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Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry on myöntänyt Helsingin kielilukiolle kestävän Vihreän lipun 
tunnustuksena hyvästä ympäristökasvatustyöstä. Vihreä lippu on kansainvälisen Eco-Schools -ohjelman arvostettu 
tunnus, ja se nostetaan lippusalkoomme liehumaan aina elokuussa. 
 
Oppilaitoksellemme on myönnetty myös OKKA-säätiön Kestävän kehityksen sertifikaatti ja koulumme on Unesco-
koulu. Koulussa toimii opiskelijoiden aktiivinen ympäristöraati, ja kestävän kehityksen ekologiset, sosiaaliset, 
taloudelliset ja kulttuuriset tavoitteet näkyvät monin tavoin. Kaikenlaista kivaa on keksitty mm. tavaranvaihtoa, 
karkinjakoa biojätteettömänä päivänä, roskien lajitteluohjeita, lähiympäristön siivoustalkoita, aineettomien 
joululahjojen ideointia, ystävällisyysviikkoa, kukkasipulien istutusta ja eri kulttuureihin tutustumista. Teemme 
myös kansainvälistä yhteistyötä ympäristöaiheiden kuten ilmastonmuutoksen hidastamisen ja Itämeren parissa 
ystävyyskoulujemme kanssa. 
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HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 

 

Kotona maailmalla 

 
Tämä opas on tarkoitettu Sinulle avuksi suunnistaessasi lukiossa. Tutustu siihen hyvin. Oppaassa on paljon 
hyödyllistä tietoa, jonka avulla voit suunnitella opintojasi pitkäjänteisesti. Säilytä opas huolellisesti. 
Satakielen opas löytyy koulun kotisivuilta kohdasta: opiskelu -> opiskelijan sivu ja siellä opinto-opas. 
 

Helsingin kielilukion toiminta-ajatus  

 
Helsingin kielilukio on kielipainotteinen lukio, jossa on kielipainotteinen linja, yleislinja sekä englannin- ja 
suomenkielinen linja. Lukiossamme opiskelijat saavat hyvän yleissivistyksen ja heillä on mahdollisuus hankkia 
monipuolinen kielitaito. Opiskelijat oppivat kulttuurista lukutaitoa ja maailmankansalaisen valmiuksia, joita 
tarvitaan digitalisoituvassa ja verkostoituvassa maailmassa. Lukio valmentaa opiskelijat jatko-opintoihin, 
työelämään ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi, joilla on yrittäjämäinen asenne. 
 
 
 
 

Yhteystiedot 

 rehtori Kari Pekkarinen ............................ (09) 310 80702, 040 546 8666 
 apulaisrehtori Päivi Siltala-Keinänen ....... 040 861 0749 
 lukiosihteeri Satu Kapanen ...................... (09) 310 82184 
 opettajat .................................................. (09) 310 82777 
 opinto-ohjaaja Jyrki Karjalainen ...............  
 opinto-ohjaaja Kaija Kumpukallio ............ (09) 310 72019, 050 401 3068 
 opinto-ohjaaja Pirkko Rautavaara ........... (09) 310 72019, 050 401 3068 
 opinto-ohjaaja Milja Mantere .................. (09) 310 87518, 040 336 0172 
 opinto-ohjaaja Laia Saló i Nevado ............ 040 567 9551 

erityisopettaja Mari Huotari .................... 040 560 3685 
terveydenhoitaja  ..................................... 050 310 5629 

 kuraattori Pauliina Pulkki ......................... 040 835 5894 
 psykologi  ................................................. 040 749 3238, (09)310 20625 
 kohdevastaava Seppo Korhonen ............. 050 401 3828 
 kouluravintola Hanna Raitanen ............... (09) 310 82782, 050 4157310 

 
                     

Koulun käyntiosoite: Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki 
Koulun postiosoite: PL 90303, 00099 Helsingin kaupunki 
Koulun sähköpostiosoite: sanna.manner@hel.fi 
Koulun kotisivu: hel.fi/kielilu/fi 

  

http://www.helsinginkielilukio.fi/
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OPETTAJAT LUKUVUONNA 2021 – 2022 

 
 

RO Nimi  Lyhenne Aineet 
 
 Airaksinen, Emilia EAI psykologia 

18Y, 18Z Alatupa, Sami   SAL matematiikka 

 Axelsen, Rasmus RAX matematiikka, fysiikka 

 Ben Hachemi, Hamid BHH arabia 

19B Favén, Sara .  SFA ranska, espanja 

 Franssila-Ylinen, Liisa LFY ev.lut. uskonto, ET, filosofia, opiskelijakunta 

20enG Gustafsson, Anni AGU psykologia, ev.lut. uskonto, ET 

Hallikas, Hanna HHA islam 

21B Halggrén, Larissa LHA kuvataide 

18X Herala, Sofia  HES äidinkieli ja kirjallisuus, S2 

Hiltunen, Virpi  VHI psykologia, virkavapaa 

 Huotari, Mari  MHU erityisopetus 

19C Ihanainen, Maija MIH kuvataide 

 Iisakka, Ilpo  III filosofia, historia 

 Isotalo, Anne  AIS saksa, englanti 

21E Jaatela, Sanna  SJA liikunta, terveystieto 

 Jäske, Rita  RJÄ kiina 

Kannelniemi, Mervi MKA englanti 

Karjalainen, Jyrki JKA opinto-ohjaus 

19A Kohi, Heidi*  HKO italia, englanti 

19E Koronen, Irina  IKO venäjä 

Kumpukallio, Kaija KKU opinto-ohjaus, virkavapaalla 1.8.2021 - 27.1.2022 

20D Kuutti, Marita  MKU äidinkieli ja kirjallisuus, S2 

20E Kärki, Heidi  HKÄ äidinkieli ja kirjallisuus, S2 

 Laine, Marja-Liisa MLL espanja, latina 

 Lehtonen, Saija SLE fysiikka 

 Leinonen, Minttu MLE kuvataide, virkavapaa 

21D Lukkala, Eeva  ELU biologia, maantiede 

 Manner, Sanna* SMA rehtori, unkari, virkavapaa 

 Manninen, Esa ESA liikunta, terveystieto 

 Mantere, Milja MMA opinto-ohjaus 

21C Muurman, Eeva-Maria EMU matematiikka, kemia 

21A Ollila, Minna  MOL ruotsi 
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 Pekkarinen, Kari* KPE rehtori 

19F Pentikäinen, Heidi HPE äidinkieli ja kirjallisuus, S2 

Pietinen, Saara SPI opinto-ohjaus, terveystieto, virkavapaa 

Rautavaara, Pirkko  PRA opinto-ohjaus 

20B Rautiainen, Minna* MRA ruotsi 

 Ristimäki, Ulla  URI maantiede, biologia 

Rostela, Tiina  TRO musiikki 

21enG Salminen, Niko NSA yhteiskuntaoppi, historia 

 Saló i Nevado, Laia LSN opinto-ohjaus 

Siltala-Keinänen, Päivi PSK apulaisrehtori, yhteiskuntaoppi 

20F Takanen, Takae TTK japani 

 Taskinen, Timo TTA kemia 

 Tiger, Antti  ATI ruotsi, englanti 

21F Triumf, Aino  ATR äidinkieli ja kirjallisuus, S2 

 Tuomisto, Marja MTU historia, yhteiskuntaoppi 

20A Vepsäläinen, Pauliina  PVE ruotsi, saksa 

20C Vikman, Johannes JVI matematiikka, fysiikka 

19D Virolainen, Kati* KVI matematiikka 

21enH Webb, Joshua  JWE englanti 

 

 
 
Opettajiin saa yhteyden Wilma-viestillä, sähköpostilla ja soittamalla opettajienhuoneeseen, p. 09 310 82777 
Rehtorin, apulaisrehtorin, opinto-ohjaajien ja erityisopettajan puhelinnumerot ovat sivulla 3. 
 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi 
poikkeukset: Kohi, Heidi: heidi.j.kohi@edu.hel.fi, Manner, Sanna: sanna.manner@hel.fi, 
Pekkarinen, Kari: kari.pekkarinen@hel.fi, Rautiainen, Minna: minna1.rautiainen@edu.hel.fi,  
Virolainen, Kati: kati1.virolainen@edu.hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:heidi.j.kohi@edu.hel.fi
mailto:sanna.manner@hel.fi
mailto:kari.pekkarinen@hel.fi
mailto:minna1.rautiainen@edu.hel.fi
mailto:kati1.virolainen@edu.hel.fi
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LUKUVUODEN 2021 – 2022 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA 

 

Päivänavaus pidetään ti, ke ja to kello 9.00 - 9.05 luokissa. Ryhmänohjaus on tiistaisin klo 11 - 12 välillä. 
 
Syyslukukausi  ke 11.08.2021 – ke 22.12.2021 

Kevätlukukausi ma 10.01.2022 – la 04.06.2022 

 

Jaksot 

1. 11.08.2021 – 30.09.2021  37 työpäivää 
 2. 01.10.2021 – 30.11.2021  38 työpäivää 
 3. 01.12.2021 – 09.02.2022  38 työpäivää 
 4. 10.02.2022 – 08.04.2022  37 työpäivää 
 5. 11.04.2022 – 04.06.2022  38 työpäivää 
           Yhteensä 188 työpäivää 
 

Jaksojen päättöviikot 

 ke 22.09.2021 – to 30.09.2021 
 ma 22.11.2021 – ti 30.11.2021 
 ti 01.02.2022 – ke 09.02.2022 
 to 31.03.2022 – pe 08.04.2022 
 ti 24.05.2022 – to 02.06.2022 
  
  
Lomat Syysloma on ma 18.10.2021 – pe 22.10.2021 

Joululoma on to 23.12.2021 – pe 07. 01.2022 

Talviloma on ma 21.02.2022 – pe 25.02.2022 

Pääsiäisloma on pe 15.04.2022 – ma 18.04.2022 

 

Lauantaityöpäivä   Ylioppilasjuhla 04.06.2022 

 

Juhlia ja tapahtumia 
Ykkösten tervetuliaisiltapäivä to 26.08.2021 
Lakkiaisharjoitus to 02.12.2021 kello 15.00 
Ylioppilas- ja itsenäisyysjuhla pe 03.12.2021 kello 13.00 
Joulujuhla ke 22.12.2021 

 Penkinpainajaiset to 10.02.2022 
 Vanhojen päivä pe 11.02.2022, illalla tanssitaan vanhemmille klo 17.00 ja klo 18.30 
 Lukiolaisten kevätjuhla pe 03.06.2022. Lakkiaisharjoitus pe 03.06.2022 kello 15.00 
 Lakkiaiset la 04.06.2022 kello 10.00 
 
 
Vanhempainillat 

Ykkösten (21-ryhmien) vanhempainilta ti 24.08.2021 klo 18.00. Opettajia tavattavissa 
klo 17.30 – 18.00 

 Kakkosten (20-ryhmien) vanhempainilta ti 26.04.2022 klo 18.00 
 Abien (19- ja 18-ryhmien) vanhempainilta ti 09.11.2021 klo 18.00 
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Ryhmänohjaukset 2021 – 2022 

 

Ryhmänohjaustunnit pidetään joka tiistai työjärjestyksen mukaisesti RO-luokissa. Ryhmänohjausta ei ole jakson 
päättöviikolla. 
 

Huoltajille 

 

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden. 
Oppivelvollisuus päättyy sinä päivänä, kun oppivelvollinen täyttää 18-vuotta. Oppivelvollisuuslaki, huoltajan 
vastuu 9§ 
 
Huoltajan tulee seurata nuorensa koulunkäyntiä ja opintosuorituksia Wilmassa, kunnes hän täyttää 18 vuotta. 
Tämänkin jälkeen nuori voi halutessaan antaa huoltajalleen Wilman käyttöoikeudet Wilmassa olevalla 
lomakkeella Omat tiedot. Poissaolojen selvittämisestä ja poissaoloanomuksista on ohjeet toisaalla tässä oppaassa. 
Opintojaksojen/kurssien arvosanojen julkaisupäivät Wilmassa on merkitty opinto-oppaan kalenteriin. Erityisesti 
keskenjääneiden ja hylättyjen opintojaksojen/kurssien arvosanojen korottamista tulee seurata (katso kohta O- ja 
K-merkinnät tästä oppaasta). Koulun kotisivulla on mm. yhteystietoja, ajankohtaisia asioita sekä linkki Wilmaan. 
 
Ryhmänohjaaja on omien ryhmäläistensä lähiohjaaja. Hän tapaa opiskelijansa viikoittain ryhmänohjaustunnilla ja 
seuraa heidän opintojensa sujumista sekä hoitaa yhteyksiä huoltajiin. Huoltaja voi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajan 
lisäksi myös opiskelijan omaan opinto-ohjaajaan sekä rehtoriin ja opiskeluhuollon työntekijöihin. Opiskelijan 
asioita käsitellään luottamuksellisesti ja yhteistyössä nuoren kanssa. 
 
