunnilla, noudata silti ruokavuoroasi.  

Ruoka haetaan linjastolta ja käytetyt astiat palautetaan tiskiin. Tavoitteenamme on 
vähentää biojätettä ja siksi muistutamme kaikkia ottamaan sopivasti ruokaa lautaselle.  

Joissakin lounasvaihtoehdoissa on kappalerajoitus ruokailijaa kohti: ”Ota enintään kaksi 
hotdogia”. Lisukkeeksi on salaattia, leipää ja juomia aina tarjolla runsaasti.  

Välipalaa on mahdollista ostaa ruokalan kahviosta klo 8 -10 ja klo 13.45 – 14.45 
välillä.  

 
Lounasvaihtoehtona on aina myös kasvisruokaa. Erityisruokavalioista pitää mennä tieto 
keittiöhenkilökunnalle, jotta myös joka päivä on sopiva erityisannos tarjolla sellaisen 
tarvitsevalle. Saat ruokalasta erityisruokavalion ilmoituslomakkeen, jonka täytettyäsi palautat 
keittiöhenkilökunnalle. Sen voi myös tulostaa tästä:  

https://www.hel.fi/static/liitteet/palvelukeskus/erityisruokavaliolomake-koulut-FIN.PDF  

RUOKAILUPORRASTUS (normaaliolosuhteissa) 

RUOKAILU 1: 11.15 – 12.00 ykköset 

RUOKAILU 2: 12.00 – 12.30 kakkoset 

 RUOKAILU 3:  12.45 – 13.15 abit 
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Poikkeusajan ruokailuvuorot: (Voimassa 13.8.2020->) 

 

11.15-11.30 11.30-11.45 11.45-12.00 12.00-12.15 12.15-12.30 12.45-13.00 13.00-13.15 

0., 1. 
kerroksen 
ykköset+L1 

2. ja 
2+-kerroksen 
ykköset+L2 

3. ja 
3+-kerroksen 
ykköset 

0., 1., 2. ja 
2+-kerrokse
n  
kakkoset 

3. ja 
3+-kerrokse
n  
kakkoset 

0., 1., 2. ja 
2+-kerrokse
n  
kolmoset ja 
neloset 

3. ja 
3+-kerroksen  
kolmoset ja 
neloset 

Kaikki kyseisen vuositason opiskelijat ruokailevat samassa vuorossa, vaikka kurssilla olisi 
abeja, kakkosia ja ykkösiä. Kurssin opettaja ilmoittaa, mikä ruokavuoro käytetään.  

Arviointiviikolla ruokalaan pääsee jo klo 10.30. Noudatamme myös kaikkia 
keittiöhenkilökunnan päivän ohjeita kouluruokailussa.  

Ruokalassa ei pidetä ulkovaatteita, eikä isoja laukkuja mukana. Ne pitää jättää luokkaan tai 
omaan kaappiin. Sisääntuloaulassa on naulakoita, joita voi myös käyttää. Älä koskaan jätä 
arvotavaraa naulakossa olevan takin taskuun tai laukkuun!  

Tukea oppimiseen tai elämäntilanteeseen  

Lukio-opiskelija voi jo Alppilaan tullessaan tietää, että tarvitsee tukea lukio-opinnoissa. Jos           
opintoja on tuettu peruskoulussa, on ymmärrettävää, että tuen tarve ei häviä siirryttäessä            
lukioon. Opiskelijan ja huoltajan kannattaa olla yhteydessä ryhmänohjaajaan tiedossa olevien          
tukitoimien tarpeesta.  

Toisinaan opiskelija tarvitsee tukea yllättävässä elämäntilanteessa, jonka voi olettaa olevan 
ohimenevä. On tärkeää, että opiskelijan poikkeuksellinen elämäntilanne on tiedossa koulussa, 
jotta hän voi saada siihen tukea ja ymmärrystä. Vasta tasapainoinen ja hyvinvoiva lukiolainen voi 
menestyä opinnoissa parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajat, rehtori ja opiskeluhuollon 
työntekijät auttavat erilaisissa tilanteissa, kun apu on tarpeen.  

