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PUHELIMET
rehtori Tarja Aro    09-310 82365
apulaisrehtori Maiju Silén   09-310 72321
kuvataiteen apulaisrehtori Tuttu Sillanpää  040-861 1967
lukiosihteeri Elina Sokka   09-310 82367
opettajainhuone    09-310 82370
opinto-ohjaaja Satu Alatalo   09-310 82371, 040-334 8836
opinto-ohjaaja Sari Vahtera   09-310 82368, 050-401 3125
erityisopettaja Liisa-Maria Harju   040-6757818
terveydenhoitaja Tuija Koski   050-310 5598
psykologi Pauliina Koskinen   040-336 0859
kuraattori Sanna Kattelus-Mäkisalo  040-160 8018
kouluisäntä Alexander Hartikainen   040-1840142

SÄHKÖPOSTI
etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
(poikkeukset lihavoitu opettajaluettelossa)

KANSLIA
Kanslia on avoinna ma–ti ja to–pe klo 9–15, keskiviikkoisin klo 11–12.
Kansliaan on ilmoitettava yhteys- ja henkilötietojen muutoksista.  

HELSINGIN
KUVATAIDELUKIO

Helsinki Upper Secondary 
School of Visual Arts
Asp (Unesco) School

Helsingin kuvataidelukio
Torkkelinkatu 6
00500 Helsinki

KOTISIVUT
http://www.kuvatl.edu.hel.fi

POSTIOSOITE
Helsingin kuvataidelukio
PL 50301
00099 Helsingin kaupunki

TAIDETALO
Pengerkatu 5
00530 HELSINKI

Emilia Mäkelä, 

Hertta Puhakka
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JAKSOT
1. jakso to 8.8. - pe 27.9.2019
2. jakso ma 30.9. - ti 26.11.2019
3. jakso ke 27.11.2019 - ti 4.2.2020
4. jakso ke 5.2. - to 2.4.2020
5. jakso pe 3.4. - la 30.5.2020

PALAUTE- JA ARVIOINTIVIIKOT
1. jakso to 19.9. – pe 27.9.2019
2. jakso ma 18.11. – ti 26.11.2019
3. jakso ma 27.1. – ti 4.2.2020
4. jakso ke 25.3. – to 2.4.2020
5. jakso ma 18.5. – to 28.5.2020

RO-TUOKIOT 
perjantaisin kotiluokissa
1. ja 4. vuositasot klo 11.00 – 11.30 
2. ja 3. vuositasot klo 11.30 – 12.00

JOUSTO 
perjantaisin klo 12.00 – 12.55

Lukuvuoden 2019 – 2020 aikataulut
KUVATAIDELUKION 
UUSINTAKUULUSTELUT
Ke 21.8.2019 (ilm. viim. to 15.8.)
Ke 30.10.2019 (ilm. viim. ke 23.10.)
Ti 17.12.2019 (ilm. viim. ke 11.12.)
Ke 4.3.2020 (ilm. viim. to 27.2.)
To 23.4.2020 (ilm. viim. to 16.4.)

LOMAT
Syysloma viikko 42  ma 14.10.– pe 18.10.2019 
Itsenäisyyspäivä  pe 6.12.2019
Joululoma   la 23.12.2019 – ma 6.1.2020 
Talviloma viikko 8  ma 17.2. – pe 21.1.2020
Pääsiäisloma  pe 10.4. – ma 13.4.2020
Vapaapäivä  to 30.4.2020 
              (korvaa lauantaityöpäivän 18.1.)
Vapunpäivä  pe 1.5.2020
Helatorstai   to 21.5.2020

1. VUOSITASO
19A Nina Elopuro lk 403
19B Jarl Köngäs lk 105
19C Liisa Mannos lk 215
19D Minna Nakari lk 319
19E Marko Skyttä lk 301
19F Tomi Uusitalo lk 414
19G Johanna Virkkunen lk 302 

2. VUOSITASO
18A Loviisa Kangas lk 319
18B Maarit Nopsanen lk 318
18C Katja Särkkä lk 302
18D Juha Tikka lk 404
18E Maiju Silén lk 105
18F Hanna Vanhanen lk 303

RYHMÄNOHJAAJAT JA KOTILUOKAT
3. VUOSITASO
17A Matti Sallinen lk 414
17B Kirsi-Marja Kokkonen Lozano lk 221
17C Matti Kuosmanen lk 420
17D Anne Mattsson lk 317
17E Hanna Pusa lk 402
17F Tuttu Sillanpää lk 215

4. VUOSITASO
16A Sari Vahtera lk 221
16B Satu Alatalo lk 221 
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REHTORI
Tarja Aro (TAR)
p. 09-310 82365
tarja.aro@hel.fi

APULAISREHTORI
Silén Maiju FK (MSI) 
englanti, ruotsi, RO 18E
p. 09-310 872321
maiju.silen@hel.fi

OPETTAJAT
Alatalo Satu KM (SAL) 
opinto-ohjaus, RO 16B
satu.alatalo@edu.hel.fi

Anttila Raija TM (RAN) 
psykologia
raija.anttila@edu.hel.fi

Arima Heli FM (HAR) englanti, 
italia
heli.arima@edu.hel.fi

Harju Liisa-Maria VTM (LMH) 
erityisopetus
liisa-maria.harju@edu.hel.fi

Elopuro Nina FM (NEL) RO 19A 
ranska
nina.elopuro@edu.hel.fi

Erkkilä Minna (MER) äidinkieli ja 
kirjallisuus
minna.erkkila@edu.hel.fi

Grönroos Lilli LitM (LGR)
liikunta, terveystieto
lilja.gronroos@edu.hel.fi

Opettajakunta lukuvuonna 2019 – 2020
Havia Jaana FM (JHA)
ranska, venäjä
jaana.havia@edu.hel.fi

Haussalo Teija (THA)
ortodoksinen uskonto
teija.haussalo@edu.hel.fi

Heinonen Heikki TaM (HHE)
kuvataide
heikki.heinonen@edu.hel.fi

Hiidenkari Päivi (PHI)
englanti
paivi.hiidenkari@edu.hel.fi

Ilola Helka TaM (HIL)
kuvataide
helka.ilola@edu.hel.fi 

Jouhti Suvi FM (SJO)
matematiikka
suvi.jouhti@edu.hel.fi

Julin Sami (SJU)
matematiikka, fysiikka, kemia
sami.julin@edu.hel.fi

Kangas Loviisa TaM (LKA) 
valokuvaus, kuvataide, RO 18A
loviisa.kangas@edu.hel.fi

Kokkonen-Lozano Kirsi-Marja FM (KKO) 
espanja, englanti, RO 17B
kirsi-marja.kokkonen-lozano@edu.hel.fi

Koronen Irina (IKO)
A-venäjä
irina.koronen@edu.hel.fi
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Kuosmanen Matti FK (MKU) 
matematiikka, fysiikka, RO 17C
matti.kuosmanen@edu.hel.fi

Kärkkäinen Tiina (TKÄ) Historia, 
yhteiskuntaoppi
tiina.karkkainen@edu.hel.fi

Köngäs Jarl FM (JKÖ) maantiede, 
biologia, RO 19B 
jarl.kongas@edu.hel.fi

Laurila Sari FL (SLA)
biologia, maantiede
sari.laurila@edu.hel.fi

Mannos Liisa FM (LMA) englanti, 
RO 19C
liisa.mannos@edu.hel.fi

Mattsson Anne VTL (AMA) 
historia, yhteiskuntaoppi, RO 17D 
anne2.mattsson@edu.hel.fi