Helsingin kielilukion johtokunta on tärkeä linkki kotien ja koulumme välillä. Uusi johtokunta valitaan elokuussa 
2021. Johtokuntaan kuuluu kaksi huoltajien edustajaa sekä kaksi opettaja- ja opiskelijajäsentä sekä yksi 
henkilökunnan jäsen. Rehtori toimii esittelijänä ja sihteerinä. Johtokunta hyväksyy mm. koulun 
toimintasuunnitelman ja käyttösuunnitelman sekä osallistuu koulun toiminnan arviointiin. Koulun 
toimintasuunnitelma ja -kertomus ovat Wilmassa. 
 
Vanhempainilloissa käsitellään lukio-opintoihin ja ylioppilastutkintoon liittyviä ajankohtaisia asioita. Huoltajilla on 
mahdollisuus tavata ryhmänohjaajia ja opettajia. Vanhempainiltojen aikataulut ovat s. 6 ja koulun kotisivulla. 
 

Opintojaksojen ja kurssien arviointitavat 

 
Opettaja esittelee opintojaksojen ja kurssien oppimistavoitteet ja sen suorittamiseen liittyvät vaatimukset 
ensimmäisellä oppitunnilla. Opintojaksoilla ja kursseilla järjestetään suppeampi tai laajempi koe tai muita 
osaamisen näyttöjä. Monilla opintojaksoilla ja kursseilla järjestetään myös pienempiä välikokeita, sanakokeita jne. 
Arviointiin vaikuttavat myös opintojaksoilla ja kursseilla tehtävät projektityöt ja muu jatkuva näyttö. 
 

Uusintakokeet 

 
Opiskelija voi uusia hylätyn kurssi- tai opintojaksosuorituksensa vain yhden kerran. Hyväksyttyjä 
opintojaksoja/kursseja voi uusia yhdessä uusintakoetilaisuudessa elokuussa 2021. Katso opintojaksojen/kurssien 
uusimisesta myös s. 13. 
 
Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan Wilmassa sähköisellä lomakkeella (kohdassa Kyselyt). Ilmoittautumisen 
käynnistymisestä tiedotetaan Wilma-tiedotteella noin kaksi viikkoa ennen lomakkeen avautumista. 
 
Täytä lomake huolellisesti. Muista merkitä opettajan nimi! Uusintakokeeseen ilmoittautuminen on sitova. Jos 
opiskelija jää pois ilmoittauduttuaan uusintakokeeseen, tulkitaan tämä suorituskerraksi, ellei rehtori perustellusta 
syystä toisin päätä. Saapumatta jäämiset kirjataan hallinto-ohjelmaan. 
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Uusintakoepäivät 2021 – 2022 

 

Uusintakoepäivä Viimeinen ilmoittautuminen Uusittavat kurssit 

ma 23.8.2021 kello 16.30 ke 18.8.2021 hyväksytyt, hylätyt 

ma 25.10.2021 kello 16.30 ke 13.10.2021 hylätyt 

ma 14.3.2022 kello 16.30 ke 9.3.2022 hylätyt 

ma 2.5.2022 kello 16.30 ke 27.4.2022 hylätyt 

Elokuussa 2022 (ilm. myöhemmin) Koulun alkaessa elok. 2022 hyväksytyt, hylätyt 

 

Ohjeita kokeeseen ja uusintakokeeseen osallistuvalle 

 
Uusintakoeluokat ilmoitetaan lukion ilmoitustaululla noin tuntia ennen kokeen alkamista. Paperista koetta 
tehtäessä pulpetilla saa olla vain kirjoitusvälineet (ei penaalia). Jos uusintakoe tehdään sähköisesti, niin opiskelijan 
pitää tuoda itse oma kannettava tietokone, latausjohto ja kuulokkeet. Matkapuhelin pidetään suljettuna laukussa. 
Luokissa istutaan valvovan opettajan määräämillä paikoilla. Laukut jätetään luokan etuosaan. Koe päättyy klo 
18.30. 

Vilppi kokeessa tai kurssitehtävien tekemisessä 

 
Jos opiskelija lunttaa tai syyllistyy kokeessa muuhun vilppiin, opintojaksoa/kurssia ei voida arvioida ja koko 
opintojakso/kurssi on opiskeltava uudestaan. Jos opiskelija syyllistyy vilppiin arvioitavien opintojakso- tai 
kurssitehtävien osalta esimerkiksi niin, että hän kopioi suoraan toisen tekemää työtä tai laittaa toisen tekemän 
työn omiin nimiinsä, työ hylätään. Vilpistä tai vilpin yrityksestä opiskelija saa rehtorin kirjallisen huomautuksen, 
joka lähetetään huoltajalle tiedoksi. 
 

OPISKELUOHJEITA 

 

Lukio-opinnoista 

 

Lukion oppimäärä on kolme vuotta. Opiskelu päivälukiossa on päätoimista ja siksi myös opintotuen piirissä. Jos 
saat opintotukea, huolehdi siitä, että opinnot edistyvät opintotukivaatimusten mukaan. Lukio-opintojen 
pidentäminen 3,5 tai 4 vuoteen on mahdollista perustellusta syystä. Opiskelija varaa ajan opinto-ohjaajalta, joka 
selvittää opiskeluajan pidentämisen perusteet ja opastaa suunnitelman tekemisessä. 
 

Helsingin kielilukion kurssitarjottimen lisäksi opiskelija voi valita opintoja Helsingin kaupungin verkkolukion 
opintotarjonnasta. 
 

Wilmassa voi tutustua Helsingin yliopiston avoimen yliopiston lukiolaisille sopiviin kursseihin. 
 

Aktiivipolku eli APO-opinnot 

 

Aktiivipolku tarkoittaa opiskelijoiden osallistumista ja vaikuttamista eri tasoilla. Aktiivipolku mahdollistaa 
työelämävalmiuksien hankkimisen sekä tavoitteellisen osallisuustoiminnan. APO-opintoja voivat olla esimerkiksi 
opiskelijakuntatoiminta, tutortoiminta, Ruuti-toiminta, Lukiolaisen turvakurssi sekä lukion aikana suoritettu leiri- 
ja kerhonohjaajakoulutus, kuten Nuisku, isoskoulutus, Prometheus-ohjaajakoulutus, partiojohtajakoulutukset, 
urheiluseuroissa valmentajana ja erotuomarina toimiminen, säännöllinen järjestö- ja vapaaehtoistyö, 
yhteiskunnallisiin projekteihin osallistuminen. Todistukset oppilaitoksen ulkopuolella suoritetusta toiminnasta 
toimitetaan rehtorille, joka päättää opintojen hyväksymisestä. 
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Opiskelun vastapainoksi 

 

Tutorit, liikuntatutorit, digitutorit ja opiskelijoiden erilaiset tiimit järjestävät lukuvuoden aikana erilaisia 
tapahtumia. Heillä on kokoontumisia viikoittain, kuten myös opiskelijakunnan hallituksella. Shakkikerho 
kokoontuu 4-5 kertaa jakson aikana. Shakkikerholaisilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin shakkikilpailuihin ja 
saada toiminnastaan shakkikurssi. Myös opiskeluhuoltoryhmä järjestää erilaisia tapahtumia opiskelijoille 
lukuvuoden aikana. 
 

Kielet ja kansainvälisyys -painotus 

 

Kielet ja kansainvälisyys -painotus muodostuu kuudestatoista opintopisteestä (uusi LOPS) tai kahdeksasta 
kurssista (vanha LOPS). Painotukseen kuuluvat opinnot löytyvät kielilinjan blogista: 
https://kieletjakansainvalisyys.wordpress.com. Yleislinjan opiskelija voi anoa rehtorilta kielet ja kansainvälisyys -
painotukseen siirtymistä. 
 

Ohjeita vaihto-oppilaalle 

 

Vaihto-oppilaan on ennen lähtöään anottava rehtorilta kirjallisesti lupaa poissaoloon 
(Poissaoloanomuslomakkeita on ilmoitustaulun lokerikossa, ja niitä voi tulostaa koulun kotisivulta) ja takaisin 
palattuaan tehtävä hänelle kirjallinen anomus suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta. Anomukseen liitetään 
todistukset opintosuorituksista ja mahdolliset lisäselvitykset opintojen laajuudesta. Vaihdosta palattaessa opinto-
ohjaajalta varataan aika sähköpostilla tai Wilma-viestillä lukio-opintojen suunnittelua varten. 

Siirtyminen kielen opiskelussa saman kielen alemmalle tai ylemmälle tasolle 

 
Mikäli opiskelija siirtyy opiskelemassaan kielessä alemmalle tai ylemmälle tasolle, kirjataan päättötodistukseen 
kurssien määräksi se määrä kursseja, jonka hän on tässä kielessä kaikkiaan suorittanut. Hän saa arvosanan 
viimeksi opiskelemansa tason mukaan, mikäli hän on opiskellut vähintään kolme kurssia uuden valinnan mukaan. 
Opettaja arvioi kielen oppimäärän uuden tason mukaan ja hän voi arviointinsa tueksi järjestää kokeen opiskelijan 
ennen vaihdosta suorittamista kursseista. Kielen tason vaihtoa varten täytetään opinto-ohjaajalta saatava 
anomus, johon tulee aineenopettajan lausunto. Anomus jätetään rehtorille päätöstä varten. 
 

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen 

 

Matematiikan oppimäärän vaihto edellyttää aina keskustelua aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Alle 18-
vuotiaan opiskelijan huoltajalle tiedotetaan oppimäärän vaihdosta Wilma-viestillä. Kun oppimäärän vaihto on 
hyväksytty, Wilmassa näkyy uuden oppimäärän mukaiset arvosanat. 
 

Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit voidaan 
lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi tai paikallisiksi soveltaviksi 
opintojaksoiksi/kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. 
 

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opiskelu 

 

Uskonnon tai elämänkatsomustiedon pakollisia opintojaksoja/kursseja on kaksi. Helsingin kielilukiossa 
järjestetään evankelisluterilaisen uskonnon, elämänkatsomustiedon ja islamin uskonnon opetusta. Ev.lut. 
kirkkoon ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen ja suorittavat pakolliset 
opintojaksot/kurssit. Uskontokuntiin kuulumattomille järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta, josta he 
suorittavat vähintään pakolliset opintojaksot/kurssit. Muun uskonnollisen yhdyskunnan opiskelija voi osallistua 
oman uskontokunnan opetukseen, tai jos opiskelija ei osallistu oman uskonnon opetukseen, hänen tulee 
osallistua joko enemmistön uskonnon opetukseen (UE) tai elämänkatsomustiedon opetukseen (ET). 

https://kieletjakansainvalisyys.wordpress.com/
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Uskonnon ja elämänkatsomustiedon syventävät ja soveltavat opintojaksot/kurssit ovat kaikkien vapaasti 
valittavissa ja niiden arvosanat yhdistetään opiskelijan uskonnon tai elämänkatsomustiedon arvosanaan. Koulun 
yleiseen (ev.lut.) uskonnonopetukseen voivat halutessaan osallistua myös muihin uskontokuntiin kuuluvat sekä 
uskontokuntiin kuulumattomat opiskelijat. Helsingin kaupungin järjestämästä oman uskonnon opetuksesta 
tiedotetaan lukuvuoden alussa. Tietoa saa opinto-ohjaajilta sekä rehtorilta. Muun kuin ev.lut. tai ortodoksisen 
uskonnollisen yhdyskunnan opiskelija voi pyytää rehtorilta oman uskonnon opetusta tai olla pyytämättä sitä. 
 

Ylioppilaskoe järjestetään evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa uskonnossa sekä elämänkatsomustiedossa. 
 

Ruotsin kielen opetuksesta vapauttaminen lukiossa 

 

Toinen kotimainen kieli (ruotsi) on pakollinen aine lukiossa. Jos opiskelija ei ole ennen lukio-opintojensa alkamista 
opiskellut ruotsia, hän voi saada lukion rehtorin päätöksellä vapautuksen ruotsin kielen opetuksesta. Lomakkeen 
anomusta varten ja ohjeita sen täyttämiseen saa rehtorilta. 
 

POISSAOLOT 

 

Lukiolain (714/2018) 30§ mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä 
vapautusta. Opettaja kirjaa kaikki poissaolot Wilmaan. Opiskelijan tai hänen huoltajansa (alle 18-vuotiaat) tulee 
selvittää poissaolon syy Wilmaan viikon kuluessa poissaolosta. Mikäli poissaoloja yhdeltä kurssilta tulee neljä, 
kurssi on vaarassa keskeytyä. Opettaja lähettää tästä tiedon opiskelijalle (ja alle 18-vuotiaan huoltajalle), ja 
selvitetään, onko kurssi mahdollista edelleen suorittaa. 
 

Jos poissaoloja kertyy useampia, ryhmänohjaaja välittää tiedon opiskeluhuollon työntekijöille, jotka ovat 
tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan ja hänen huoltajaansa (alle 18-vuotiaat). 
 