 

Ryhmänohjaaja  

Ryhmänohjaaja on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka perehdyttää heidät koulun 
käytänteisiin. Hän seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, auttaa 
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mahdollisten arkisten ongelmien selvittämisessä ja pitää yhteyttä opiskelijoiden huoltajiin. 
Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä opiskelijat ryhmänohjaustuokiossa ja henkilökohtaisessa 
ohjauksessa.  

 

Opinto-ohjaaja  

Alppilan lukiossa on kolme vakituista ja kokopäivätoimista opinto-ohjaajaa. Kullekin 
ryhmänohjausryhmälle on määritelty oma opo. Jokaiselle opiskelijalle kuuluu kaksi 
opinto-ohjauksen kurssia lukioaikana. Lisäksi opolle voi varata ajan henkilökohtaista ohjausta 
varten. Opinto-ohjaaja ohjaa henkilökohtaisten lukio-opintosuunnitelmien ja urasuunnitelmien 
laatimista ja toteuttamista.  

Opo opastaa oppimaan oppimisessa ja opiskeluvaikeuksissa sekä ohjaa henkilökohtaisesti 
opintojaan hidastavia ja hajauttavia. Opinto-ohjaajat vastaavat myös tutortoiminnasta. Tutor on 
toisen vuoden opiskelija, joka opastaa lukiotulokkaita opintojen suunnittelussa ja muissa 
lukio-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

 

 Rehtori  

Päättää opiskelijan ja opettajan kanssa neuvoteltuaan opintoihin liittyvistä erityis- ja 
poikkeustapauksista. Hän pitää myös tiedotustilaisuudet ylioppilastutkinnosta ja tekee 
päätöksen, jos opiskelijalla ei ole osallistumisoikeutta ylioppilastutkintoon.  

 

Erityisopettaja  

Aineenopettajat ja erityisopettajat toimivat yhteistyössä opiskelijoiden tukemiseksi. Lukion 
erityisopettajien tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa.  

Erityisopettaja on Alppilan lukiossa viisi päivää viikossa. Wilma-viestillä voi sopia tapaamisajan 
tai käydä erityisopettajan työhuoneella katsomassa, onko hänellä vapaata.  

Erityisopettaja pitää uusille opiskelijoille infon ja kielellisten taitojen alkukartoituksen syksyn          
alussa. Lukiossa voi saada lisäaikaa ja muita erityisjärjestelyitä oppitunneilla tehtäviin ja           
kokeisiin. Erityisjärjestelyiden tarvetta arvioivat opiskelija itse, aineenopettajat sekä        
erityisopettaja. Jos havaitset, että tarvitset lisää aikaa kokeissa lukivaikeuden tms. vaikeuden           
vuoksi tai koet tarvitsevasi muuta oppimisen tukea, ota yhteyttä aineenopettajaan tai           
erityisopettajaan.  

Myös ylioppilaskirjoituksissa voi saada lisäaikaa tai muita erityisjärjestelyitä. Jos opiskelija aikoo 
hakea erityisjärjestelyitä yo-kirjoituksiin, hänen on käytettävä niitä jo lukioaikana.  

Erityisjärjestelyitä ylioppilaskokeeseen on haettava ylioppilastutkintolautakunnalta jo ennen 
ensimmäistä yo-kokeisiin ilmoittautumiskertaa. Ota yhteyttä asiassa erityisopettajaan heti 2018 
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elokuussa, jos haet erityisjärjestelyjä kevään 2019 yo-kokeisiin.  

 

Kuraattori  

Lukion kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja 
opintojen etenemistä. Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luokse, kun hän haluaa keskustella 
luottamuksellisesti elämäntilanteeseensa ja/tai opiskeluunsa liittyvistä asioista. Tällaisia asioita 
voivat olla esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, elämänhallintaan tai itsenäistymiseen liittyvät asiat.  

Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien,         
terveydenhoitajan tai muun tahon ohjaamana. Kuraattori on opiskelijahuoltoryhmän jäsen ja          
tekee tarvittaessa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Lukion kuraattori voi työskennellä          
yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa.  

Opiskelija voi varata ajan Wilma-viestillä, soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin. Viestissä tulee 
olla opiskelijan nimi ja koulu, sillä kuraattori työskentelee kahdella koululla. Kuraattori palaa 
asiaan mahdollisimman pian.  

 

Terveydenhoitaja 

 Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä 
sekä valvoa opiskeluympäristön terveydellisiä oloja. Sairaanhoitopalvelut saat pääsääntöisesti 
oman asuinalueesi terveysasemalta, joten sairastuttuasi ota tarvittaessa yhteys 
terveysasemaan. Ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairaustapauksissa annetaan koululla.  

Terveydenhoitaja on pääsääntöisesti koululla tavattavissa ti-pe. Terveydenhoitaja kutsuu kaikki         
1. vuosiluokan opiskelijat terveystapaamiseen ja se on pohjana 2. vuoden terveystarkastukselle.           
Terveystarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin tapaaminen, ja pojille        
terveystarkastus on samalla kutsuntatarkastus.  

Koululääkärin ajanvaraus tehdään terveydenhoitajan kautta.  

 
Peruuttamattomasta lääkärin ajanvarauskäynnistä tulee sakkomaksu 33,90 euroa. Lasku 
lähetetään kotiin. Peruutukset tapahtuvat terveydenhoitajan kautta.  

Opiskelijoiden hammashuolto: Kotikunnasta riippumatta opiskelija voi hakea suun        
terveydenhuollon palveluja kotikuntansa lisäksi Helsingin hammashoidosta. (Keskisen alueen        
hammashoidon ajanvaraus puh. 09 310 53500.)  

Terveydenhoitaja ja lääkäri ovat vaitiolovelvollisia. 
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Psykologi  

Lukion psykologi on koulussa nuoria varten. Tulosyyksi riittää se, että ajatus psykologille 
menosta on käynyt mielessä. Tyypillisesti opiskelijat haluavat keskustella motivaatioon, 
jaksamiseen, mielialaan tai pahaan oloon liittyvistä asioista. Käynnit ovat maksuttomia, 
vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Lukion psykologi on tavattavissa Alppilan lukiolla neljänä 
päivänä viikossa. varaa aika Wilma-viestillä, laita tekstiviestiä tai soita. Psykologi on usein 
varattuna ja voit jättää soittopyynnön. Voit laittaa viestiä minä päivänä tai kellonaikana hyvänsä. 
Psykologi vastaa viestiisi työaikansa puitteissa, eli ma- pe koulupäivän aikana.  

Alppilan lukion opiskeluhuollon ammattilaiset  

Alla olevasta taulukosta näet Alppilan lukion opiskeluhuollon ammattilaiset lukuvuonna 
2019-2020.  

Yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöryhmään kuuluu lisäksi lukuvuosittain valittavat vähintään yksi 
huoltajajäsen, opettajajäsen ja opiskelijajäsen. Yhteisöllisesti ryhmänä suunnitellaan ja kehitetään 
opiskeluhuoltoa Alppilan lukiossa. Tavoitteet kirjataan lukion toimintasuunnitelmaan.  

Opiskelijoiden henkilökohtaisia asioita käsittelevät vain työntekijät, joiden kanssa työskentelyyn opiskelija 
on antanut suostumuksensa. Opiskelijoiden asioita ei käsitellä yhteisöllisissä tapaamisissa.  