Nakari Minna FT (MNA)
ruotsi, RO 19D
minna.nakari@edu.hel.fi

Nopsanen Maarit FK (MNO) 
äidinkieli ja kirjallisuus, RO 18B 
maarit.nopsanen@edu.hel.fi

Pentikäinen Heidi (HPE)
suomi toisena kielenä
heidi.pentikainen@edu.hel.fi

Pulliainen Ukri FM (UPU) filosofia, 
elämänkatsomustieto  
ukri.pulliainen@edu.hel.fi

Pusa Hanna TaM (HPU)
kuvataide, taidegrafiikka, pm, RO 17E 
hanna.pusa@edu.hel.fi

Pynssi Maija (MPY)
matematiikka, kemia
maija.pynssi@edu.hel.fi

Rantatalo Stiina (SRA)
suomi toisena kielenä, äidinkieli
stiina.rantatalo@edu.hel.fi

Saari Hanna FM (HSA)
saksa, ranska
hanna.m.saari@edu.hel.fi

Sallinen Matti FM (MSA) 
matematiikka, fysiikka, RO 17A
matti.sallinen@edu.hel.fi

Sidoroff Markus MuM (MAS) 
musiikki
markus.sidoroff@edu.hel.fi

Sillanpää Tuttu TaM (TSI) 
kuvataide, pm, tekstiilitaide, 
kuvataiteen apulaisrehtori, RO 17F 
tuttu.sillanpaa@edu.hel.fi

Skyttä Marko FM (MSK)
ruotsi, RO 19E
marko.skytta@edu.hel.fi

Särkkä Katja TaM (KSÄ)
kuvataide, elokuva, RO 18C
katja.sarkka@edu.hel.fi

Tikka Juha TaM (JTI)
kuvataide, pm, RO 18D
juha.tikka@edu.hel.fi

Toikko Juulia (JTO)
uskonto
juulia.toikko@edu.hel.fi
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Uusitalo Tomi TaM (TUU) kuvataide, 
kuvanveisto, pm, RO 19F 
tomi.uusitalo@edu.hel.fi

Vahtera Sari KK (SVA) 
opinto-ohjaus, RO 15A  
sari.vahtera@edu.hel.fi

Vanhanen Hanna FM (HVA) 
elämänkatsomustieto, filosofia, RO 18F 
hanna-mari.vanhanen@edu.hel.fi

RO-RYHMIEN OPINTO-OHJAAJAT  

Satu Alatalo (SAL), Sari Vahtera (SVA)    

19A Vahtera
19B Alatalo ja Vahtera
19C Vahtera 
19D Alatalo
19E Vahtera
19F Alatalo 
19G Alatalo 

18A Alatalo 
18B Alatalo 
18C Vahtera 
18D Alatalo 
18E Vahtera 
18F Vahtera 

17A Vahtera
17B Alatalo
17C Alatalo
17D Vahtera
17E Alatalo
17F Vahtera

16A (viime lukuvuoden 16C, 16D, 16E) Satu Alatalo
16B (viime lukuvuoden 16A, 16B, 16F) Sari Vahtera 

Virkkunen Johanna FM (JVI) 
äidinkieli ja kirjallisuus, RO 19G 
johanna.virkkunen@edu.hel.fi

Väntti Tarja TaM (TVÄ) 
kuvataide, multimedia, pm 
tarja.vantti@edu.hel.fi

Matilda Kolu
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Lukuvuonna 2019-2020 ensimmäisen vuoden opiskelija (ryhmät 19A-G) saa maksutta 
käyttöönsä osan oppimateriaaleista. Katso tarkemmat tiedot Opiskelijan Torkkeli -sivustolta 
https://hkiopev.sharepoint.com/sites/OpiskelijanTorkkeli .

Tabletkoulun oppimateriaalit ovat vain digitaalisia.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  
ÄI01 Jukola 1 -digikirja (48 kk:n lisenssi) sekä Tekstioppi-digikirja (48 kk) ja Kielikirja-digikirja   
(48 kk), SanomaPro
ÄI02 Jukola 2 -digikirja (48 kk:n lisenssi), SanomaPro
ÄI03 Jukola 3 -digikirja (48 kk:n lisenssi), SanomaPro 
ÄI04 Jukola 4 -digikirja (48 kk:n lisenssi), SanomaPro
ÄI05 Jukola 5 -digikirja (48 kk:n lisenssi), SanomaPro
ÄI06 Jukola 6 -digikirja (48 kk:n lisenssi), SanomaPro 
ÄI08–ÄI09 ÄLY – äidinkielen ylioppilaskirjoitusten sähköinen ympäristö. (12 kk:n lisenssi) SKS/
ÄOL
 
ENGLANTI, A-oppimäärä 
ENA01 ENA1 The World and I (LOPS 2016), Tabletkoulu 
ENA02 ENA2 The Good Life (LOPS 2016), Tabletkoulu 
ENA03 ENA3 Cultural Phenomena (LOPS 2016), Tabletkoulu 
ENA04 ENA4 Make a Difference (LOPS 2016), Tabletkoulu 
ENA05 ENA5 Science and the Future (LOPS 2016), Tabletkoulu 
ENA06 ENA6 Lifelong Learning (LOPS 2016), Tabletkoulu 
ENA07 ENA7 Sustainable Solutions (LOPS 2016), Tabletkoulu 
ENA08 On Track 8, SanomaPro – huom! paperiversio
ENA10 Yo-kertaus englanti, digikirja, SanomaPro
  
RUOTSI, A-oppimäärä 
RUA01 Inne kurs 1, Otava
RUA02 Inne kurs 2, Otava
RUA03 Inne kurs 3, Otava
RUA04 Inne kurs 4, Otava
RUA05 Inne kurs 5, Otava
RUA06 Inne kurs 6, Otava
RUA07 Inne kurs 7, Otava  
RUA08 Inne kurs 8, Otava   
RUA10 Yo-kertaus ruotsi, SanomaPro (digikirja)  

OPPIMATERIAALIT 2019 – 2020

  
RUOTSI, B1-oppimäärä (keskipitkä ruotsi) 
RUB101 Fokus kurs 1, Otava (digikirja)    
RUB102 Fokus kurs 2, Otava (digikirja)
RUB103 Fokus kurs 3, Otava (digikirja) 
RUB104 Fokus kurs 4, Otava (digikirja)
RUB105 Fokus kurs 5, Otava (digikirja)
RUB106 Fokus kurs 6, Otava (digikirja)
RUB107 Fokus kurs 7,  Otava (digikirja)
RUB108 Galleri Grammatik, 
Otava (paperikirja)
RUB109 Yo-kertaus ruotsi, 
SanomaPro(digikirja)
RUB110 Megafon+, Otava (digikirja)
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RANSKA, A-oppimäärä (pitkä ranska)
RAA01-02 Escalier 2, SanomaPro   
RAA03-04 ilmoitetaan kurssin alussa  
RAA05 Abiranska (Otava)  
RAA06-07 ilmoitetaan kurssin alussa  
RAA08 Opettajan oma materiaali  
RAA10 Opettajan oma materiaali  
RAA01-08 Systématique, Opetushallitus  
  
RANSKA, B3-oppimäärä (lyhyt ranska)
RAB301-03 Escalier 1, SanomaPro 
RAB304-05 Escalier 2, SanomaPro    
RAB306-07 Escalier 3, SanomaPro     
RAB308-10 Escalier 4, SanomaPro, 
ja muu kurssilla jaettava materiaali
  