Hyväksyttäviä poissaolon syitä sairauden lisäksi ovat esimerkiksi osallistuminen yo-kokeeseen tai koulun 
edustaminen erilaisissa tapahtumissa. Sen sijaan autokoulun ajotunnit ja muut yksityisasia ajat tulee sijoittaa 
oppituntien ulkopuolelle. 
 

Myöhästyminen häiritsee oppituntia, omaa oppimistasi ja ryhmän toimintaa. Kaikkien aktiivinen läsnäolo luo 
parhaat edellytykset kurssin onnistumiselle. Opettaja luo kurssin pelisäännöt yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
 

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot 

 

Mikäli opiskelija tarvitsee vapautusta koulutyöstä perustellun syyn takia, lupa tulee anoa erillisellä lomakkeella 
hyvissä ajoin etukäteen. Lomakkeen saa ilmoitustaulun lokerikosta tai koulun kotisivulta. Jos lupa myönnetään, 
opiskelijan on sovittava opettajan kanssa, miten koulutyö poissaoloaikana hoidetaan. Opettajalle tulee kertoa 
poissaolosta hyvissä ajoin etukäteen. Vapautusta koulutyöstä ei myönnetä lukuvuoden alkuun. 
 

Luvan myöntää 

– yhden oppitunnin poissaoloon kurssin opettaja 

– 1–3 päivän poissaoloon ryhmänohjaaja ja 

– yli 3 päivän (enintään 5 päivän) poissaoloon rehtori. 
 

Keskellä päivää tapahtuvasta poissaolosta opiskelijan on keskusteltava etukäteen opettajan kanssa – myös koulun 
omaan toimintaan liittyvistä poissaoloista. 
 

Yli viikon poissaoloihin saa luvan vain poikkeustapauksissa. Jos poissaolo kestää yli viikon, tarvitaan rehtorin luvan 
lisäksi opettajan suostumus opintojakson/kurssin osittaisesta itsenäisestä suorituksesta. Aina itsenäinen 
suorittaminen ei ole mahdollista. Myös opintojaksotonta/kurssitonta opiskelujaksoa varten on pyydettävä 
rehtorin lupa. 
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Läsnäolo opintojakson/kurssin ensimmäisellä oppitunnilla 

 

Läsnäolo opintojakson/kurssin ensimmäisellä tunnilla on pakollista. Ensimmäisellä tunnilla vahvistetaan 
opintojakson/kurssin osallistujat ja opiskelijoille annetaan opintojakson/kurssin suorittamista ja arviointia 
koskevat tärkeät ohjeet. Jos joudut olemaan sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia poissa 
opintojakson/kurssin ensimmäiseltä tunnilta, ilmoita siitä etukäteen opintojakson/kurssin opettajalle. 
 

Opintojaksoton/kurssiton opiskelujakso edellyttää luvan 

 

Opiskelijan tulee käydä koulua säännöllisesti. Hän voi kuitenkin sairauden tai muun pätevän syyn takia 
(esimerkiksi opiskelu ulkomailla) anoa vapautusta opiskelusta yhden tai useamman jakson ajaksi. Kirjallinen 
anomus, jossa vapautuksen tarve perustellaan, jätetään rehtorille. Anomuksen allekirjoittaa huoltaja tai täysi-
ikäinen opiskelija itse. Anomukseen liitetään tarvittavat todistukset (lääkärintodistus, hyväksyminen vaihto-
oppilaaksi tms.). Vapautuksen saaneen opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan opintosuunnitelman ja 
kurssivalintojen tekemistä varten hyvissä ajoin ennen opintojen uudelleen aloittamista. Täytettävän lomakkeen 
saa rehtorilta tai opinto-ohjaajalta. 
 

ARVIOINTI 

 

Opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä tulee arvioida monipuolisesti. Opiskelijan 
arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä 
itsearviointiin. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnissa käytettävistä arviointiperusteista ja niiden 
soveltamisesta häneen. Opiskelijalle on lukio-opintojen aikana annettava mahdollisuus itsearviointiin. (Lukiolaki 
714/2018, 37 § 1 mom.) 
 

Opintojakson/kurssin arviointi 

 

Opiskelijan oppimista arvioidaan opintojakson/kurssin aikana ja suoritus arvioidaan aina opintojakson/kurssin 
päätyttyä, mikäli arvioinnin edellytykset täyttyvät. Nämä edellytykset ovat erilaisia eri oppiaineissa, ja tämä voi 
tarkoittaa esim. sitä, että arvioinnin kannalta välttämättömät tehtävät on palautettu määräaikaan mennessä. 
Edellytykset täsmennetään ainekohtaisesti. 
 

Kunkin opintojakson/kurssin alussa opettajat ja opiskelijat keskustelevat opintojaksolla/kurssilla kehittyvistä 
taidoista, hyödynnettävistä oppimisen menetelmistä ja käytettävistä arvioinnin välineistä. Opiskelijan tulee tietää 
minkälaisia oppimistavoitteita opintojaksolla/kurssilla on ja mihin suorituksen arviointi perustuu. Arvioinnin 
kriteerien tulee olla selkeitä, perustua opintojaksolla/kurssilla käytettyihin työtapoihin ja tukea monipuolisesti 
opintojakson/kurssin tavoitteiden saavuttamista. 
 

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. 
 

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten opiskelijoiden arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan 
kehittyvä suomen kielen taito. 
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Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomioiminen arvioinnissa 

 
Opetussuunnitelmassa määritellyt oppiaineiden opintojakson/kurssien tavoitteet ja arvioinnin perusteet ovat 
samat kaikille opiskelijoille. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus erityisjärjestelyihin osaamisen osoittamisessa, jos 
hänellä on vaikeuksia osoittaa osaamistaan tavanomaisin keinoin. Aineen opettaja voi ottaa kyseiset vaikeudet 
huomioon myös opintojakson arvosanan/kurssiarvosanan antamisessa. Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa 
erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arvioinnin suunnitteluun. 
 
Mahdollisista erityisjärjestelyistä ja yksilöllisten arviointitapojen käytöstä sovitaan opiskelijakohtaisesti. 
Erityisjärjestelyihin oikeuttavat esimerkiksi erilaiset diagnosoidut sairaudet ja vammat, jotka hidastavat 
työskentelyä, lukivaikeus (keskivaikea tai vaikea) tai maahanmuuttajan kielelliset vaikeudet. 
 
Sovitut järjestelyt kirjataan Wilmaan Lukion oppimisen tuen lomakkeelle. Tästä huolimatta on tärkeää, että 
opiskelija ottaa sovitut erityisjärjestelyt, kuten lisäajan kokeessa, rohkeasti puheeksi opettajiensa kanssa 
opintojakson/kurssin alkaessa. 
 

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät sekä O- ja K-merkinnät 

 

Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 
9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. 
 

Opintojakso tai oppiaine, jota ei arvostella numeroin, arvioidaan suoritetuksi tai hylätyksi. 
 

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien 
kurssien/valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-
ohjauksen opintojaksoja/kursseja, josta annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset 
soveltavat opintojaksot/kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). 
 

Helsingin kaupungin lukioissa kaupunki- ja koulukohtaiset syventävät ja soveltavat opintojaksot/kurssit arvioidaan 
numeroarvosanalla tai suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty) opetussuunnitelman oppiainekohtaisessa 
osuudessa määritellyllä tavalla. Arviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Keskeytynyt 
opintojakso/kurssi merkitään K-merkinnällä (K = keskeyttänyt). Opintojakso/kurssi voidaan katsoa keskeytyneeksi, 
mikäli opiskelijalla ei ole näyttöä opintojakson/kurssin suorittamisesta. 
 

Jos opiskelijalta puuttuu joitakin opintojakson/kurssin arvioinnin kannalta välttämättömiä näyttöjä, voi opettaja 
antaa O-merkinnän (O = osallistunut). Tällöin opettaja antaa myös tiedon suorituksesta puuttuvista osista Wilman 
suoritukset -kohdassa. Opiskelijalla on oikeus täydentää kesken olevaa opintojaksoa/kurssia seuraavan jakson 
ajan. Edellisen jakson O-merkinnät muutetaan K-merkinnöiksi aina ennen uuden jakson arviointien ilmestymistä. 
Viidennen jakson O-merkintä tulee siten täydentää seuraavan lukuvuoden 1. jakson aikana. 
 

Täydentämisen jälkeen opettaja arvioi opintojakson/kurssin numeroarvosanalla tai valinnaisen 
opintojakson/kurssin merkinnällä S (suoritettu) tai H (hylätty). Jos opiskelija ei suorita opintojaksoa/kurssia 
määräajassa hyväksyttävästi, opintojakso/kurssi keskeytyy, ja opiskelija saa opintojaksosta/kurssista merkinnän K 
(keskeytetty). 
 

Opiskelija saa mahdollisuuden korottaa hyväksytystä tai hylätystä opintojaksosta/kurssista saamaansa arvosanaa 
kerran. Opiskelija ja opettaja sopivat korottamisesta kirjallisesti. Jos opiskelija tämän jälkeen haluaa vielä korottaa 
arvosanaa, hänen on osallistuttava opintojakson/kurssin opetukseen. 
 

Verkko-opinnoista ei voi saada O-merkintää. Verkko-opinnoista voi saada merkinnän E (E = ei aloittanut), jos ei 
tee opintojakson/kurssin aloitustehtävää määräajassa. Lisätietoa verkko-opinnoista www.hel.fi/verkkolukio, 
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Itsenäisesti suoritettu opintojakso/kurssi ja sen arviointi 

 

Opintojaksoja/kursseja voi suorittaa osittain tai kokonaan itsenäisesti, ja itsenäiseen suoritukseen sovelletaan 
edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta/kurssista edellytetään hyväksytty 
arvosana. 
 

Itsenäistä suoritusta varten täytetään itsenäisen suorittamisen lomake, jonka opiskelija täyttää yhdessä opettajan 
kanssa silloin, kun opintojakso/kurssi suoritetaan Helsingin kielilukiossa. Lomakkeen saa ilmoitustaulun 
lomakelokerikosta. Kaikkia opintojaksoja/kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti, ja opettaja päättää 
tapauskohtaisesti onko itsenäinen suoritus mahdollinen. 
 

Hyväksytyn arvosanan korottaminen 

 

Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa joko osallistumalla opintojakson/kurssin opetukseen 
uudestaan, suorittamalla opintojakson/kurssin itsenäisesti tai opettajan harkinnan mukaan muulla näytöllä. Jos 
opiskelija on osallistunut opintojaksolle/kurssille aiemmin tai hänellä on muita dokumentoituja näyttöjä, 
huomioidaan ne osana opintojakson/kurssin arviointia. 
 

Hylätyn arvosanan korottaminen 

 

Hylättyä arvosanaa voi korottaa kerran uusintakokeissa. Sen jälkeen hylättyä arvosanaa voi korottaa 
osallistumalla opintojaksolle/kurssille uudestaan tai suorittamalla opintojakson/kurssin itsenäisesti. 
 

Opiskelu muissa oppilaitoksissa ja ulkomailla, osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 

 

Opiskelija voi hakea muualla suorittamiensa opintojen tai muutoin hankkimansa osaamisen tunnustamista, jolloin 
opiskelijan on esitettävä selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. Jos haluat hyväksilukea muualla suoritettuja 
opintoja, ota yhteys rehtoriin. 
 

Oppiaineen oppimäärän arviointi (uusi LOPS 2021) 

 

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen 
opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa 
enintään seuraavasti: 
 

Opiskelijan opiskelemia 

pakollisia ja valinnaisia opintoja, 

joista voi olla hylättyjä opintoja 

enintään 

2–5 opintopistettä 0 opintopistettä 

6–11 opintopistettä 2 opintopistettä 

12–17 opintopistettä 4 opintopistettä 

18 opintopistettä tai enemmän 6 opintopistettä 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten 
opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. 
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Oppiaineen oppimäärän arviointi (vanha LOPS 2016) 

 

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista 
oppiaineen kursseista. Paikallisista syventävistä, valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista soveltavista 
kursseista luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. 
 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien 
kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. 
 

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 
 

Opiskelijan opiskelemia    joista voi olla hylättyjä kurssi- 
pakollisia ja      arvosanoja enintään 

valtakunnallisia syventäviä kursseja, 
 

1–2 kurssia      0 

3–5 kurssia      1 

6–8 kurssia      2 

9 kurssia tai enemmän     3 
 

 
 

Oppiaineen oppimäärän arviointi opintojen päättyessä 

 

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista 
oppiaineen opinnoista. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Samassa oppiaineessa 
eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. 
 
Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin 
kurssien/opintojaksojen arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. 
 
Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi 
opintojen pohjalta annetulla lisänäytöllä, mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät katsovat, että opiskelijan tiedot 
ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa opintojaksojen/kurssien arvosanojen perusteella määräytyvää 
arvosanaa paremmat. 
 