OHR-ammattilainen tehtävä puhelin ja/tai email paikalla  

Arja Kuisma erityisopettaja 050-363 5610 kaikkina päivinä  

Hanna Katajamäki opinto-ohjaaja 040-334 9225 kaikkina päivinä  

Riina Sandberg opinto-ohjaaja 040-336 0470 kaikkina päivinä  

Antti Vesivalo opinto-ohjaaja 040-661 5688 kaikkina päivinä  

Jenni Sistonen opinto-ohjaaja ilm. pikapuoliin kaikkina päivinä  

Pauliina Rahkola terveydenhoitaja 040-334 1563 Kaikkina päivinä  

lääkäri (aina varaus terv.hoitajan kautta)  

Teija Ekholm kuraattori 040-661 7175 ma, ke to, pe  

Eija Kallunki  psykologi 050 4013277 ma, ti, ke 

Tuike Liikari psykologi 040 681 6824 ke, to, pe 
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Yhteisöllinen OHR jäsenet  

huoltajajäsen  

opiskelijajäsen  

opettajajäsen  

Susanna Kalmari rehtori 040-1970124 vastaa opiskeluhuollon toiminnasta kaikkina päivinä.  

 

 
Meillä on käytössä Wilmassa ”Muistiot” –välilehti, johon yhteisellä sopimuksella kirjataan 
opiskeluhuollossa sovittuja tukitoimia ja tavoitteita, sekä näiden seurantaa. Kirjaukset näkyvät niille 
tahoille, joille opiskelija (yhdessä huoltajan kanssa) on antanut suostumuksensa.  

Turvallisuusohjeita  

Mahdollisista poikkeuksellisista turvallisuuteen liittyvistä tilanteista kuulutetaan keskusradion 
välityksellä. Palohälytyksen sattuessa erittäin kova hälytysääni on merkkinä siitä, että 
kiinteistöstä on poistuttava välittömästi ja mahdollisimman rauhallisesti. Poistu luokasta oman 
opetusryhmäsi kanssa. Ryhmä saatetaan etupihalle parkkipaikan viereiselle alueelle 
opettajajohtoisesti. Ryhmä seuraa poistumisreittiä, joka on merkitty luokan oven viereen 
merkittyyn karttaan. Opettaja tarkistaa ulkona aina oman ryhmänsä opiskelijoiden lukumäärän 
ja ilmoittaa sen rehtorille tai kulloistakin poistumista johtavalle henkilölle.  

Ulospoistumista ja sisälle suojautumista harjoitellaan joka 
lukuvuosi.  

Uudet uljaat tilat ja oppimisympäristöt  
Koulurakennukseen kuljetaan pääsääntöisesti pääovesta (Viipurinkatu), ja käytössä 
on nelinumeroinen kulkukoodi, jota ei saa antaa ulkopuolisille. Koodin saat 
tietoosi ryhmänohjaajaltasi, ja se vaihdetaan joitakin kertoja lukuvuoden aikana.  

Jotta remontoitu rakennus kaikkine upeine opetustila- ja käytäväkalusteineen pysyy         
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arvoisessaan kunnossa, jokainen Alppilan lukion opiskelija huolehtii roskat oikeisiin         
kierrätyspisteisiin, kohtelee tiloja ja kalusteita asiallisesti ja arvostaen.  

Savuton ja päihteetön kaupunki  

Helsingin kaupunki on savuton ja päihteetön työpaikka. Tupakointi ei ole sallittua henkilökunnalle 
eikä opiskelijoille koulun sisällä eikä koulun piha-alueilla. Koulualueella tupakoinnista tulet 
saamaan huomautuksen tai viime kädessä varoituksen. Mitkään päihteet eivät ole sallittuja 
koulun toimintaan kuuluvissa tilaisuuksissa.  

Syö, nuku ja liiku  

Opiskelun voi odottaa sujuvan, kun perustarpeet on tyydytetty. Väsynyt tai nälkäinen ei pysty 
keskittymään opiskeluun. Lukiolaiset myös istuvat paljon ja päivät läppärin ääressä ovat pitkiä. 
Liikunta pitää lihakset toimintakykyisinä ja kokonaisvaltainen jaksaminen lisääntyy liikunnan 
myötä.  

Pidäthän huolta itsestäsi!  

 