SAKSA, A-oppimäärä (pitkä saksa)
SAA01 Unter uns 1, e-Oppi Oy 
SAA02 Unter uns 2, e-Oppi Oy 
SAA03 Unter uns 3, e-Oppi Oy  
SAA04 Unter uns 4, e-Oppi Oy 
SAA05 Genau 6, SanomaPro    
SAA06   Genau 7-8, SanomaPro  
SAA07 Genau 7–8, SanomaPro    
SAA08 Genau 7–8, SanomaPro, 
SAA11 Materiaali opettajalta 
A-saksan kursseilla käytössä Saksan eKie-
lioppi , e-Oppi Oy  
   
SAKSA, B3-oppimäärä (lyhyt saksa)
SAB301-03 Magazin.de 1-3, Otava 
(digikirja tai painettu) 
SAB304-06 Magazin.de 4-6, Otava 
(digikirja tai painettu) 

SAKSA, B3-/B2-oppimäärä abivuonna 
SAB313-14 / SAB207–08 Magazin.de 7-8, 
Otava (digikirja tai painettu) 
 

 
VENÄJÄ, A-oppimäärä (pitkä venäjä)
VEA01-08 ilmoitetaan ennen kurssin   
alkua.  
  
VENÄJÄ, B3-oppimäärä (lyhyt venäjä)
VEB301-03  Ponjatno 1, Otava  
VEB304-06   Ponjatno 2, Otava
 
ESPANJA, B3-oppimäärä (lyhyt espanja)
EAB301 iNos vemos! 1, Otava
EAB302 iNos vemos! 2, Otava
EAB303 iNos vemos! 3, Otava 
EAB304 iNos vemos! 4, Otava   
EAB305 iNos vemos! 5, Otava
EAB306 iNos vemos! 6, Otava
EAB307 iDime! 3, Otava
EAB308 iDime! 4, Otava
EAB309 ilmoitetaan kurssin alussa.  
EAB310 ilmoitetaan kurssin alussa.  
  
ITALIA, B3-oppimäärä (lyhyt italia)
IAB301-03 Bella Vista 1, SanomaPro
IAB304-06 ilmoitetaan kurssin alussa
IAB307-08 In piazza 2, SanomaPro
  
MATEMATIIKKA, LYHYT 
MAY01: Yhteinen tekijä Lukion 
matematiikka 1-digikirja (48kk), 
SanomaPro         
MAB02-08: Tekijä, Lyhyt matematiikka, 
SanomaPro  
MAB10 Oppimateriaali ilmoitetaan 
myöhemmin
  
MATEMATIIKKA, PITKÄ  
MAY01: Yhteinen tekijä 
Lukion matematiikka 1-digikirja 
(48kk), SanomaPro
MAA02-13 Tekijä, Pitkä matematiikka, 
SanomaPro
MAA15, MAA16 ja MAA18 Oppimateriaali 
ilmoitetaan myöhemmin
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FYSIIKKA 1. vuoden opiskelijat
FY01 Nspire, Innostavaa fysiikka 1 (oppimateriaali tulee laskinohjelman mukana)
FY02-03 FYSIIKKA, SanomaPro
 
FYSIIKKA 2.-3. vuoden opiskelijat 
FY04-07 FYSIIKKA, SanomaPro
FY09 Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin
  
Laskinohjelma (jatkuva lisenssi):   
http://nspire.fi/aloitus/  tai  
 https://schoolstore.fi/12-ohjelmistot 
 
KEMIA 
KE01-05: Mooli 1–5, Otava. Uusin painos.
KE07: Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin. 
  
BIOLOGIA  
BI01 BIOS 1 Elämä ja evoluutio –digikirja, SanomaPro
BI02 BIOS 2 Ekologia ja ympäristö – digikirja, SanomaPro
BI03 BIOS 3 Solu ja perinnöllisyys – digikirja, SanomaPro
BI04 BIOS 4 Ihmisen biologia –digikirja, SanomaPro
BI05 BIOS 5 Biologia sovellukset –digikirja, SanomaPro
 
MAANTIEDE 
GE01 GEOS 1 Maailma muutoksessa-digikirja SanomaPro
GE02 GEOS 2 Sininen planeetta –digikirja SanomaPro
GE03 GEOS 3 Yhteinen maailma -digikirja SanomaPro
GE04 GEOS 4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta-digikirja SanomaPro
 
USKONTO, EVANKELISLUTERILAINEN 
UE01 ilmoitetaan kurssin alussa 
UE02 ilmoitetaan kurssin alussa 
UE03 UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS 2016), Tabletkoulu  
UE04 UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (LOPS 2016), Tabletkoulu  
UE05 UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (LOPS 2016), Tabletkoulu  
UE06 UE6 Uskonnot mediassa (LOPS 2016), Tabletkoulu 
  
USKONTO, ORTODOKSINEN  
Oppimateriaali ilmoitetaan ennen kurssin alkua.  
  
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu, (LOPS 2016), Tabletkoulu  
ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä, (LOPS 2016), Tabletkoulu  
ET03-ET06: Oppimateriaali ilmoitetaan ennen kurssin alkua 
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FILOSOFIA
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun, (LOPS 2016), Tabletkoulu 
FI02 Etiikka, (LOPS 2016), Tabletkoulu 
FI03 Argumentti 3: Yhteiskuntafilosofia, SanomaPro (digi- tai printtikirja) 
FI04 Minerva 4: Tieto, tiede ja todellisuus, Edita (digi- tai printtikirja) 
FI11 ei oppikirjaa   
  
HISTORIA
HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (LOPS 2016), Tabletkoulu   
HI02 Kansainväliset suhteet (LOPS 2016), Tabletkoulu 
HI03 Itsenäisen Suomen historia (LOPS 2016), Tabletkoulu    
HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (LOPS 2016), Tabletkoulu 
HI05 Ruotsin Itämaasta Suomeksi (LOPS 2016), Tabletkoulu  
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat (LOPS 2016), Tabletkoulu    
 
YHTEISKUNTAOPPI
YH01 Suomalainen yhteiskunta (LOPS 2016), Tabletkoulu  
YH02 Taloustieto (LOPS 2016), Tabletkoulu  
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (LOPS 2016), Tabletkoulu 
YH04 Kansalaisen lakitieto (LOPS 2016), Tabletkoulu 
 
PSYKOLOGIA
PS01 Motiivi 1, SanomaPro (digi- tai printtikirja)   
PS02 Oivallus 2, Otava, (digi- tai printtikirja)     
PS03 Skeema 3 Tietoa käsittelevä ihminen, Edita, (digi- tai printtikirja)   
PS04 Skeema 4 Tunteet, hyvinvointi ja mielenterveys, Edita, (digi- tai printtikirja)    
PS05 ilmoitetaan ennen kurssin alkua
PS07 PS 1–5 Psykologian kertauskirja (LOPS 2016), Tabletkoulu
PS08 PS Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS 2016), Tabletkoulu
   
TERVEYSTIETO 
TE01 Lukion Syke 1. Terveyden perusteet, Edita (digi- tai printtikirja)
TE02 Lukion Syke 2. Ihminen, ympäristö ja terveys, Edita (digi- tai printtikirja)
TE03 Lukion syke 3. Terveyttä tutkimassa, Edita (digi- tai printtikirja)
TE05 TE1-3 Terveystiedon kertauskurssi (LOPS 2016), Tabletkoulu
  
MUSIIKKI  
MU01 MU1 Musiikki ja minä (LOPS2016) 
MU02 MU2 Moniääninen Suomi (LOPS2016)   

KUVATAIDE  
KUVA1–KUVA3 Oppimateriaali ilmoitetaan ennen kurssin alkua  
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Opiskelijat hankkivat kuvataidekursseil-
la käytettävät tarvikkeet ja materiaalit 
pääsääntöisesti itse. Opettajat hankkivat 
sellaiset materiaalit, joita opiskelijan on 
mahdotonta ostaa yksin (esim. grafiikassa 
käytettävät nesteet). Opettajat antavat 
ennen jakson alkua Wilma-viestillä tarkem-
mat tiedot siitä, mitä tarvikkeita opiskelijan 
pitää kullekin kurssille hankkia. Alla on 
luettelo Itse hankittavista perustarvikkeista 
ja vinkkejä ostopaikoista.