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet 

 

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukainen 
numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu 
saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä 
käsittää enintään kaksi opintopistettä/yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan 
suorittama oppimäärä niissä käsittää enintään neljä opintopistettä/kaksi kurssia. 
 

Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan siten kuin 
opetussuunnitelmassa määrätään. 
 
 

 

Lukion oppimäärän suoritus (uusi LOPS 2021) 

 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti 
ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 
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opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muista kuin pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista 
opinnoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot. 
 

Lukion oppimäärän suoritus (vanha LOPS 2016) 

 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti 
ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia 
täyttyy. Valtakunnallisina syventävinä kursseina tarjottavista teemaopintojen kursseista, paikallisista syventävistä, 
valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään 
vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. 
 

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun 
ottamatta hylättyjä teemaopintokursseja. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015.) 
 

Päättöarvioinnin uusiminen ja oikaisu 

 

Päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä rehtorilta kahden kuukauden kuluessa tiedon 
saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on 
tyytymätön vielä tämänkin jälkeen tehtyyn uuteen arviointiin, hän voi pyytää oikaisua aluehallintovirastolta. 
 
Arvioinnin uusimista ja oikaisua koskevista säädöksistä kerrotaan myös lukiolaissa ja Opetushallituksen Lukion 
opetussuunnitelman perusteet 2015 -julkaisussa (sivut 234–235). 

 

OPISKELIJAN OHJAUS- JA TUKIPALVELUT 

 

Opinto-ohjaus 

 

Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa päivittäin opiskelijoiden asioita varten opinto-ohjaajien huoneissa 
pääsääntöisesti kello 9 – 15. 
 

Jyrki Karjalainen: huone 113, ryhmät 21CD, 20EF, 19D, 18Y 

Kaija Kumpukallio: huone 181, ryhmät 21BF, 20AC, 19AC   (virkavapaalla 1.8.2021 – 27.1.2022) 
Kaija Kumpukallion sijaisena Pirkko Rautavaara 
Milja Mantere: huone 183, ryhmät 21AE, 20BD, 19B, 18X, 18Z 
Laia Saló i Nevado: huone 113, ryhmät 21GH, 20enG, 19EF 

 

Kurssimuutokset ja yo-ilmoittautumiset voi tehdä ilman ajanvarausta, pidempiä asioita varten 
(pidennyssuunnitelmat, jatko-opintojen pohtiminen) kannattaa varata aika esimerkiksi Wilma-viestillä. Voit 
keskustella opinto-ohjaajan kanssa kaikenlaisista opiskeluun, yo-kirjoituksiin, jatko-opintoihin ja uravalintaan 
liittyvistä kysymyksistä. 
 

Ryhmänohjaus 

 

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka perehdyttää kouluun ja opiskeluun, seuraa ja kannustaa opintojen 
etenemistä, hoitaa yhteyksiä opiskelijoiden huoltajiin sekä toimii yhteyshenkilönä ryhmänsä ja muun 
kouluyhteisön välillä. Ryhmänohjaaja pitää tiistaisin ryhmänohjaustunnin (ROT), jossa käsitellään ajankohtaisia 
opiskeluun, opinto-ohjaukseen ja koulun tapahtumiin liittyviä asioita. Läsnäolo ryhmänohjaustunneilla on 
pakollista ja hyödyllistä. Jos joudut sairauden takia olemaan poissa RO-tunnilta, tarkista, mitä tietoja siellä on 
annettu. Opiskelija voi saada ryhmänohjauksesta myös opintosuorituksen, kun hän on osallistunut aktiivisesti 
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ryhmänohjaustunneille, muihin tapahtumiin ja koulun juhliin sekä suorittanut ryhmänohjaajan kanssa sovitut 
tehtävät. 
 

Tukipajat 

 

Ruotsipaja 

Ruotsipaja käynnistyy ensimmäisen jakson alussa. Ruotsipajassa saa tukea meneillään olevaan ruotsin 
opintojakson/kurssin suorittamiseen sekä hylättyjen ruotsin arvosanojen korottamiseen. Paja soveltuu kaikkien 
vuosikurssien opiskelijoille. Ruotsipajassa on paikalla ruotsin opettaja ja erityisopettaja. 
 
Hylätyn arvosanan korottaminen ruotsipajassa 
Jos opiskelija saa ruotsista hylätyn arvosanan, hänen tulee korottaa se hyväksytyksi mahdollisimman pian. Hänen 
tulee ottaa yhteyttä ruotsin opettajaansa, joka ohjaa hänet ruotsipajaan. Ruotsipajassa opiskelija sitoutuu 
korottamaan hylätyn arvosanan opettajan tukemana sovitussa aikataulussa. Valmistumisen lähestyessä ruotsin 
hylätty arvosana tulee suorittaa viimeistään huhtikuussa (keväällä valmistuvat) tai lokakuussa ( syksyllä 
valmistuvat). 
 
Matikkapaja 

Matikkapajaa pidetään joka viikko. Matikkapajassa voi tehdä matematiikan läksyjä ja saada tukea matematiikan 
opiskeluun sekä pitkässä että lyhyessä matematiikassa. Paja on tarkoitettu kaiken tasoisille opiskelijoille. 
Tarkemmat ajat ilmoitetaan aina jakson alkaessa. Pajassa voi sovitusti kehittää myös kemian ja fysiikan taitoja. 
Matikkapajassa on paikalla matematiikan opettaja ja erityisopettaja. 
 

Muiden aineiden mahdollisista tukimuodoista tiedotetaan lukukauden aikana. 
 

Tukiopetus 

 

Tukiopetus on oppituntien ulkopuolista lisäopetusta, jonka avulla opiskelija voi vahvistaa ja täydentää 
opintojakson/kurssin tietoja ja taitoja. Tukiopetuksessa voidaan antaa myös ohjausta aineen opiskelutaidoissa. 
Erityisopettajan antama ohjaus ei ole tukiopetusta. 
 

Tukiopetusta on mahdollista pyytää aineenopettajalta, jos 

1. opiskelija on sairauden takia jäänyt jälkeen opinnoissaan 

2. aktiivisesta kurssille osallistumisesta huolimatta osa opintojakso/kurssin asioista on jäänyt epäselväksi 
3. aineenopettaja muusta, perustellusta syystä, katsoo tukiopetuksen tarpeelliseksi. 
 

Tukiopetuksesta sovitaan aineen opettajan kanssa tapauskohtaisesti. Tukiopetukseen pyritään saamaan 
samanaikaisesti useampia opiskelijoita. Tukiopetustunnit sijoitetaan yleensä työjärjestystuntien jälkeen. 

Erityisopettaja ja oppimisen tuki lukiossa 

 
Erityisopettaja Mari Huotari on koululla kaikkia opiskelijoita varten ja hänen tehtävänään on tukea opiskelijoita 
erilaisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ajanhallinnan tai keskittymisen 
pulmat, puutteet opiskelutekniikoissa, motivaatioon liittyvät ongelmat tai erilaiset oppimisvaikeudet (esimerkiksi 
lukihäiriö). Erityisopettajaan tulee ottaa yhteyttä, jos opiskelija tarvitsee opinnoissaan erityisjärjestelyjä. 
 
Erityisopettajalta voi varata tapaamisaikoja oppituntien aikana. Ajan voi varata esimerkiksi Wilma-viestillä tai 
puhelimitse. Tapaamisissa keskustellaan opiskelijan tilanteesta ja pyritään löytämään siihen jokin apu tai ratkaisu. 
Erityisopettaja ei anna tukiopetusta, vaan ohjaa opiskelijaa löytämään itselleen toimivia ja sopivia 
työskentelytapoja. Tapaamisesta erityisopettajan kanssa on ilmoitettava etukäteen aineenopettajalle. 
Erityisopettajan voi pyytää myös tarvittaessa oppitunnille mukaan auttamaan opiskelijaa sopivien 
opiskelutekniikoiden löytämisessä. 
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Lukion alkaessa (ensimmäisen jakson aikana) erityisopettaja tapaa ohjausryhmittäin kaikki ensimmäisen vuoden 
opiskelijat. Näissä tapaamisissa erityisopettaja kertoo erityisestä oppimisen tuesta lukiossa sekä teettää 
opiskelijoille alkukartoituksen, jonka avulla selvitetään opiskelijan mahdollisia oppimisvaikeuksia. 
 
Jos opiskelijalla on jo peruskoulussa havaittuja oppimisvaikeuksia, hänen tai huoltajan kannattaa olla yhteydessä 
erityisopettajaan heti lukion alettua. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä opiskelun ongelmia tai niiden 
kasautumista. Opiskelijalla on vastuu ottaa itse yhteyttä erityisopettajaan saadakseen tukitoimia lukioaikana. 
Tarvittaessa erityisopettaja voi tehdä opiskelijalle lukitestin, jonka tulosten pohjalta erityisopettaja voi kirjoittaa 
lausunnon lukihäiriöstä ylioppilastutkintoa varten (katso asiasta tarkempaa tietoa kohdasta Lukihäiriö ja 
ylioppilastutkinto). 
Erityisopettajan työhuone on 2. kerroksessa. 
Erityisopettajan opiskeluvinkkejä löydät myös sivustolta Oppimus.fi 

Opiskeluhuoltoryhmä 

 
Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, 
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 
Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kuraattori, opinto-ohjaajat, psykologi ja 
terveydenhoitaja. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu muutaman 
kerran lukuvuodessa, ja siihen kuuluvat edellisten lisäksi opettajaedustajina vastuuryhmänohjaajat, 
opiskelijaedustaja ja huoltajien edustaja. Puheenjohtajana toimii rehtori  
 
Opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan ja annetaan tarvittaessa henkilökohtaista neuvontaa käytettävissä olevista 
opiskeluhuollon palveluista.  
 
Helsingin kielilukio edistää opiskelijoiden mielekästä vapaa-ajan käyttöä, harrastustoimintaa, terveitä ja turvallisia 
elämäntapoja sekä vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä nuorisotoimen, lastensuojelun, poliisin sekä muiden 
opiskeluhuollon kehittämisen kannalta hyödyllisten tahojen kanssa. 

Lukion kuraattori 

Lukion kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijan elämänhallintaa, 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 oma 
jaksaminen, stressi, ihmissuhteet, identiteettiin liittyvät kysymykset, talous- ja asumisasiat, itsenäistyminen, 
vapaa-aika tai erilaiset elämän kriisitilanteet. Kielilukion kuraattorilla on myös seksuaalineuvojan koulutus. 

Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan tai muun 
tahon ohjaamana. Kuraattorin kanssa keskusteleminen on aina vapaaehtoista ja luottamuksellista. 
Yksilötapaamiselle voi tulla kertaluontoisesti tai säännöllisesti pidemmällä aikavälillä. 

Helsingin kielilukion kuraattori Pauliina Pulkki työskentelee pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin, klo 8 – 16 
välillä. Yhteyden saa helpoiten Wilman kautta tai puhelimitse (040 835 5894). 

Kuraattorin työhuone on pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella, ruokalan käytävällä. 

Laturi 

Kuraattorin työhuoneen yhteydessä sijaitsee opiskelijoille avoin Laturi, johon voi tulla viettämään aikaa silloin, 
kun ovi on auki ja kuraattori on paikalla. 
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Laturissa järjestetään keskiviikkoisin opiskelijoille tarkoitetut maksuttomat kahvit klo 11 – 12. Kahvia ja teetä ovat 
keittelemässä opiskeluhuollon väki eli kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja.                                                  
(Huom! Kahveja ei järjestetä päättöviikoilla) 

Lukion psykologi 

 

Lukion psykologin tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä tukea opiskelua. Häntä voidaan tarvita 
esimerkiksi silloin, kun pulmat liittyvät opiskeluun, tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin. Nuori 
voi itse ottaa yhteyttä psykologiin. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä psykologiin, kun he ovat huolissaan 
nuorestaan tai kun he esimerkiksi haluavat keskustella nuoren elämäntilanteeseen vaikuttavista asioista. Yhteyttä 
kannattaa ottaa jo silloin, kun ongelmat ovat pieniä. 
Psykologi on tavattavissa toisessa kerroksessa Vappukujan päässä olevassa huoneessa. Tarkemmat ajat löytyvät 
lukuvuoden alkaessa koulun kotisivuilta ja ovesta. Paras tapa tavoitella psykologia on Wilma-viesti, tekstiviesti tai 
soitto (p. 040 749 3238 / (09) 310 20625). Kuvaa yhteydenotossa mielellään lyhyesti tilannetta tai asiaa, jonka 
vuoksi haluat tavata. Jos otat yhteyttä sähköpostilla, kirjoita viestiin puhelinnumero, johon psykologi voi sinulle 
tarvittaessa soittaa. Ethän lähetä sähköpostilla arkaluonteisia tietoja. 
 

