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At home around the world - Kotona maailmalla

• Approximately 700 students

• The Language & international line & the
General line have a common study tray

• The emphasis of the school is reflected in all
subjects

• Noin 700 opiskelijaa

• Kielet- ja kansainvälisyyslinjalla sekä 
yleislinjalla on yhteinen opintotarjotin

• Koulun painotus näkyy kaikissa aineissa



Upper secondary school: a new world!
Lukio on uusi maailma

• Uusi koulu, uudet ihmiset ympärillä

• opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuu 
opinnoista lisääntyvät

• Vapaus ja valinnaisuus

• Elämänrytmi muuttuu: ajankäyttö & 
kalenteri, läksyaika

• Tarvitaan uusi opiskelutekniikka 

• Suunnittelun suuri määrä

• Opinnot koostuvat opintojaksoista

• Opiskelu tähtää 
ylioppilastutkintoon

• New school, new people

• Increase of 
Independence & responsibility

• Freedom and choice

• Time management, calendar, 
homework

• New study techniques needed!

• Planning, planning, planning!!!!

• Studies based on study units & study
points/credits

• Studies aim to matriculation
examination



Extent of studies & credits
Opintojen laajuus opintopisteinä

• At least 150 credits

• National compulsory courses (94/102 credits in total)

• National electives at least 20 credits

• + other electives study units

• vähintään 150 opintopisteen laajuisena

• valtakunnalliset pakolliset opintojaksot (yht. 94/102 op)

• valtakunnallisia valinnaisia vähintään 20 opintopistettä

• Lisäksi opintoihin voi sisältyä muita valinnaisia opintoja



About the studies - Opiskelusta
• 5 periods / academic year

• 75 minute lessons

• Size of study groups vary

• More responsibility, more choices

• Self-direction, independent study

• E-learning & assessment: own laptop & digital material

• 5 periodijärjestelmä

• 75 minuutin oppitunnit

• Opiskeluryhmien koko ja koostumus vaihtelee

• Enemmän vastuuta, enemmän valinnaisuutta

• Itseohjautuvuus, itsenäistä opiskelua

• Sähköinen opiskelu ja arviointi: oma kannettava tietokone 
& sähköistä opiskelumateriaalia



Languages - Kieliohjelma

A-kielet

• englanti

• ranska

• ruotsi

• saksa

• venäjä

• espanja*

• kiina*

* opetetaan lukioiden yhteistyönä

B1-kieli
• ruotsi

B2-kielet
• ranska
• saksa

B3-kielet
• arabia
• espanja
• italia
• japani
• kiina
• korea
• latina
• ranska
• saksa
• venäjä

Muut kielet
• unkari



Yleislinja (156)

Kielet- ja kansainvälisyyslinja (35)

Englannin- ja suomenkielinen linja (61)

Lines - Linjat



English & Finnish study programme
Englannin- ja suomenkielinen linja

• Studying in English and Finnish (50% -50%)

• Most compulsory courses in English

• Study material in Finnish or English

• Aims for a matriculation examination in Finnish

• Entrance exam (in Finnish and English)

• Opiskelu englanniksi ja suomeksi (50%-50%)

• Lähes kaikki pakolliset opintojaksot englanniksi ja valtakunnalliset 
syventävät opintojaksot suomeksi

• Oppimateriaali suomeksi tai englanniksi

• Tähtää suomenkieliseen ylioppilastutkintoon

• Pääsykoe (suomenkieli ja englanninkieli)



• Long math = lessons in each period

• Short math = lessons less often

• Based on lower secondary school mathematics

• Fast pace! - increasing homework and practice!

• Points given for short maths in postgraduate studies

• Pitkä matematiikka = oppitunteja jokaisessa periodissa

• Lyhyt matematiikka = oppitunteja harvemmin

• Pohjana peruskoulun matematiikka

• Etenemistahti on nopea – kotityöskentelyn tarve kasvaa

• Lyhyestä matematiikasta saa myös pisteitä jatko-opiskeluun!

Maths - Matematiikka



Period I schedule ready for 1st year students
Ykkösille tehdään 1. periodin lukujärjestykset valmiiksi



English-Finnish line entrance exam
Englanti-suomilinja pääsykoe

• The entrance exams has two sections:

English and Finnish sections. (1 hour each)

• Exam maximum 5 total: 2.5 points per language.

Minimum score per part = 1. (1+1)

• No preparation materials. The exam tests sufficient
knowledge of both languages.

• Englanti-suomienkielinen linja pääsykokeissa on 
kaksi osiota: englanninkielen ja suomenkielen osiot 
(noin 1h/osio)

• Maksimipisteet 5 yhteensä: 2,5 pistettä per kieli. 
Minimipistemäärä molemmista 1 eli yhteensä 2.

• Ei ole ennakkomateriaalia. Kokeissa testataan 
molempien kielten riittävää osaamista.



ü Noin 10 leirikoulua vuodessa
ü Paljon kansainvälisiä vieraita & ystävyyskouluja
ü Etätapaamisia Korona-aikana

Peking Dillenburg Debrecen Årö Gdansk Þingvellirin kansallispuisto Tokio

 About 10 camp schools a year
 Many international guests
 Remote meetings during Corona

Internationality - Kansainvälisyys



Happenings and competitions
Tapahtumat ja kilpailut

• Slush visit

• Physics competition at the University of Jyväskylä & use of Finland's
largest particle accelerator. Honorable mention for research in the
competition: March 2020

• Beijing Design Week festival remotely. September 2021

• Slush vierailu

• opiskelijat osallistuivat hiukkasfysiikan kilpailuun 
Jyväskylän yliopistolla ja pääsivät käyttämään Suomen suurinta 
hiukkaskiihdytintä. Heklun tiimi sai kunniamaininnan 
tutkimuksestaan kilpailussa: Maaliskuu 2020

• Beijing Design Week festivaaliin etänä syyskuussa 2021



Outstanding Physics teaching 
Huipputason fysiikan opetusta

• School-specific applied courses, international 
camp schools, visits to observatories, competitions.