Kuvataide:
• luonnoslehtiö A4
• lyijykyniä, HB, 3B, 6/8B
• tusseja oman valinnan mukaan
• kumi
• akvarellivärit, taiteilijalaatu joko Tempe-
rasta Windsor & Newton: siniset preussi ja 
ultramariini, punaiset sinooperi ja karmiini, 
keltaiset kadmium ja kromi
tai Snow Whitesta Saint Petersburg 6 tai 
12 väriä (vähintään yllämainitut sävyt)
• siveltimiä pyöreä, teräväkärkinen nro 6 ja 
lattakärkinen nro 10 tai nro 12
• A2 piirustuspaperilehtiö
• A2 maalauspaperilehtiö, min. 200 g/m2
 
Valokuvaus:
• portfoliotarvikkeita: kartonkia, 2-puolista 
teippiä - ilmoitetaan kurssikohtaisesti
• valokuvapaperia - VAL1, VAL2
• mustavalkofilmiä - VAL1, VAL2
• värifilmi - VAL4
• valokuvatulosteita omista kurssitöistä 
• esim. Digiexpress, Fotonetti, FotoYks

KUVATAITEEN MATERIAALIT

Liikkeet, joista saa alennusta koulun 
opiskelijakortilla:

• Taidekehystämö Snow White Oy, Hä-
meentie 2 M 1, 00530 HELSINKI, 
p. 09-762 083 alennusta -20%

• Tempera Oy, Uudenmaankatu 16, 00120 
Helsinki, p. 09-612 9290 
(myymälä suora 09-612 92990)

• Kuvajainen Oy, Porthaninkatu 1, 00530 
Helsinki, p. 09-701 7250 
kuvajainen@kuvajainen.fi

Liikkeet, joista ei saa alennusta, mutta 
jotka ovat edullisia:

• Kynä ja Paperi, Otakaari 15, 
02150 Espoo, p. 09-756 30248
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Tietoa saat seuraamalla Opiskelijan 
Torkkeli -Sharepoint-sivustoa ja Wilmaa, 
osallistumalla RO-tuokioihin, lukemalla 
opinto-opasta sekä osallistumalla infotilai-
suuksiin. 

OPISKELIJAN TORKKELI -SIVUSTO

Opiskelijan Torkkeli -nimisellä o365 Share-
point-sivustolla on tietoa koulun ajankoh-
taisista asioista. Viikkokalenteri julkaistaan 
siellä perjantaiaamuisin. Seuraa sitä 
säännöllisesti. Osoite on https://hkiopev.
sharepoint.com/sites/OpiskelijanTorkkeli

RO-TUOKIO 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat kokoon-
tuvat RO-tuokioon viikoittain. Ylempien 
vuosikurssien opiskelijoille järjestetään ryh-
mätapaamisten lisäksi yksilö- ja pienryhmä-
tapaamisia. RO-tuokioon osallistuminen on 
pakollista. Ykkösten ja jatkavien RO-tuokiot 
pidetään perjantaisin klo 11.00–11.30. 
Kakkosten ja kolmosten RO-tuokiot ovat 
klo 11.30-12.00. 

MISTÄ LÖYDÄN TIETOA?
VERKKOSIVUT 

Koulun verkkosivuilla 
www.kuvatl.edu.hel.fi on ajankohtaista ja 
tärkeää tietoa koulun toiminnasta. Siellä 
on myös linkki koulun Hetkiä ja kuvakul-
mia-verkkolehteen. 

WILMA 

Opiskelijan kurssivalinnat, lukujärjestykset, 
arvosanat ja poissaolot näkyvät Wilmassa. 
Jokainen opiskelija ja huoltaja saa oman 
Wilma-tunnuksensa. Kursseille ilmoittau-
dutaan Wilmassa. Poissaolot merkitään ja 
selvitetään Wilmassa, ja siellä voi lähettää 
viestejä. Osoite on https://wilma.edu.hel.fi
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OPISKELIJOIDEN OHJAUS  
 
Opinto-ohjaukseen sisältyy opinto-oh-
jauksen oppitunnit, henkilökohtainen- ja 
pienryhmäohjaus. Voit kääntyä opinto-oh-
jaajan puoleen, jos tarvitset ohjausta 
kurssivalinnoissa, opiskelussa yleensä, 
jatko-opintojen suunnittelussa tai muissa 
elämän asioissa.
 
Jokainen 1. vuoden opiskelija laatii itse 
henkilökohtaisen lukio-opintosuunnitelman 
ja aloittaa urasuunnitelman tekemisen. 
Opintosuunnitelmaa päivitetään ryhmänoh-
jaustuokioissa jaksoittain. Toisen vuoden 
opiskelijat tekevät ylioppilastutkintosuunni-
telman ja jatko-opintosuunnitelman. Näitä 
suunnitelmia päivitetään abivuonna.  
Kaikki kolmannen vuoden opiskelijat käyvät 
opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen 
jatko-opintokeskustelun tai osallistuu 
alakohtaiseen jatko-opintopienryhmään. 
Tässä ohjauksessa käydään läpi opiskeli-
jan jatko-opintosuunnitelma ja päivitetään 
sitä.   

Opiskelija voi varata ajan opinto-ohjaa-
jalle Wilman ajanvarauksesta. Ajanvara-
us linkki löytyy sekä Wilman tapahtuma-
kutsuista että pysyvistä tiedotteista. Jos 
opiskelija ei pääse varaamalleen ajalle, 
hänen tulee perua aika Wilman ajanva-
rauksesta. Lyhyissä asioissa opiskelija voi 
pistäytyä opon avoimella ajalla pääsääntöi-
sesti ma-to klo 11–11.30. Opinto-ohjaajat 
tavoittaa myös Wilma-viestillä, sähköpostil-
la tai puhelimitse Satu Alatalo, p. 040 334 
8836 ja Sari Vahtera, p. 050 401 3125. 
  

OPPIMISEN TUKI  

Lukiossa saa apua oppimisen vaikeuksiin. 
Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja 
tukea opiskelijaa. Erityistä tukea tarvit-
sevat tilapäisesti opinnoissaan jälkeen 
jääneet opiskelijat tai ne, joiden opiskelun 
edellytykset ovat heikentyneet vamman, 
sairauden tai oppimisvaikeuden vuoksi. 
Erityisopettajan tavoitteena on tukea opis-
kelijaa opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä 
pulmissa, kuten lukemisen ja kirjoittami-
sen vaikeuksissa. Lukuvuoden alussa 
erityisopettaja pitää kaikille aloittaville 
ryhmille infon, sekä lukemis- ja kirjoitta-
misvaikeuksia seulovan alkukartoituksen. 
Erityisopettaja Liisa-Maria Harju työs-
kentelee Kuvataidelukiossa ma-pe. Saat 
yhteyden erityisopettajaan puhelimitse 
p. 040 6757818 tai Wilman välityksellä.  