Opiskeluterveydenhuolto 

Lukion terveydenhoitaja (p. 050 310 5629) on tavattavissa koululla pääsääntöisesti päivittäin. Terveydenhoitajan 
työhuone on alakerrassa, liikuntasalin pukuhuonekäytävällä. Koululääkäri on tavattavissa koululla erikseen 
sovittuina ajankohtina ja koululääkärille ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. Käynti koululääkärin 
vastaanotolla on maksuton. Peruuttamatta jätetystä käyntiajasta peritään maksu 40,30 € kaikilta 15 vuotta 
täyttäneiltä. 

Opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu muun muassa terveystapaamiset, yksilölliset terveyskeskustelut, 
mielenterveys- ja päihdepalvelut, seksuaali- ja lisääntymisterveydenpalvelut esim. ehkäisyn aloitus, sekä 
perusrokotusten tehostaminen ja matkailijan rokotusneuvonta. 

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään terveydenhoitajan terveystapaaminen. 
Opiskeluterveydenhuollon määräaikaiset terveystarkastukset ovat opiskelijoille vapaaehtoisia, mutta 
suositeltavia. Terveystapaamisessa pyritään saamaan kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä, hyvinvoinnista ja 
opiskelukyvystä. Tarkastuksessa kartoitetaan terveysriskien lisäksi opiskelijan elämäntilannetta ja henkisiä 
voimavaroja. Terveydenhoitaja tarjoaa terveystapaamista opiskelijoille, mutta opiskelijat voivat varata aikoja 
terveystapaamisiin myös itse tarpeen mukaan. Ajan voi tulla varaamaan joko henkilökohtaisesti, Wilman kautta 
tai laittamalla tekstiviestin terveydenhoitajalle (kirjoita viestiin oma nimesi, ryhmäsi ja ”ajanvaraus 
terveystapaamiseen”). Asevelvollisten ennakkoterveystarkastus tehdään kutsuntavuonna. 

Äkilliset sairaudet 

Lukiolaisten ensisijainen hoitopaikka äkillisissä sairauksissa ja tapaturmissa on oma terveysasema. Oma 
terveysasema määräytyy asuinalueen mukaan. Saat terveysneuvontaa vuorokauden ympäri terveysasemien 
chatbotista, Omaolo-palvelusta ja terveysneuvontapuhelimesta. 
Terveysneuvonnan numero Helsingissä 09 310 10023 on tarkoitettu kiireettömiin terveyteen tai 
terveyspalveluihin liittyviin kysymyksiin. Kiireellisessä asiassa oman terveysaseman ollessa suljettu palvelee 
päivystysavun numero 116 117. Hätätilanteessa soitto hätäkeskukseen 112. 
Myös koulun terveydenhoitaja auttaa ja neuvoo sairaanhoidossa ja Helsingin kaupungin terveyspalveluissa. 

Koulutapaturmat ja koulun tapaturmavakuutus 

Koulutapaturman sattuessa otetaan yhteyttä terveydenhoitajaan, Myllypuron terveysasemalle tai oman 
asuinalueen terveysasemalle. Vakavissa tapaturmissa soitetaan hätänumeroon 112. 
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Koululla on tapaturmavakuutus opiskelijoille oppitunneilla, välitunneilla ja koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia 
varten. Vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön täyttää koulun edustaja (rehtori, opettaja). Vakuutus korvaa lääkäri- 
ja poliklinikkakäynnin terveysasemalla tai päivystävässä sairaalassa. Vakuutus ei korvaa yksityislääkärikäyntejä ja 
niihin liittyviä maksuja. Koulutapaturmasta on tiedotettava koulun edustajalle samana päivänä, jotta tarvittavat 
lomakkeet voidaan täyttää vakuutusyhtiöitä varten. 

Hammashuolto 

Opiskeluterveydenhuollon lakisääteisen hammashuollon järjestäminen on sosiaali- ja terveysviraston suun 
terveydenhuollon vastuulla. Alle 18-vuotiaiden hammashoito on maksutonta. Vastaanottoajan voi varata oman 
alueen hammashoitolasta. 

Erikoisruokavalioiden järjestäminen kouluruokailussa 

Erityisruokavaliot ilmoitetaan terveydenhoitajalle ja opiskelija täyttää erityisruokavalio-lomakkeen kouluruokailua 
varten. Erityisruokavaliot ovat seuraavat: keliakia, maidoton, laktoositon, vähälaktoosinen, ruoka-aineallergiat ja 
erilaiset edellä kuvattujen ruokavalioiden ja allergioiden ruokavalioyhdistelmät. Terveydellisiin syihin perustuvien 
erityisruokavalioiden saannin edellytys on lääkärintodistus (terveydenhoitajalle). Kouluravintolassa voi valita 
ateriakseen joko liha- tai kasvisruoan. Erityisruokavaliokaavakkeita löytyy terveydenhoitajan odotustilasta sekä 
kouluravintolan käytävältä. 

Opintotuki 

Opintotukea voi saada 17 vuotta täyttänyt opiskelija. Tuen määrä vaihtelee olosuhteista riippuen. Opintotuen 
myöntämisen perusteina ovat hakijan opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintojaan aloittavalle 
riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Tämän jälkeen on edistyttävä opinnoissa. Lukio-opinnot katsotaan 
päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia ja opiskelija osallistuu 
lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin. Opiskelija on oikeutettu lukukauden 
aikana tukeen myös silloin, kun hän kyseisenä lukukautena osallistuu vähintään kahteen ylioppilastutkintoon 
kuuluvaan kokeeseen. Tukioikeus päättyy viimeistään ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Lisätietoa Kelan 
opintotukiesitteestä ja osoitteesta www.kela.fi. Opintotukiasioita hoitaa lukiosihteeri. Opintotukihakemuksen voi 
tehdä sähköisesti osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Kela saa opiskelijan tiedot Opintopolusta, opiskelutodistusta ei 
tarvita hakemuksen liitteeksi. 

Koulumatkat 

Koulumatkatukea voi saada, kun yhdensuuntainen matka on vähintään 10 km ja kustannukset vähintään 54,00 
euroa kuukaudessa. Koulumatkatuki edellyttää päätoimista opiskelua. Hakemuslomakkeita saa koulun kansliasta, 
johon hakemus liitteineen myös jätetään. Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa 
myöntävät opiskelijalippualennuksen 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille. HSL:n opiskelijalippuhakemuksen saa 
lukiosihteeriltä. Muista kunnista tuleville jaetaan erilliset ohjeet alennuslipun hankkimista varten. KELA myöntää 
maksuttomuuden piiriin kuuluvalle 1.8.2021 aloittavalle opiskelijalle matkatukea 7 km tai yli koulumatkalle. 
Koulumatka-asioita hoitaa lukiosihteeri. 

Kaapit 

Opiskelija voi saada käyttöönsä kaapin yleensä yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Vapaita kaappeja voi tiedustella 
lukiosihteeriltä. Opiskelijan päättäessä opintonsa hän tyhjentää kaapin ja luovuttaa sen takaisin.  
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OPINTOJEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 

 

Opintosuunnitelma ja kurssivalinnat 

 

Opiskelija tekee seuraavan vuoden opintojakso-/kurssivalintansa keväällä 5. jaksossa ja tarkistaa ne syksyllä. 
Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat ensimmäiseen jaksoon valmiin lukujärjestyksen kesällä tehtyjen 
ainevalintojen pohjalta. He tekevät loput opintojaksovalinnat 1. jaksossa pidettävillä opinto-ohjauksen tunneilla. 
Lukion opintosuunnitelma ja yo-tutkintosuunnitelma tarkentuvat ensimmäisen ja toisen vuoden aikana. Lukio-
opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelua varten opiskelija saa ohjausta OP1-opintojaksolla ja OP2-
opintojaksolla/kurssilla, opinto-ohjaajien ja rehtorin infoissa sekä ryhmänohjaustunneilla. Henkilökohtaista 
ohjausta antavat opinto-ohjaajat sekä ainekohtaisissa kysymyksissä aineen opettajat. 
 

Kurssivalintojen muutokset 

 

Kurssivalintoja voi muuttaa perustellusta syystä opojen vastaanotolla hyvissä ajoin ennen uuden jakson alkamista. 
Tule rohkeasti käymään opolla heti, kun kurssivalinnat mietityttävät! 
 

Oppiaineiden lyhenteitä 

 

ÄI = äidinkieli ja kirjallisuus  
S2 = suomi toisena kielenä BI = biologia 
RUA = ruotsi A GE = maantiede 
RUB = ruotsi B1 HI = historia 
EAA = espanja A 
ENA = englanti A YH = yhteiskuntaoppi  
RAA = ranska A FI = filosofia 
SAA = saksa A PS = psykologia 
VEA = venäjä A ET = elämänkatsomustieto 
RAB2 = ranska B2 UE = evankelisluterilainen uskonto 
SAB2 = saksa B2 
ARB3 = arabia B3 UO = ortodoksinen uskonto  
EAB3 = espanja B3 UI = islam  
IAB3 = italia B3 UX = muu uskonto 
JPB3 = japani B3  
KIB3 = kiina B3 OP = opinto-ohjaus 
KOB3 = korea B3 
LAB3 = latina B3 
RAB3 = ranska B3 MU = musiikki 
SAB4 = saksa B3 KU = kuvataide  
VEB3 = venäjä B3 LI = liikunta  
OPAS = opastyön kurssi TE = terveystieto 
MAA = pitkä matematiikka TO = teemaopinnot 
MAB = lyhyt matematiikka 
FY = fysiikka UNK = unkari 
KE = kemia  
 
A-kieli = ala-asteella alkanut kieli, B1-kieli = yläasteella alkanut kieli (ruotsi),  
B2-kieli = yläasteella alkanut valinnainen kieli (ranska, saksa), B3-kieli = lukiossa alkava kieli 
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LOPS 2021 OPINTOJAKSOT 
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HELSINGIN KIELILUKION TUNTIJAKO / OPINTOSUUNNITELMA 

Vedä yli suorittamasi kurssi. Ympyröi valitsemasi kurssi = Wilman kurssitarjottimessa 2021 – 2022 oleva kurssisi. 
Oppiaine Pakolliset kurssit Valtakunnalliset syventävät opinnot Soveltavat kurssit 

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 2 3 4 5 6     7 8 9      11 17 

Suomi toisena kielenä 1 2 3 4 5 6     7 8       11 17 

Toinen kotimainen kieli                    

o A-ruotsi 1 2 3 4 5 6     7 8       10 11 

o B1-ruotsi 1 2 3 4 5      6 7       9 11 

Vieras kieli                    

o A-englanti 1 2 3 4 5 6     7 8       10 11 12 13 15 18 
19 

o A-espanja 1 2 3 4 5 6     7 8        

o A-kiina 1 2 3 4 5 6     7 8        

o A-ranska 1 2 3 4 5 6     7 8        

o A-saksa 1 2 3 4 5 6     7 8       9 13 

o A-venäjä 1 2 3 4 5 6     7 8        

o B2-ranska           1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 

o B2-saksa           1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

o B3-arabia           1 2 3        

o B3-espanja           1 2 3 4 5 6 7 8 10 

o B3-italia           1 2 3 4 5 6 7 8  

o B3-japani           1 2 3 4 5 6    

o B3-kiina           1 2 3 4      

o B3- korea 1                   

o B3-latina           1 2 3 4 5 6 7 8  

o B3-ranska           1 2 3 4 5 6 7 8 10 14 15 

o B3-saksa           1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12  

o B3- venäjä           1 2 3 4 5 6 7 8 10 

o Unkarin kieli                   1 

Matematiikka           

o Yhteinen kurssi 1                   

o Pitkä matematiikka  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      15 17 18 

o Lyhyt matematiikka  2 3 4 5 6     7 8       10 

Ympäristö- ja luonnontieteet                    

o Biologia 1 2          3 4 5      6 7 17 

o Maantiede 1          2 3 4      6 

o Fysiikka 1          2 3 4 5 6 7   8 9 17 

o Kemia 1          2 3 4 5     7 15 

Humanistis - yhteiskunnalliset tieteet           

o Filosofia 1 2         3 4         

o Psykologia 1          2 3 4 5     7 

o Historia 1 2 3        4 5 6      8 13 

o Yhteiskuntaoppi 1 2 3        4        7 8 

o Elämänkatsomustieto 1 2         3 4 5 6       

o Uskonto, ev.lut. 1 2         3 4 5 6     10 

o Uskonto, muu 1 2         3 4 5 6      

o Terveystieto 1          2 3       5 6 

Taito- ja taideaineet           

o Liikunta 1 2         3 4 5      7  

o Musiikki 1 -  2* 
1 -  2* 

*pakollisia kursseja MU ja KU yhteensä 
3 lukion aikana 

3 4       5 6 7 8 9 12 LD6 

o Kuvataide 3 4       6 8 LD2 
Opinto-ohjaus 1 2                 3 (kesätyökurssi) 

Teemaopinnot           1 2 3       

APO-opinnot                    

AT-kurssit                   5 

CULT-kurssit                   3 6 

KURSSEJA YHTEENSÄ:   ______ / väh. 10 lukion aikana  

KAIKKI YHTEENSÄ:  
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KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS 2021 – 2022 

Jos kurssin voi suorittaa esimerkiksi sekä 1. että 2. vuonna, se on merkitty sekä 1. että 2. vuoden kohdalle. 
pakolliset = lihavoitu, valtakunnalliset syventävät = ”normifontti”, soveltavat=kursivoitu, 
* = tähtikurssi on "nopeuttajille" eli syksyllä aineen kirjoittaville. 
  