• Koulukohtaisia soveltavia opintojaksoja, 
kansainvälisiä leirikouluja, tutustumisia
observatorioihin, kilpailuja.



Psykologian PS1. Leipäteatteri: 
näytelmä ”Happy”. 02.2020

S2-04 Spektaakkeliakatemia-
työpaja Stoa. 11.2020

Heklun #valiojoukko ilmastokoulu.
Valio.01.2020

Lots of visits and visitors!
Heklu vierailee ja Heklussa käy paljon vierailijoita

https://www.facebook.com/hashtag/valiojoukko?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVx_JxAmAkpmoJE_jJb-y_pSgUE0ioFhLUKao_uZ9cxQsHR3ppUvpTXcfo_OGMVhd5YGK6BsV7RqVSsLsrwEe5KGbQnia9b_FR6kaEM6eRZLfzaDodhLjImzuSzJXcBlgGjyspd8wzuFkdB2O13c8-m&__tn__=*NK-R


Language practical studies
Kielten soveltavia opintoja mm.

Other practical studies
Muiden aineiden soveltavia opintoja mm.

• ENGLANNIN 
KIRJALLISUUS

• DEATH ON HIGH STREET

• GLOBETROTTER

• AFRIKKA-KURSSI

• OPASTYÖN KURSSI

• ATT SKRIVA PÅ SVENSKA

• ACADEMIC ENGLISH 
(IELTS)

• JOHDATUS 
KIELITIETEESEEN

• DRAMA IN ENGLISH

• WORKING ENGLISH

• ILMAISUTAITO

• KIRJALLINEN ILMAISU

• KULTTUURIKURSSIT

• KUORO JA BÄNDI

• SANOITUS JA SÄVELLYS

• GRAFIIKKA

• YRITTÄJYYSKURSSI

• YMPÄRISTÖRAATI

• ENSIAPUKURSSI

• TALOUSMATEMATIIKAN
JA TILASTOTIETEEN 
JATKOKURSSI



High school Diplomas
Lukiodiplomit

Music - Musiikin lukiodiplomi

Art - Kuvataiteen lukiodiplomi

• Awarded in the year of graduation

• Given when least 4 courses in music / visual arts
are done.

• Diplomi tehdään valmistumisvuonna

• Ennen diplomia pitää opiskella vähintään 4 
musiikin/kuvataiteen opintojaksoa.

Kuva "Echoes" Alia Jordanin kuvataiteen 
lukiodiplomista.



Vibrant and green school
Vireä ja vihreä koulu
• Well communitated! Easy to commute to!

• Gym, band room, pool and ping pong tables, library, chess & other
games, sofas, lockers.

• In the new building: a student room and a rooftop terrace with
outdoor fitness equipment.

• Environmental influencers, entrepreneurship course, art projects, 
chess club, student community and tutors (tutors, sports tutors, 
digital tutors)

• Hyvien kulkuyhteyksien varrella

• Vireää opiskelijatoimintaa kuten ympäristövaikuttajat, yrittäjyyskurs
si, taideprojektit, shakkikerho, opiskelija-kunta ja tutorit (tutorit, 
liikuntatutorit, digitutorit)

• Opiskelijoiden käytössä on kuntosali, bändihuone, biljardi-
ja pingispöydät, kirjasto, shakki ja muita pelejä, sohvia,kaappeja. 
Uudessa Heklussa lisäksi opiskelijakunnanhuone ja kattoterassilla 
ulkokuntoiluvälineitä.



About applying - Hakemisesta

• GPA of academic subjects for:

• General line

• Language & internationality line

• GPA of academic subjects + entrance examination:

• English and Finnish study programme

• Lukuaineiden keskiarvon perusteella:

• Kielet- ja kansainvälisyys

• yleislinjalle lukuaineiden

• Pääsykoe + lukuaineiden keskiarvo

• Englanti- ja suomenkielinen linja



More Open doors – Welcome in!

Tuesday 18.1.2022, 18.00-19.00 (for guardians)

• englannin-ja suomenkielinen linja

Thursday 20.1.2022, 13.45-14.45

• All lines

Tuesday 25.1.2022, 18.00-19.00 (for guardians)

• yleislinja

• kielet ja kansainvälisyys -painotus



More info

Rehtori Kari Pekkarinen: kari.pekkarinen@hel.fi

Student counselors:

Milja Mantere milja.mantere@edu.hel.fi

Jyrki Karjalainen jyrki.karjalainen@edu.hel.fi

Pirkko Rautavaara pirkko.rautavaara@edu.hel.fi

Laia Saló i Nevado laia.salo.i.nevado@edu.hel.fi

englannin- suomenkielinen linja

www.helsinginkielilukio.fi

Facebook
Twitter

Instagram
Blogit
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mailto:jyrki.karjalainen@edu.hel.fi
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Thank you - Kiitos
Questions? Kysymyksiä?