Lukitestaus ja -lausunto   
Lukilausunnosta ja erityisjärjestelyistä 
yo-kokeessa on tietoa kohdassa ”Lu-
kilausunto, erityisjärjestelyt, ja selvitys 
vieraskielisyydestä” s. 30.  

Kokeiden ja oppituntien erityisjärjestelyt   
Mikäli opiskelija tarvitsee opintojensa 
sujumiseksi erityistä tukea, tukimuodot 
kirjataan opiskelijan Wilmaan tukijärjestelyt 
-otsikon alle. Tukijärjestelyjä voivat olla 
esim. lisäaika kurssikokeissa sekä muut 
kurssilla annettavaan aineistoon/tehtävä-
määrään tai tehtävien tekotapaan liittyvät 
ratkaisut. Tukijärjestelyjä tulee kokeilla 
lukio-opintojen aikana, mikäli opiskelija 
haluaa hakea erityisjärjestelyjä yo-kirjoi-
tuksia varten. 

MISTÄ SAAN APUA JA TUKEA?
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LUKION PSYKOLOGI

Lukion psykologin tehtävänä on opis-
kelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin sekä 
opiskelukyvyn edistäminen. Opiskelija voi 
hakeutua psykologin luo oma-aloitteisesti 
tai huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan 
tai jonkun muun ohjaamana. Psykologin 
luo voi tulla juttelemaan esimerkiksi opis-
keluun, tunne-elämään, ihmissuhteisiin 
tai elämän muutoksiin liittyvistä asioista. 
Yhteyttä kannattaa ottaa jo silloin, kun 
huolet ovat pieniä. Käynnit psykologilla 
ovat luottamuksellisia. Psykologi tekee 
tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan luvalla 
muiden tahojen kanssa. 

Psykologi Pauliina Koskinen työskente-
lee Kuvataidelukiossa neljänä päivänä 
viikossa (ma, ke-pe). Ajanvaraus en-
simmäiselle vastaanottoajalle tapahtuu 
Wilman kautta. Linkki ajanvaraukseen 
löytyy sekä Wilman tapahtumakutsuista 
että pysyvistä tiedotteista. Jos opiskelija 
ei pääse varaamalleen ajalle, on tärkeää 
huolehtia ajan perumisesta, sillä psykologin 
ajat ovat koulussamme kysyttyjä. Psykolo-
gin tavoittaa myös Wilma-viestillä tai puhe-
limitse 040-336 0859. Laitathan tekstivies-
tiin oman nimesi ja koulusi, sillä psykologi 
työskentelee kahdessa koulussa. Psykologi 
palaa asiaan mahdollisimman pian. 

LUKION KURAATTORI 

Lukion kuraattorin tehtävänä on tukea 
opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia ja opintojen etenemistä. Opiskelija 
voi hakeutua kuraattorin luokse, kun hän 
haluaa keskustella luottamuksellisesti 
elämäntilanteeseensa tai opiskeluunsa liit-
tyvistä asioista. Tällaisia asioita voivat olla 
esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, elämän-
hallintaan, itsenäistymiseen ja opintojen 
etenemiseen liittyvät asiat. Opiskelija voi 
hakeutua kuraattorin luo oma-aloitteisesti 
tai huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan 
tai jonkun muun ohjaamana. Kuraattori 
on opiskelijahuoltoryhmän jäsen ja tekee 
tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan luvalla 
muiden tahojen kanssa. 

Kuraattori Sanna Kattelus-Mäkisalo 
työskentelee Kuvataidelukiossa ma-pe. 
Voit olla kuraattoriin yhteydessä soit-
tamalla/ tekstiviestillä p. 040-6645867 
tai Wilman välityksellä. Kuraattorin oven 
ollessa auki, tule rohkeasti kysymään 
kuraattorin palvelusta ja vapaista ajoista! 
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Kouluterveydenhuolto on pääosin ennal-
taehkäisevää terveydenhuoltoa. Terveys-
tapaamisessa tulisi käydä kerran lukion 
aikana. Terveystapaamisiin kutsutaan 
RO-ryhmittäin.
 
Terveydenhoitaja Tuija Koski on ta-
vattavissa neljänä päivänä viikossa. 
Tarkat ajat löytyvät Opiskelijan Torkkeli 
-sivustolta ja terveydenhoitajan ovelta. 
Terveydenhoitajaa voi tavoitella puhelimitse 
050-3105598. Jos et tavoita terveydenhoi-
tajaa, kiireellisessä tapauksessa voit soit-
taa terveyspalvelujen neuvontanumeroon 
09 310 10023. 

Koululääkärin vastaanotto on koululla 1-2 
kertaa kuukaudessa. Ajanvarauksen vas-
taanotolle tekee terveydenhoitaja. Kut-
suntaikäisille pojille tehdään kutsuntojen 
ennakkotarkastus koululla. 

TERVEYDENHUOLTO
TAPATURMAT

Jos sinulle käy tapaturma kouluaikana tai 
koulumatkalla (suorin tie kotiin tai kouluun), 
ota välittömästi yhteyttä opettajaan tai kou-
luterveydenhoitajaan. Helsingin kaupunki 
on vakuuttanut helsinkiläiset lukiolaiset 
tapaturman varalta. Myös ulkokuntalaiset 
ohjataan hoitoon, mutta kustannuksista 
vastaa oma kunta.

HAMMASHUOLTO

Ohjeet suun terveydenhuoltoon opiskelija 
saa terveydenhoitajalta. Opiskelija varaa 
itse ajan hammashuoltoon. Hammashuolto 
on maksutonta kaikille alle 18-vuotiaille 
nuorille.

Koulussa toimii sekä yhteisöllisen että 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon ryhmiä.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmän 
tehtävänä on edistää koko opiskeluyhtei-
sön terveyttä, hyvinvointia ja oppimisen 
seurantaa. Ryhmään kuuluvat rehtori, opin-
to-ohjaajat, erityisopettaja, terveydenhoi-
taja, kuraattori, psykologi sekä opettajien, 
huoltajien ja opiskelijoiden edustaja.

Pedagogisen tuen opiskeluhuoltoryhmä 
seuraa opiskelijoiden koulunkäyntiä ja 
etenemistä opinnoissa. Ryhmän jäseniä 
ovat rehtori, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaa-
jat ja erityisopettaja. He voivat tarvittaessa 

OPISKELUHUOLTO 
konsultoida nimettömästi terveydenhoita-
jaa, psykologia tai kuraattoria. Opiskelijat 
samoin kuin heidän läheisensä voivat 
halutessaan ottaa yhteyttä ryhmään. Yh-
teyden saa parhaiten opinto-ohjaajan tai 
erityisopettajan kautta. 

Yksilökohtaiset opiskeluhuollon ryhmät 
ovat usein moniammatillisia ja niihin kuulu-
vat ne opettajat ja opiskeluhuollon henkilöt, 
joiden asiantuntemuksesta opiskelija hyö-
tyy. Keskustelut ryhmän jäsenten kanssa 
ovat luottamuksellisia, ja opiskelijan lupa 
tarvitaan, jos hänen asioitaan käsitellään 
opiskeluhuollon ryhmissä.
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HSL:N OPISKELIJALIPPU 

Helsingin seudun liikenteen (HSL) 
toimialueella ja kehyskunnissa asu-
vat 18 vuotta täyttäneet opiskelijat 
voivat ostaa HSL:n opiskelijalipun. 
Lippu on voimassa oppilaitoksen 
syyslukukauden alusta seuraavan 
vuoden elokuun loppuun. 