Aine 1. vuosi 2.    2. vuosi 3.    3. vuosi 

Äidinkieli ja kirjallisuus 1  2  3  7  4  5  6  7  11 12 15 16 17 7 8  9  11 15 16 17 

Suomi toisena kielenä 1  2  3  7  4  5  7 10 11 6  8 10 11 

o A-ruotsi 1  2  3 4 5 6 11  7 8 9 11 

o B1-ruotsi 1  2  3*10 3 4 5 6* 11  6 7 9 11 

o A-englanti 1  2  3  4* 11 17 18 4  5  6  7* 12 13 14 15 16 17 18 19 7 8 10 12 13 14 16 17 19 

o A-espanja 1  2  3 4 5 6 7 8 

o A-kiina 1  2  3 1 2 3 4   

o A-ranska 1  2  3 4 5 6 7 8 

o A-saksa 1  2  3 11 4 5 6 11 8 7 

o A-venäjä 1  2  3 4 5 6 7 8 10 

o B2-ranska 1  2 3 4 5 6 7 8 10 

o B2-saksa 1  2  11 3 4 5 11 12 6 

o B3-arabia 1  2 3 1 2 3 

o B3-espanja 1  2  3 4 5 6 7 8 10 

o B3-italia 1  2  3 4 5 6 7 8 10 

o B3-japani 1  2  3 4 5 6 7 8 

o B3-kiina 1  2  1 2 1 2 

B3-korea 1   

o B3-latina 1  2  3 4 5 6 7 8 

o B3-ranska 1  2  3  4 5 6 7 8 14 15 10 

o B3-saksa 1 2 3 4 11 5 6 7 11 12 8 

A B3-venäjä 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

          Unkari 1 1  

o Matemat. yht. kurssi 1     

o Pitkä matematiikka 2  3  4  18 5  6  7  8  9  11 17 10 12  13  15  17 

o Lyhyt matematiikka 2  3 4  5  6* 7 6  8  10 

o Biologia 1 2 2 3 4 17 5 7 17 

o Maantiede 1  2  2  3  4  6 

o Fysiikka 1  2 17 3 4 5 6 8 17 7  

o Kemia 1  2 3  4 5 7  

o Filosofia 1 2 2* 3* 4 * 2 3 4 

o Psykologia 1 2 3 4* 7* 4 5 7 

o Historia 1 2 4 5 13 3 4* 5* 6* 13 4 5 6 13 

o Yhteiskuntaoppi 1 3* 7 1 2* 3 4* 7 8* 2 3 4 7 8 

o Elämänkatsomustieto 1 2*  2 3* 4* 5 *6* 2 3 4 5 6 

o Uskonto, ev.lut.  1 2* 3 2 3* 4* 5* 6* 3 4 5 6 

o Uskonto, muu 1 2 (3) Ota aina kun voit! 2 3 Ota aina kun voit! 3 

o Terveystieto 1 2 3* 6 3 5 

o Liikunta 1 2 3 4 5 7 8 3 4 5 6 7 8 9 

o Musiikki 1 2 6 7 2 3 4 5 8 9 12 3 4 5 7 9 12 MULD6 

o Kuvataide 1 2 2 3 4 5 6 8  KULD2 2 3 4 5 6 8 KULD2 

Opinto-ohjaus 1 3 4  2 3 4 2 4 
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LUKUJÄRJESTYKSET 

 

TUNTI MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

8.15 - 9.30 7 1 2 4 5 

9.45 - 11.00 6 2 1 3 3 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

12.00 -13.15 5 6 5 6 1 

13.30 -14.45 4 7 4 7 2 

15.00 -16.15 3 8  8  

  8    

 

TUNTI MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

8.15 - 9.30 7 1 2 4 5 

9.45 - 11.00 6 2 1 3 3 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

12.00 -13.15 5 6 5 6 1  

13.30 -14.45 4 7 4 7 2 

15.00 -16.15 3 8  8  

  8    

 

TUNTI MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

8.15 - 9.30 7 1 2 4 5 

9.45 - 11.00 6 2 1 3 3 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

12.00 -13.15 5 6 5 6 1  

13.30 -14.45 4 7 4 7 2 

15.00 -16.15 3 8  8  

  8    

 
 

TUNTI MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

8.15 - 9.30 7 1 2 4 5 

9.45 - 11.00 6 2 1 3 3 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

12.00 -13.15 5 6 5 6 1 

13.30 -14.45 4 7 4 7 2 

15.00 -16.15 3 8  8  

  8    

 

TUNTI MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

8.15 - 9.30 7 1 2 4 5 

9.45 - 11.00 6 2 1 3 3 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

 RUOKAILU RUOKAILU / ROT RUOKAILU RUOKAILU RUOKAILU 

12.00 -13.15 5 6 5 6 1  

13.30 -14.45 4 7 4 7 2 

15.00 -16.15 3 8  8  

  8    
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YLIOPPILASTUTKINNOSTA 

Yleistä 

Ylioppilastutkinnon tarkoituksena on saada selville, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman 
mukaiset tiedot ja taidot ja saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Kun 
ylioppilastutkinnon suorittamisen aloittaa syksyllä 2021, ylioppilaskokelaan on osallistuttava neljään pakolliseen 
kokeeseen suorittaakseen tutkinnon. Lisäksi hän voi suorittaa ylimääräisiä kokeita. Keväällä 2022 tai sen jälkeen 
aloittavat kokelaat suorittavat vähintään viisi ainetta. 
 
Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme tai neljä muuta (pakollista) koetta 
kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja 
reaaliaineessa järjestettävä koe. Ylioppilastutkinnosta tiedotetaan tarkemmin rehtorin pakollisissa yo-infoissa 
keväisin ja syksyisin. Lisätietoa saat myös Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta www.ylioppilastutkinto.fi 
 
Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkinnon voi suorittaa myös 
kahdella tai yhdellä kerralla. Joudut hajauttamaan yo-tutkintosi, jos kirjoitat kaksi vierasta A-tason kielikoetta, 
koska niillä on sama koepäivä, tai jos reaalikokeesi osuvat samalle koepäivälle. A-ruotsilla on oma koepäivänsä. 
Lyhyitä eli C-tason kielikokeita (= B2 ja B3-kielet) voi suorittaa kaksi samana päivänä. 
 
Sitova ilmoittautuminen syksyn yo-aineisiin on toukokuussa ja kevään yo-aineisiin syksyllä marraskuussa. 
Ilmoittautumisessa noudatetaan opinto-ohjaajien antamaa aikataulua, josta tiedotetaan Wilmassa. Yo-
tutkintotodistuksen saat, kun olet suorittanut hyväksytysti pakolliset yo-kokeesi ja lukion koko oppimäärän. 
Ylioppilastutkintoa voi täydentää vasta, kun koko tutkinto on suoritettu hyväksytysti. 
 

Ylioppilastutkintosuunnitelma ja ilmoittautuminen yo-kokeisiin 

 
Yo-suunnitelmaa kannattaa hahmotella jo opintojen alkaessa. Varsinaisen yo-suunnitelmansa opiskelija kirjaa 
Wilmaan Opintojen suunnittelu ja seuranta – lomakkeelle ensimmäisenä opiskeluvuotena kevään OP1-tunneilla ja 
tarkistaa sen aina ylioppilastutkintoon ilmoittautuessaan. Tietoa ylioppilastutkintoasioista saa opinto-ohjaajilta, 
ainekohtaisissa asioissa opettajilta sekä rehtorin yo-infoissa: yo-info 1 yo-tutkinnosta järjestetään ennen 
ilmoittautumista ja yo-info 2 käytännön asioista ennen kirjoituksia. Syksyn yo-kokeisiin ilmoittaudutaan 
toukokuussa ja kevään yo-kokeisiin marraskuussa. Tällöin opiskelijan tulee tarkistaa Wilman yo-suunnitelma ja 
täyttää ilmoittautumislomake ennen sen tarkistamista ja allekirjoittamista opinto-ohjaajan luona. Opiskelija 
vastaa itse yo-ilmoittautumisensa oikeellisuudesta ja siitä, että hän ilmoittautuu ajoissa koulun ilmoittamaan 
päivään mennessä. 
 

Ylioppilaskirjoituksissa tärkeät kurssit 

 
Suunnittele koko yo-tutkintosi ja siihen liittyvät kurssivalinnat kokonaisuutena. Yo-kokeet laaditaan aineen 
pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien mukaan. Osallistumisoikeus yo-kirjoituksiin opiskelijalla on, 
kun hän on suorittanut kyseisen aineen pakolliset kurssit. Valmistautuessasi reaalikokeeseen saatat tarvita myös 
jonkin muun reaaliaineen kursseja, koska reaalikokeissa on ainerajat ylittäviä tehtäviä. Lisätietoa tästä saat 
opettajilta. 

- Suorita ajoissa pakollisiksi valitsemasi yo-kirjoitusaineiden pakolliset ja syventävät kurssit. 
- Reaaliaineen koetta varten kannattaa valita pakollisten lisäksi syventäviä kursseja jo toisena vuonna 
- Tutki ainekohtaisia ohjeita kurssiesitteestä ja keskustele tarvittaessa aineen opettajan kanssa 

  
Eri oppiaineissa on abeille tarjolla hyödyllisiä kursseja. Niillä käsitellään yo-kokeen tehtävätyyppejä ja harjoitellaan 
niiden tekemistä. Eräillä kursseilla järjestetään myös ns. preliminäärikoe, joka jäljittelee yo-koetta. Lisätietoja saat 
kurssiesitteestä ja aineen opettajilta. 
 
 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/
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Jos aineen yo-koe on syksyllä, 
opiskelet 2. vuoden 5. jaksossa 
seuraavan kurssin / kurssit: 

Jos aineen yo-koe on syksyllä, 
opiskelet 3. vuoden 1. jaksossa 
seuraavan kurssin / kurssit: 

Jos aineen yo-koe on keväällä, 
opiskelet 3. vuoden 3. jaksossa 
seuraavan kurssin: 

englanti: ENA07 
B-ruotsi: RUB06 
lyhyt matematiikka: MAB06 
(muista myös MAB07!) 
reaaliaine: ks. kurssiesite 

englanti: ENA10 
B-ruotsi: RUB07, RUB09 
lyhyt matematiikka: MAB08, MAB10 
reaaliaine: ks. kurssiesite 

äidinkieli: ÄI09 
suomi toisena kielenä: S206 
englanti: ENA10 
B-ruotsi: RUB08 
pitkä matematiikka: MAA15 
lyhyt matematiikka: MAB10 
reaaliaine: ks. kurssiesite 

 
Yleensä yo-kokelaat kirjoittavat abivuoden syksyllä 1–2 ainetta ja loput keväällä. Syksyn yo-kokeet ovat 1. 
jaksossa, joten valmistautuminen on syytä aloittaa kesällä. Mieti huolella hajauttamisesi. Yo-tutkinnon voi toki 
kirjoittaa yhdelläkin kerralla. Jos suunnitelmasi poikkeaa tästä paljon, on tärkeää keskustella asiasta opinto-
ohjaajan kanssa. Älä aloita yo-kirjoituksia liian aikaisin. Jos kuitenkin aiot aloittaa yo-tutkinnon suorittamisen 
toisen vuoden keväällä, on aivan välttämätöntä keskustella asiasta ajoissa opinto-ohjaajan kanssa, jotta voit 
varmistaa, että yo-tutkintosi suorittaminen onnistuu kokonaisuudessaan hyvin. 
 

Abin muistilista 

 Pakolliset kurssit: varmistan osallistumisoikeuteni aineen yo-kokeeseen ajoissa ennen kirjallisia kokeita. 
 Syventävät kurssit: yo-koe perustuu pakollisten kurssien lisäksi aineen valtakunnallisiin syventäviin 

kursseihin. Myös soveltavat kertauskurssit eli ”abikurssit” ovat tärkeitä. 
 Rehtorin yo-info 1: pakollinen info yo-tutkinnon suorittamisesta ennen ilmoittautumistani ensimmäisiin 

kokeisiini. 
 Tarkistan yo-suunnitelmani Wilman lomakkeella Opintojen suunnittelu ja seuranta! 
 Täytän lomakkeen Sitova ilmoittautuminen yo-tutkintoon Wilmassa! 
 Menen opon luo ilmoittautumaan! Syksyn yo-kokeisiin ilmoittaudutaan toukokuussa ja kevään yo-

kokeisiin marraskuussa. Laitan kalenteriini tarkat päivät! 
 Teen lukusuunnitelman ja ryhdyn opiskelemaan. Jätän aikaa syventävälle oppimiselle ja kertaamiselle. 
 Rehtorin yo-info 2: pakollinen info yo-tutkinnon käytännön asioista ennen osallistumistani ensimmäisiin 

kokeisiini. 
 Tentit: ylioppilaskokeeseen valmentava tilaisuus kevään lukulomalla. Ilmoittautuminen on Wilmassa 

tammikuussa. 
 