Voit saada tämän lisäksi koulumat-
katukea (Kelan koulumatkatukihake-
mus KM1), mikäli yhdensuuntainen 
koulumatkasi on yli 10 km ja 
kuukausilipun hinta ylittää 54e/kk. 
Opiskelijan omavastuuosuus on 43e/
kk, ja tukea saa tuon summan ylittä-
vältä osalta. 
Alle 18-vuotiaat ostavat itse lasten-
lipun. 

KOULUMATKATUEN HAKEMINEN 
MUUALTA MATKUSTAVILLE 

HSL-toimialueen ulkopuolella asu-
vat, joiden matkakustannukset ovat 
yli 54€/kk, täyttävät Kelan koulumat-
katukihakemuksen (KM1). Täytetty 
lomake viedään lukiosihteerille. 
HUOM! Matkahuollon linja-autoilla 
kulkevat saavat mukaansa ostoto-
distuksen, jolla voi ostaa alennetun 
lipputuotteen. VR:n junalla kulkeva 
opiskelija ei tarvitse ostotodistusta, 
vaan Kela maksaa korvausosuuden 
suoraan tilille hakemuksen perus-
teella. Opiskelijan omavastuuosuus 
on 43€/kk, ja Kela maksaa koulu-
matkatukea tuon summan ylittävältä 
osalta. 

OPINTOTUKI JA KOULUMATKATUKI  

OPINTOTUEN HAKEMINEN 

17 vuotta täyttänyt opiskelija täyttää Kelan 
lähettämän esitäytetyn hakemuksen tai Kelan 
toimistoista ja internet-sivuilta saatavan opin-
totukihakemuksen (OT1), jonka toimittaa itse 
Kelaan

Daniel Meerson
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KOULUN ARKI
OPISKELIJAKUNTA 

Opiskelijakunta osallistuu sääntöjensä 
mukaisten tehtäviensä lisäksi koulun 
kehittämiseen sekä erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen. Opiskelijakunnan hallitus ja 
valtuusto valitaan vaaleilla.

TUUTOR-TOIMINTA 

Tuutor-opiskelijoiden tehtävänä on auttaa 
uusien opiskelijoiden sopeutumista kou-
luun, edistää opiskelijoiden keskinäistä 
kanssakäymistä sekä luoda myönteistä 
ilmapiiriä.  He osallistuvat myös koulun 
esittelytilaisuuksiin. Tuutor-koulutus jär-
jestetään keväällä. Tuutoreita ohjaa kaksi 
opettajaa.

KESTÄVÄ KEHITYS

Kuvataidelukiolle on myönnetty kestävän 
kehityksen sertifikaatti ensimmäisen kerran 
15.12.2010. Koulussa noudatetaan mm. 
seuraavia tapoja: tietokoneiden näytöt, 
datatykit ja valot sammutetaan välitunniksi, 
kaikki tietotekniset laitteet sammutetaan 
yöksi.

Koulussa on aktiivinen ympäristötiimi. 
Jokaisesta RO-ryhmästä valitaan haluk-
kaita opiskelijoita ekotossuiksi heti luku-
vuoden alussa. Ekotossut suunnittelevat 
lukuvuoden ympäristötoimintaa. Tervetuloa 
mukaan!  

LÖYTÖTAVARAT JA 
KATOAMISILMOITUKSET 

Löytötavarat tuodaan kouluisännän tai 
lukiosihteerin työhuoneeseen. Varkaudesta 
tuodaan kirjallinen selostus rehtorille tai 
lukiosihteerille. Rikosilmoituksen tekemistä 
poliisille suositellaan. Jos havaitset koulun 
tiloissa ulkopuolisia, ilmoita koulun henki-
lökunnalle. Suuria rahasummia tai arvoesi-
neitä ei pidä tuoda kouluun. 

OPETUSVÄLINEIDEN KÄYTTÖ 

Opetusvälineiden lainaaminen on mahdol-
lista vain asianomaisen opettajan luvalla. 
Lainaajana olet velvollinen korvaamaan 
laitteelle sattuneet vauriot! Laitteiden täytyy 
olla aina opetusryhmien käytettävissä ja 
käyttökunnossa. 

TIETOTEKNIIKKA 

Uusille opiskelijoille jaetaan lukuvuoden 
alussa henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, 
joilla kirjaudutaan koulun koneille. Koulus-
sa on langaton verkko. Opiskelijoilla tulee 
olla oppitunneilla mukana oma kannet-
tava tietokone. Helsingin kaupunki tarjoaa 
lukiolaisille ilmaiseksi o365-ohjelmisto-
paketin, ja suosittelemme sen lataamista 
omalle koneelle. Ohjeet lataukseen löytyvät 
Opiskelijan Torkkeli-sivustolta.

SÄILYTYSLOKEROT 

Opiskelija voi saada käyttöönsä lokeron 
tavaroiden säilytystä varten. Lisätietoja 
saat ryhmänohjaajalta.
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Kuvataidelukiolla on useita yhteisiä kurs-
seja ja opettajia Kallion lukion kanssa (os. 
Porthaninkatu 15). Kallion lukion luokkatilo-
jen numeron edessä on K-kirjain. 3. jakson 
puolivälissä Kallion lukio muuttaa väistöti-
loihin, os. Lehtikuusentie 4.

Voit osallistua myös Kallion lukion omille 
kursseille, jos niillä on tilaa. Kursseille 
ilmoittaudutaan oman koulun opinto-ohjaa-
jan kautta. Kallion lukiolla on sama tunti-
kiertokaavio kuin Kuvataidelukiolla.

YHTEISTYÖ KALLION LUKION KANSSA
Kallion lukion käytänteet mm. koepois-
saolon selvittämisen ja uusintakokeiden 
osalta voivat poiketa oman koulumme 
käytänteistä. Varmista asia aina kurssin 
opettajalta! Kallion uusintakokeiden ja 
niihin ilmoittautumisten päivämäärät ovat 
tämän Opinto-oppaan kalenterissa ja 
jaksokoosteissa. 

Aino Tillonen
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POISSAOLOIHIN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, 
jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautus-
ta. Opiskelijan tai hänen huoltajansa (alle 
18-vuotiaat) tulee selvittää poissaolon syy 
Wilmassa viikon kuluessa poissaolosta. 
Opettaja kirjaa Wilmaan kaikki poissaolot 
ja myöhästymiset. Poissaoloiksi katsotaan 
myös luvanvaraiset ja selvitetyt poissaolot. 
Mikäli poissaoloja tulee 4 tai enemmän, 
opettaja keskustelee opiskelijan kanssa 
osaamisen varmistamiseksi. Tämän kes-
kustelun pohjalta opettaja kutsuu tarvittaes-
sa koolle opiskeluhuollollisen tiimin. 
Kurssi voidaan katsoa keskeytyneeksi, 
mikäli opiskelijalla ei ole näyttöä kurssin 
suorittamisesta. Opiskelija voi suorittaa 
kurssin seuraavan kerran vasta, kun sitä 
tarjotaan. 

POISSAOLOANOMUS

Jos opiskelija tietää, että poissaolo kestää 
yhden päivän tai enemmän, lupaa poissa-
oloon on anottava kirjallisesti etukäteen 
poissaoloanomuslomakkeella. Lomakkeen 
voi tulostaa Opiskelijan Torkkeli -sivustolta. 
Opiskelija pyytää lomakkeeseen niiden 
opettajien opiskeluohjeet, joiden tunneilta 
hän joutuu olemaan poissa. RO voi antaa 
huoltajan pyynnöstä luvan enintään 
kolmen päivän poissaoloon, rehtori 
neljännestä päivästä alkaen. 
Lomamatkat on pyrittävä järjestämään 
koulun loma-aikoina. Loman anomista 
lukuvuoden ensimmäiselle viikolle ja arvi-
ointiviikoille tulee erityisesti välttää. 