 

Suomi toisena kielenä ylioppilastutkinnossa 

 
Ylioppilastutkintolain ja asetuksen mukaan kokelas, jonka äidinkieli on muu kuin suomi ja joka opiskelee S2-
oppimäärän, voi ylioppilastutkinnossa korvata pakollisen äidinkielen kokeen suomi toisena kielenä -kokeella. 
Muussa tapauksessa opiskelijan tulee hakea oikeutta osallistua S2-kokeeseen ylioppilastutkintolautakunnalta 
hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista. Lisätietoja saa rehtorilta. 

Vieraskieliset kokelaat 

 
Jos ylioppilaskokelaan äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa ylioppilastutkinnon, tai äidinkieli on muu 
kuin se kieli, jossa hän suorittaa äidinkielen kokeen, hän voi saada lisäaikaa yo-kokeissa. Lautakunta voi ottaa 
lisäksi huomioon muita erityisen painavia syitä, esimerkiksi sen, että kokelas on käynyt pitkään koulua ulkomailla. 
Jos opiskelija haluaa erityisjärjestelyjä (lisäaikaa), hänen tulee täyttää todistus vieraskielisyydestä hyvissä ajoin 
ennen ensimmäistä ilmoittautumista. Lisätietoja rehtorilta tai Heidi Pentikäiseltä. 
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Ylioppilastutkinnon rakenne niille kokelaille, jotka aloittavat ylioppilaskirjoitukset ennen kevättä 2022: 
 
NELJÄ (4) PAKOLLISTA KOETTA: 
 

  ÄIDINKIELI / SUOMI TOISENA KIELENÄ ja kolme (3) seuraavista  
 

 TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI)*  valitse 
 VIERAS KIELI*    näistä  
 MATEMATIIKKA*                           kolme 
 REAALIAINEEN KOE 

 
Vähintään yhden tähdellä* merkityistä tulee olla vaativamman tason mukainen (A-kieli tai pitkä matematiikka). 
 
Lisäksi kokelas voi kirjoittaa ylimääräisiä aineita. 
 
Reaaliaineet (koepäivien järjestys vaihtelee): 
Toinen koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
Toinen koepäivä: ev.lut. uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede, terveystieto  
 

 Yo-tutkinnon voi suorittaa yhdellä, kahdella tai enintään kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla.  

 Yo-tutkintoa voi täydentää tutkinnon suorittamisen jälkeen.  
 

Ylioppilastutkinnon rakenne niille kokelaille, jotka aloittavat ylioppilaskirjoitukset keväällä 2022 tai sen jälkeen: 
 

 VÄHINTÄÄN VIISI (5) KOETTA: 
 

  ÄIDINKIELI / SUOMI TOISENA KIELENÄ ja kolme (3) seuraavista  
 

 TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI)*  valitse 
 VIERAS KIELI*    näistä  
 MATEMATIIKKA*                           kolme 
 REAALIAINEEN KOE 

 
 LISÄKSI YKSI TAI USEAMPI KOE. 

 
Vähintään yhden tähdellä* merkityistä tulee olla vaativamman tason mukainen (A-kieli tai pitkä matematiikka) 
 
Reaaliaineet (koepäivien järjestys vaihtelee): 
Toinen koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
Toinen koepäivä: ev.lut. uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede, terveystieto  
 

 Yo-tutkinnon voi suorittaa yhdellä, kahdella tai enintään kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla.  

 Yo-tutkintoa voi täydentää tutkinnon suorittamisen jälkeen.  
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Lukihäiriö ja ylioppilastutkinto 

Jos ylioppilaskokelaalla on lukihäiriö ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa että lukihäiriö otetaan 
ylioppilastutkinnossa huomioon, hänen tulee hankkia ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymä 
lukihäiriölausunto. Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden 
vaikutuksen koesuoritukseen neliportaisella asteikolla: ei vaikuta, vaikuttaa jonkin verran, vaikuttaa merkittävästi 
ja vaikuttaa erittäin paljon. Luokittelu vaikuttaa myönnettäviin erityisjärjestelyihin ja lukemisen ja kirjoittamisen 
erityisvaikeuden huomioon ottamiseen arvostelussa. 

Lausuntojen hankkimiseen tulee ryhtyä riittävän ajoissa, mielellään jo ensimmäisen lukiovuoden aikana, koska 
lukilausunnon laatiminen vie aikaa. Erityisjärjestelyhakemusten tulee olla toimitettuina 
ylioppilastutkintolautakuntaan kevään kirjoittajien osalta viimeistään 30.11. ja syksyn kirjoittajien osalta 
viimeistään 30.4. Hakeudu siis ajoissa erityisopettajan luo keskustelemaan tilanteestasi! Kokelaan tulee myös 
voida harjoitella erityisjärjestelyjä kouluaikaisissa kokeissaan. 

Ylioppilaskokeessa erityisjärjestelyjen myöntämisen edellytyksenä on se, että kokelas on saanut lausunnot 
kolmelta lausunnonantajalta: lukitutkimuksen suorittajalta ja vähintään kahdelta eri aineryhmän opettajalta. 
Lukihäiriöstä ja sen vaikeusasteesta antaa lausunnon lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, lukihäiriöön 
perehtynyt psykologi tai lukihäiriöön perehtynyt puheterapeutti. Lausuntojen tulee olla pääsääntöisesti 
lukioaikana hankittuja. Esimerkiksi oman lukion erityisopettaja voi laatia opiskelijalle lukilausunnon 
lukitutkimuksen tulosten perusteella. 

Lisätietoja erityisjärjestelyistä ja niiden hakemisesta saat omalta erityisopettajaltasi. Myös 
ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla on hyvät ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta osoitteessa 
www.ylioppilastutkinto.fi. 

Sairaus, vamma tai erityisen vaikea elämäntilanne ja ylioppilastutkinto 

Ylioppilaskokelaalle voidaan myöntää erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamista varten 
sairauden, vamman tai erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella. Kokelaan tai hänen huoltajansa tulee 
hankkia lääkärinlausunto sairaudesta tai vammasta. Lausunnosta tulee ilmetä diagnoosi, sairauden tai vamman 
vaikutukset kokeiden suorittamiseen ja lääkärin erikoisala. Lausunnossa tulee olla lääkärin allekirjoitus. 

Kokelaan on mahdollista anoa erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamista varten myös erityisen 
vaikean elämäntilanteen perusteella. Erityisen vaikea elämäntilanne voi liittyä esimerkiksi läheisen vaikeaan 
sairauteen tai kuolemaan, vaikeaan perhetilanteeseen tai raskaaseen oikeudelliseen prosessiin. Lausunnon voi 
kirjoittaa psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja tai lääkäri. 

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee sairauden, vamman tai erityisen vaikean elämäntilanteen vaikutuksen 
koesuoritukseen neliportaisella asteikolla: ei vaikuta, vaikuttaa jonkin verran, vaikuttaa merkittävästi ja vaikuttaa 
erittäin paljon. Luokittelu vaikuttaa sairauden, vamman tai erityisen vaikea elämäntilanteen huomioon 
ottamiseen arvostelussa. 
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Ylioppilastutkinnon arvosanat 
 

Laudatur (L), suom. ’kiitetään’ (7 p.) 
Eximia cum laude approbatur (E), suom. ’erinomaisin kiitoksin hyväksytään’ (6 p.) 
Magna cum laude approbatur (M), suom. ’suurin kiitoksin hyväksytään’ (5 p.) 
Cum laude approbatur (C), suom. ’kiitoksin hyväksytään’ (4 p.) 
Lubenter approbatur (B), suom. ’mielihyvin hyväksytään’ (3 p.) 
Approbatur (A), suom. ’hyväksytään’ (2 p.) 
Improbatur (I), suom. ’hylätään’ 
 

Kompensaatio = pakollinen hylätty koe voi kompensoitua seuraavin pistein: i+ (12 p.), i (14 p.), i- (16 p.), i= (18 p.). 
Kompensaatiopisteitä tuottavat kaikki kirjoittamasi aineet. 
 

Gaudeamus igitur 

 
1. |: Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus; :| 
Post jucundam juventutem, Post molestam senectutem 
|: Nos habebit humus! :| 
 
2. |: Vivat academia, Vivant professores, :| 
Vivat membrum quodlibet, Vivant membra quaelibet, 
|: Semper sint in flore! :| 
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LUKUVUOSIKALENTERI  

 

   LUKUVUOSI 2021 – 2022 

    

  1. JAKSO 11.8. – 30.9.2021 

  ELOKUU   VIIKKO 32 

MA 9.8.  

TI 10.8.  

KE 11.8. Lukuvuoden aloitus, ykköset klo 9.00, muut vuositasot klo 10.30 

TO 12.8. Opetus lukujärjestyksen mukaan 

PE 13.8.  

  VIIKKO 33 

MA 16.8.  

TI 17.8. ROT 

KE 18.8. Ilmoittaudu uusintakokeeseen Wilmassa 

TO 19.8. Vihreä lippu salkoon 

PE 20.8.  

  VIIKKO 34 

MA 23.8. Uusintakoe klo 16.30 – 18.30 

TI 24.8. 
ROT 
Ykkösten vanhempainilta klo 18.00, opettajia tavattavissa klo 17.30 - 18.00 

KE 25.8.  

TO 26.8. Ykkösten tervetuliaisiltapäivä 

PE 27.8.  

  VIIKKO 35 

MA 30.8.  

TI 31.8. ROT 

  SYYSKUU 

KE 1.9.  

TO 2.9.  

PE 3.9.  

  VIIKKO 36 

MA 6.9.  

TI 7.9. ROT 

KE 8.9.  

TO 9.9.  

PE 10.9.  
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  VIIKKO 37 

MA 13.9. YO-koe: äidinkieli, lukutaidon koe 

TI 14.9. ROT 

KE 15.9. YO-koe: PS, FI, HI, FY, BI 

TO 16.9.  

PE 17.9. YO-koe: vieras kieli, pitkä oppimäärä 

  VIIKKO 38 

MA 20.9. YO-koe: toinen kotimainen kieli 

TI 21.9. 
YO-koe: matematiikka 
ROT 

KE 22.9. 2. palkin päivä 

TO 23.9. 
YO-koe: UE, ET, YH, KE, GE, TE 
3.palkin päivä 

PE 24.9. 
YO-koe: äidinkieli, kirjoitustaidon koe / suomi toisena kielenä -koe 
4.palkin päivä 

  VIIKKO 39 

MA 27.9. 
YO-koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
5. palkin päivä 

TI 28.9. 6. palkin päivä 

KE 29.9. 
YO-koe: saamen äidinkielen koe 
7. palkin päivä 

TO 30.9. 1. palkin päivä sekä 8. palkin päivä klo 14 – 16, opettaja sopii ajan tarkemmin 

  LOKAKUU 

  2. JAKSO 1.10. – 30.11.2021 

PE 1.10.  

  VIIKKO 40 

MA 4.10.  

TI 5.10.  ROT 

KE 6.10.  

TO 7.10.  

PE 8.10.  

  VIIKKO 41 

MA 11.10. Arvosanat näkyviin Wilmassa klo 15 

TI 12.10. ROT 

KE 13.10. Ilmoittaudu 1. jakson uusintakokeeseen Wilmassa 

TO 14.10.  

PE 15.10. Vanhojen tanssit klo 13.00, vanhemmille klo 17 ja 18.30 

  VIIKKO 42   SYYSLOMA  ma 18.10 – pe 22.10.2021 
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  VIIKKO 43 

MA 25.10. 1. jakson uusintakoe klo 16.30 – 18.30 

TI 26.10. ROT 

KE 27.10.  

TO 28.10.  

PE 39.10.  

  MARRASKUU   VIIKKO 44 

MA 1.11.  

TI 2.11. ROT 

KE 3.11. Kieliviikko-ohjelmaa 

TO 4.11. Kieliviikko-ohjelmaa 

PE 5.11. Kieliviikko-ohjelmaa 

  VIIKKO 45 

MA 8.11.  

TI 9.11. 
ROT 
Abien vanhempainilta klo 18.00 

KE 10.11.  

TO 11.11.  

PE 12.11.  

  VIIKKO 46 

MA 15.11.  

TI 16.11. ROT 

KE 17.11.  

TO 18.11.  

PE 19.11.  

  VIIKKO 47 

MA 22.11. 2. palkin päivä 

TI 23.11. 3. palkin päivä 

KE 24.11. 4. palkin päivä 

TO 25.11. 5. palkin päivä 

PE 26.11. 6. palkin päivä 

  VIIKKO 48 

MA 29.11. 7. palkin päivä 

TI 30.11. 1. palkin päivä sekä 8. palkin päivä klo 14 – 16, opettaja sopii ajan tarkemmin 

  JOULUKUU 

  3. JAKSO 1.12.2021 – 9.2.2022 

KE 1.12.  

TO 2.12. YO- juhlan harjoitukset klo 15.00. Lakki mukaan. 

PE 3.12. Ylioppilas- ja itsenäisyysjuhla klo 13.00. Lakitettavat paikalle viimeistään klo 12.30. 
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  VIIKKO 49 

MA 6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ 

TI 7.12. ROT 

KE 8.12.  

TO 9.12.  

PE 10.12.  

  VIIKKO 50 

MA 13.12. Arvosanat näkyviin Wilmassa klo 15. 

TI 14.12. ROT  

KE 15.12.  

TO 16.12.  

PE 17.12.  

  VIIKKO 51 

MA 20.12.  

TI 21.12. ROT 

KE 22.12. Joulujuhla 

  JOULULOMA to 23.12.2021 – pe 7.1.2022 

  VUOSI 2022 

  TAMMIKUU 

  VIIKKO 2 

MA 10.1. 3. jakso jatkuu 

TI 11.1. ROT  

KE 12.1.  

TO 13.1.  

PE 14.1.  

  VIIKKO 3 

MA 17.1. Avoimet ovet klo 13.45 – 14.45 (yleislinja sekä kielet ja kansainvälisyys) 

TI 18.1. 
ROT 
Avoimet ovet klo 18-19 (englannin- ja suomenkielinen linja) 

KE 19.1.  

TO 20.1. Avoimet ovet klo 13.45 – 14.45 (yleislinja sekä kielet ja kansainvälisyys) 

PE 21.1.  

  VIIKKO 4 

MA 24.1.  

TI 25.1. 
ROT 
Avoimet ovet klo 18 – 19 (yleislinja sekä kielet ja kansainvälisyys) 

KE 26.1.  

TO 27.1.  

PE 28.1.  

 
 

 
 
 
 



34 

 

  VIIKKO 5 

MA 31.1.  

  HELMIKUU 

TI 1.2. 2. palkin päivä 

KE 2.2. 3.palkin päivä 

TO 3.2. 4.palkin päivä 

PE 4.2. 5.palkin päivä 

  VIIKKO 6 

MA 7.2. 6. palkin päivä 

TI 8.2. 7. palkin päivä  

KE 9.2. 1. palkin päivä sekä 8. palkin päivä klo 14 – 16, opettaja sopii ajan tarkemmin 

  4. JAKSO 10.2. – 8.4.2022 

TO 10.2. Penkkarit 

PE 11.2. Vanhojen tanssit klo 13.00, vanhemmille klo 17.00 ja 18.30 

  VIIKKO 7 

MA 14.2.  

TI 15.2. ROT 

KE 16.2.  

TO 17.2.  

PE 18.2.  

  VIIKKO 8   TALVILOMA ma 21.2. – pe 25.2. 

  VIIKKO 9 

MA 28.2.  

  MAALISKUU 

TI 1.3. ROT 

KE 2.3.  

TO 3.3.  

PE 4.3.  

  VIIKKO 10 

MA 7.3. Arvosanat näkyviin Wilmassa klo 15 

TI 8.3. ROT 

KE 9.3. Ilmoittaudu 3. jakson uusintakokeeseen Wilmassa 

TO 10.3.  

PE 11.3.  

  VIIKKO 11 

MA 14.3. Uusintakoe klo 16.30 – 18.30 

TI 15.3. 
YO-koe: äidinkieli, lukutaidon koe / suomi toisena kielenä -koe 
ROT 

KE 16.3.  

TO 17.3. YO-koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

PE 18.3. YO-koe: äidinkieli, kirjoitustaidon koe 
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  VIIKKO 12 

MA 21.3. YO-koe: vieras kieli, pitkä oppimäärä 

TI 22.3. ROT  

KE 23.3. YO-koe: matematiikka 

TO 24.3.  

PE 25.3. YO-koe: UE, ET, YH, KE, GE, TE 

  VIIKKO 13 

MA 28.3. Yo-koe: toinen kotimainen kieli 

TI 29.3. ROT 

KE 30.3. YO-koe: PS, FI, HI, FY, BI 

TO  31.3. 2. palkin päivä 

  HUHTIKUU 

PE 1.4. 
YO-koe: saamen äidinkielen koe 
3. palkin päivä 

  VIIKKO 14 

MA 4.4. 4. palkin päivä 

TI 5.4. 5. palkin päivä 

KE 6.4. 6. palkin päivä 

TO 7.4. 7. palkin päivä 

PE 8.4. 1. palkin päivä sekä 8. palkin päivä klo 14 – 16, opettaja sopii ajan tarkemmin 

  VIIKKO 15 

  5. JAKSO 11.4. – 4.6.2022 

MA 11.4.  

TI 12.4. ROT 

KE 13.4. Unesco -tapahtuma klo 9.45 – 11 

TO 14.4.  

PE 15.4. PITKÄPERJANTAI 

  VIIKKO 16 

MA 18.4. 2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ 

TI 19.4. ROT 

KE 20.4.  

TO 21.4.  

PE 22.4.  

  VIIKKO 17 

MA 25.4. Arvosanat näkyviin Wilmassa klo 15 

TI 26.4. 
ROT 
Kakkosten vanhempainilta klo 18.00 

KE 27.4. Ilmoittaudu 4. jakson uusintakokeeseen Wilmassa 

TO 28.4.  

PE 29.4.  

  VAPPU 
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  TOUKOKUU   VIIKKO 18 

MA 2.5. Uusintakoe klo 16.30 – 18.30 

TI 3.5. ROT 

KE 4.5.  

TO 5.5.  

PE 6.5.  

  VIIKKO 19 

MA 9.5.  

TI 10.5. ROT 

KE 11.5.  

TO 12.5.  

PE 13.5.  

  VIIKKO 20 

MA 16.5.  

TI 17.5. ROT 

KE 18.5.  

TO 19.5.  

PE 20.5.  

  VIIKKO 21 

MA 23.5.  

TI 24.5. 2. palkin päivä 

KE 25.5. 3. palkin päivä 

TO 26.5. HELATORSTAI 

PE 27.5. 4. palkin päivä 

  VIIKKO 22 

MA 30.5. 5. palkin päivä 

TI 31.5. 6. palkin päivä 

  KESÄKUU 

KE 1.6. 7. palkin päivä 

TO 2.6 1. palkin päivä sekä 8. palkin päivä klo 14 – 16, opettaja sopii ajan tarkemmin 

PE 3.6 
Arvosanat näkyviin Wilmassa klo 10. Kevätjuhla.  
YO-juhlaharjoitus klo 15.00. Lakki mukaan.  

LA 4.6. Ylioppilasjuhla klo 10.00. Lakitettavat paikalla viimeistään klo 9.30. 
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YLIOPPILASKIRJOITUKSET 2021 – 2022 

 

Syksyn 2021 ylioppilastutkinto 

 

Ylioppilaskokeet (alkavat klo 9.00): 

 

ma 13.9.  äidinkieli, lukutaidon koe 

ke 15.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

pe 17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä   

ma 20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

to 23.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 

pe 24.9. äidinkieli, kirjoitustaidon koe / suomi toisena kielenä -koe 

ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

ke 29.9. saamen äidinkielen koe 

 

 

 

  

Kevään 2022 ylioppilastutkinto 

 

Ylioppilaskokeet (alkavat klo 9.00): 

 

ti 15.3. äidinkieli, lukutaidon koe / suomi toisena kielenä -koe  
to 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
pe 18.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe 
ma 21.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä  
ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä  
pe 25.3.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 

ma 28.3.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ke 30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia  
pe 1.4. saamen äidinkielen koe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM! 
Kaikkiin yo-kokeisiin on saavuttava 
jo klo 8.00. 
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HELSINGIN KIELILUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 
Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten yhteiset järjestyssäännöt 
 
Yhteiset toimintaperiaatteet: 
 
Opiskelijoiden yhteinen sanoma on, ettei meidän oppilaitoksessa minkäänlainen kiusaaminen, häirintä, syrjintä 
tai väkivalta kuulu opiskeluun, koulun käytäville, sosiaalisen median käyttöön eikä muuhunkaan toimintaan. 
 
Hyvä yhteishenki rakentuu yhteisöllisyydestä ja välittämisestä. Toimintamme ja sanavalintamme vaikuttavat 
meidän jokaisen yhteiseen arkeen. Mieti mitä teet ja sanot. 
 
1. Järjestyssääntöjen soveltaminen 
 
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata hyvät opiskelu- ja työolosuhteet sekä taata jokaiselle työrauha, 
viihtyvyys, turvallisuus ja opiskelun esteetön sujuminen. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja 
kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Mahdollisissa opiskeluun 
liittyvissä yhteistyötahojen tiloissa ja tilaisuuksissa noudatetaan lisäksi näiden sääntöjä. 
 
Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä Helsingin kaupungin ja oppilaitoksen määräyksiä, 
sääntöjä ja ohjeita. 
 
2. Käyttäytyminen 
 
Oppimisympäristöissä jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti, hyviä käytöstapoja noudattaen ja kaikkia ihmisiä 
kunnioittaen. 
 
3. Työaikojen noudattaminen 
 
Opiskelijan tulee noudattaa sovittuja työaikoja ja ilmoittaa aina poissaoloista. 
 
4. Turvallinen ja häiriötön työ- ja oppimisympäristö 
Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppimisympäristöstä. Kaikenlainen henkinen tai 
fyysinen väkivalta sekä kiusaaminen ja häirintä on kielletty. 
 
Mobiililaitteita, kuten älypuhelimia, tablettitietokoneita ym. käytetään oppimistilanteissa ainoastaan oppimisen 
tukena. Poikkeuksista sovitaan opettajan kanssa erikseen. 
 
Oppilaitoksen alueen rajat ja sillä liikkuminen määritellään erillisessä kartassa. 
 
5. Turvallisuus 
 
Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen työturvallisuus- ja muita turvallisuusohjeita tulee noudattaa. 
Työturvallisuuspuutteista on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai muulle henkilöstön edustajalle. Opiskelijan 
tulee pukeutua opiskelun ja työtehtävien sekä mahdollisten muiden oppimisympäristöjen vaatimusten 
mukaisesti. Kaikki oppilaitoksessa opiskelevat ja työskentelevät huolehtivat oman ja muiden turvallisuuden 
edistämisestä. 
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6. Omaisuuden käsittely 
 
Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen omaisuutta ja materiaaleja tulee käsitellä ja säilyttää huolellisesti, 
annettujen ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Opiskelijan on ilmoitettava omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta välittömästi opettajalle. Tahallisesta 
tai tuottamuksellisesta (jotain tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotain 
laiminlyödään) omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus. Mahdollinen korvausvelvollisuus 
selvitetään aina tapauskohtaisesti. 
 
7. Päihteet ja tupakointi 
 
Oppilaitos on päihteetön ja savuton. 
 
Tupakkatuotteiden käyttö ja esilläpito oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja 
työssäoppimispaikoilla on kielletty. 
 
Päihteiden hallussapito, käyttö ja päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella ja 
oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoilla on kielletty. 
 
8. Liikenne ja pysäköinti oppilaitoksen alueella 
 
Ajoneuvot pysäköidään vain niille varatuille paikoille. 
 
9. Järjestyssääntörikkomukset 
 
Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa ammatillisesta koulutuksesta tai lukiosta annetun lain mukaisia 
kurinpidollisia toimia kuten kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen enintään yhden vuoden ajaksi. 
 
Työrauhaa turvaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi poistumismääräys oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta 
tai opetustilasta sekä opetuksen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi. 
 
10. Järjestyssääntöjen laatiminen ja päivittäminen 
 
Oppilaitoksen henkilökunta, opiskelijat ja huoltajat osallistuvat järjestyssääntöjen laatimiseen ja päivittävät 
sääntöjä yhteistyössä lukuvuosittain ja tarpeen mukaan. 
 
11. Järjestyssäännöistä tiedottaminen 
 
Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille sekä työntekijöille säännöllisesti siten, että kaikilla on 
ajantasainen tieto. Järjestyssäännöt käsitellään lukuvuoden alussa opiskelijaohjauksen yhteydessä sekä tarpeen 
mukaan. Säännöistä tiedotetaan lisäksi sähköisten viestintäkanavien välityksellä sekä mahdollisen opinto-oppaan, 
kalenterin tms. (painotuotteen) avulla. 
 
12. Järjestyssääntöjen noudattaminen 
 
Oppilaitoksen henkilökunta ja opiskelijat ovat velvollisia perehtymään järjestyssääntöihin ja noudattamaan niitä. 
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