SAIRASTUMINEN KOEVIIKOLLA

Huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan on 
ilmoitettava sairastumisesta koepäivänä 
(mieluiten jo aamulla) suoraan opetta-
jalle puhelinsoitolla, ei sähköpostilla, 
Wilma- tai tekstiviestillä. Poissaolon syy 
pitää selvittää viimeistään uusintakuuluste-
luun ilmoittautumisen yhteydessä. Lääkärin 
tai terveydenhoitajan antama todistus on 
aina pätevä selvitys. 
Jos opiskelija on sairauden takia pois 
usean kurssin kokeesta, hänelle voidaan 
poikkeustapauksessa järjestää koe muul-
loinkin kuin uusintapäivänä. Asiasta päät-
tää kurssin opettaja. Tarkat päivämäärät 
löytyvät Opinto-oppaan kalenteriosasta. 

OSALLISTUMINEN 
UUSINTAKUULUSTELUUN

Kuulusteluun ilmoittaudutaan annettuun 
päivämäärään mennessä sähköisesti 
osoitteessa http://bit.ly/uusintakoe.  
Tarkat päivämäärät löytyvät Opinto-oppaan 
ensimmäiseltä sivulta ja kalenteriosasta. 
Opettajalle ei voi ilmoittautua suoraan, eikä 
suullisia tai myöhästyneitä ilmoittautumisia 
oteta huomioon. Kampuskurssin uusintaan 
ilmoittaudutaan lähettämällä Wilma-viesti 
kurssin opettajalle määräaikaan mennessä. 
Osallistumisoikeudesta uusintakuuluste-
luun päättää kurssin opettaja.  Uusinnan 
tuloksen saa noin viikon kuluttua uusinnas-
ta. Jos jää saapumatta uusintakokee-
seen, kurssi merkitään keskeytyneeksi 
(K-merkintä). Ilmoittautumisen voi perua 
perustellusta syystä hyvissä ajoin otta-
malla yhteyttä opettajaan. Sairauspoissaolo 
uusintakokeesta selvitetään samoin kuin 
varsinaisesta kokeesta. 
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JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
YLEISTÄ

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata 
hyvät opiskelu- ja työolosuhteet sekä taata 
jokaiselle työrauha, viihtyvyys, turvallisuus 
ja opiskelun esteetön sujuminen. Järjes-
tyssäännöt ovat voimassa koulun alueella 
ja kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, 
joissa opiskelijat edustavat koulua. Lue 
koulun järjestyssäännöt Opiskelijan Torkkeli 
-sivustolta Koulun arki-palstalta.

TURVALLINEN JA HÄIRIÖTÖN TYÖ- JA 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppimisympäristöissä jokaisen tulee 
käyttäytyä asiallisesti, hyviä käytöstapoja 
noudattaen ja kaikkia ihmisiä kunnioittaen. 
Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöt-
tömästä ja siististä työ- ja oppimisympäris-
töstä. Kaikenlainen henkinen tai fyysinen 
väkivalta sekä kiusaaminen ja häirintä on 
kielletty. 

Koulun ja muiden oppimisympäristöjen 
työturvallisuus- ja muita turvallisuusohjeita 
tulee noudattaa. Työturvallisuuspuutteista 
on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai 
muulle henkilöstön edustajalle.

Koulumme on päihteetön ja savuton. 
Tupakkatuotteiden käyttö ja esilläpito 
koulun alueella ja koulun järjestämissä 
tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoilla on 
kielletty. Päihteiden hallussapito, käyttö ja 
päihteiden vaikutuksen alaisena esiintymi-
nen koulun alueella ja koulun järjestämissä 
tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoilla on 
kielletty.

Jos näet koulussa ulkopuolisia, epäilyttä-
vän tuntuisia henkilöitä, ilmoita siitä heti 
kouluisännälle, rehtorille tai opettajalle. Älä 
jätä arvotavaroitasi koskaan vartioimatta.

Torkkelinkadun tiloista pitää poistua vii-
meistään klo 18.00 mennessä. Luokkatiloi-
hin saa jäädä tekemään töitä, jos opettaja 
on antanut siihen luvan. 
 
Pengerkadun tiloista pitää poistua koulu-
päivinä viimeistään klo 17.30, jos opettaja 
on antanut luvan työskennellä tiloissa 
siihen saakka.

OPPITUNTEIHIN LIITTYVÄÄ

Oppitunneille saavutaan täsmällisesti ja 
tunneilla käyttäydytään hyvien tapojen mu-
kaisesti. Mobiililaitteita, kuten älypuhelimia, 
tablettitietokoneita ym. käytetään oppimis-
tilanteissa ainoastaan oppimisen tukena. 
Poikkeuksista sovitaan opettajan kanssa 
erikseen. WC:ssä käydään välitunneilla, ei 
kesken oppitunnin. Tunnin lopuksi jätetään 
luokka ja oma paikka siistiin kuntoon. 
Roskat ja tarpeettomat paperit lajitellaan 
niille varattuihin astioihin.

POISSAOLOT

Opiskelijan tulee noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja ilmoittaa aina poissaoloista.
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RUOKAILU

Ruokailun aika määräytyy sitä edeltävän 
tunnin luokkatilan mukaan: jos edellinen 
oppitunti on ollut koulun pihan puoleisessa 
luokassa, ruokailu on klo 11.00-11.30. Jos 
tunti on ollut kadun puoleisessa luokassa 
tai Pengerkadulla, ruokailu on klo 11.30-
12.00. Perjantaisin ruokailu määräytyy 
RO-tuokion mukaan: kakkoset ja kolmoset 
ruokailevat klo 11.00, ykkös- ja nelosvuoti-
set klo 11.30. Ruokalasta poistutaan heti, 
kun on syöty, jotta seuraaville vapautuu 
tilaa. Ruokalan ulkopuolella, esim. portai-
kossa, ei syödä.

Ruokalassa käyttäydytään asiallisesti, ja 
jonossa odotetaan rauhallisesti omaa vuo-
roa. Ruokalan portaikkoon ei saa jättää 
laukkua, koska se on hätäpoistumistie. 
Jokaisen tulee omalta osaltaan huolehtia 
ruokalan siisteydestä. Ruokalassa nouda-
tetaan annettuja ohjeita mm. ruuan ottami-
sesta, astioiden palautuksesta ja jätteiden 
lajittelusta. 

OMAISUUDEN KÄSITTELY

Koulun ja muiden oppimisympäristöjen 
omaisuutta ja materiaaleja tulee käsitellä ja 
säilyttää huolellisesti, annettujen ohjeiden 
ja kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti. Koulun materiaaleja voi käyttää 
vain omien kurssitöiden tekemiseen.

Opiskelijan on ilmoitettava omaisuuden 
vahingoittumisesta tai katoamisesta 
välittömästi opettajalle. Tahallisesta tai 

tuottamuksellisesta (jotain tehdään varo-
mattomasti, huolimattomasti, ajattelematto-
masti tai jotain laiminlyödään) omaisuuden 
vahingoittamisesta seuraa korvausvelvol-
lisuus. Mahdollinen korvausvelvollisuus 
selvitetään aina tapauskohtaisesti. 

SEURAUKSET VILPISTÄ TAI 
PLAGIOINNISTA

Jos opiskelija syyllistyy koetilanteessa 
vilppiin tai sen yritykseen, koesuoritus 
hylätään. Jos kurssiin kuuluva muu 
suoritus on merkittäviltä osin plagioitu, 
se hylätään. Plagioinnilla tarkoitetaan 
jonkun muun tuottaman materiaalin esit-
tämistä omanaan kurssiin kuuluvassa 
suorituksessa.

Epäilty tai todettu vilppi- tai plagiointitapaus 
käsitellään opiskelijan, kurssin opettajan ja 
rehtorin kesken, ja siitä laaditaan muistio, 
joka annetaan tiedoksi alaikäisen opiskeli-
jan huoltajalle.

Kokeissa sallittuja apuvälineitä voivat olla 
mm. laskimet, taulukkokirjat. Opiskelijan 
tulee tyhjentää laskimen muisti ennen 
koetta. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei 
hyväksytä. Laskimen erillisiä käyttöohjeita 
ei saa olla mukana kokeissa. Taulukkokir-
joissa saa olla ainoastaan omistajan nimi. 
Taulukkokirjoihin ei saa lisätä mitään 
kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä 
alleviivauksia. Kaikki lisämerkinnät 
katsotaan kokeessa vilpilliseksi menet-
telyksi.
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JAKSO 
 
Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon (n. 38 
koulupäivää, 7 1/2 viikkoa). Opiskelijan 
työjärjestys vaihtuu jaksoittain. 

ARVIOINTI- JA PALAUTEVIIKKO  

Arviointi- ja palauteviikko käsittää jakson 
seitsemän viimeistä päivää. Tarkemmat 
aikataulut ovat Opinto-oppaan kalenterissa. 
Opettaja ilmoittaa tarkemmin arviointiviikon 
tapaamisen ohjelmasta (max 3h 45min). 
Siihen voi sisältyä kertausta, kokeita, 
muita suorituksia tai näyttöjä tai palautetta 
työskentelystä. Jos opiskelijalla on oikeus 
lisäaikaan, hänen on ilmoitettava kurssin 
opettajalle siitä itse hyvissä ajoin ennen 
koetta.

KURSSI  

Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu 
kursseihin, jotka ovat itsenäisiä kokonai-
suuksia. Kurssien sisällöistä, tavoitteista ja 
suoritusjärjestyksestä saa tietoa aineen-
opettajilta ja Opiskelijan Torkkeli -sivustolta. 
Siellä voi tutustua opetussuunnitelmaan 
ja kurssiesitteeseen. Jokainen kurssi arvi-
oidaan omana kokonaisuutenaan. Yhden 
kurssin laajuus on noin 22 oppituntia (sis. 
arviointi- ja palauteviikon tunnit), kun oppi-
tunti on 75 minuuttia. 

LUKIO-OPISKELUN PERUSASIOITA
KURSSITARJOTIN JA LUKUJÄRJESTYS  

Wilman kurssitarjottimessa ovat näkyvissä 
kaikki lukuvuoden kurssit, jotka todennäköi-
sesti toteutuvat. Kurssitarjontaan voi tulla 
muutoksia lukuvuoden aikana. Opiskelija 
valitsee kurssitarjottimesta ne kurssit, jotka 
hän suorittaa lukuvuoden aikana. On tär-
keää, että opiskelija sitoutuu tekemiinsä 
valintoihin. Sijoittamalla kurssitarjottimesta 
valitsemansa kurssit tuntikiertokaavioon 
opiskelija muodostaa henkilökohtaisen 
lukujärjestyksensä joka jaksoon.  
Oman koulun kurssitarjottimen lisäksi 
kursseja voi valita ykköskampuksemme 
kurssitarjottimelta tai kaupungin yhteiseltä 
kurssitarjottimelta. 

KURSSIESITE JA VALINTATAULUKKO  

Opettajat ovat kiteyttäneet kurssiesittee-
seen kurssien opetussuunnitelman lyhyiksi 
ja selkeiksi kurssikuvauksiksi. Kuvauksiin 
tulee tutustua ennen valintojen tekemistä! 

Kurssivalintojen ohjetaulukossa on tiivis-
telmä siitä, miten eri oppiaineiden kursseja 
suositellaan valittavaksi eri opintovuosina 
sekä suositukset kurssien suoritusjärjes-
tyksestä. 
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KURSSILLE ILMOITTAUTUMINEN  

Kursseille ilmoittaudutaan verkossa osoit-
teessa https://wilma.edu.hel.fi/ ilmoittautu-
misaikana, joka on edellisen lukuvuoden 
viimeisessä jaksossa. Uudet opiskelijat 
ilmoittautuvat 1. jakson aikana loppu-
vuoden kursseille. Wilmasta voi tarkistaa 
lukujärjestyksensä, koko lukuvuoden valin-
nat ja aikaisemmat suoritukset. Kurssiva-
lintoja voi muuttaa lukuvuoden aikana, kun 
Wilma on auki. Ajat näkyvät Opinto-oppaan 
kalenterista. 

KURSSIARVOSANA  

Hyväksytysti suoritetut kurssit arvioidaan 
joko numeroarvosanalla tai S-merkinnällä 
opetussuunnitelman mukaisesti. Ks. myös 
luku LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMI-
NEN JA ARVIOINTI s. 26–29, sekä kohta 
´Oppiaineen oppimäärän arviointi päättöto-
distuksessa’ s. 28. Jos kurssiarvosanoista 
on kysyttävää, käänny ensin kurssin opet-
tajan, ei lukiosihteerin puoleen. 

UUSINTAKUULUSTELUT  

Kts. sivu 18 

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN JA 
AKTIIVIPOLKUUN KUULUVAT OPINNOT 
 
Opiskelijan on mahdollista suorittaa 
kursseja aktiivipolkuun kuuluvilla opin-
noilla. Kursseja voi saada aktiivisesta 
osallistumisesta opiskelijakuntatyöhön, 
erilaisten koulun työryhmien jäsenyyksistä 
ja aktiivisesta osallistumisesta työryhmien 
toimintaan. Ruuti-toimintaa ja oman koulun 
ulkopuolista opiskelijakuntatoimintaa voi-

daan myös hyväksilukea osaksi opintoja. 
Aktiivipolkuopinnoissa voidaan hyväksi-
lukea työelämään valmentavia opintoja 
kuten anniskelupassi, hygieniapassi, 
ikärajapassi, ajokortti ja järjestyksenval-
vontakortti. Kursseja voi saada esimerkiksi 
NUISKU-kurssista, isos- ja Prometheus-lei-
riohjaajakoulutuksesta, partio-, kerho- ja 
leiriohjaajakoulutuksesta. Mikäli em. 
koulutukset eivät kata koko kurssia, niitä 
voi yhdistellä tai täydentää sovitulla tavalla. 
Lisätietoja kurssien hyväksilukemisesta 
saat opinto-ohjaajilta.

Aktiivipolkuopintojen enimmäislaajuus on 
10 kurssia. Niistä sovitaan opiskelijakunnan 
ohjaajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaa-
jan kanssa. Toimita suoritetusta kurssis-
ta tai toiminnasta todistus opinto-ohjaa-
jallesi, jotta voit saada suoritusmerkinnän 
lukiotutkintoosi. Todistuksessa pitäisi käydä 
ilmi toimintaan käytetty tuntimäärä tai 
kurssin laajuus. Lukiokurssin laajuus on 
noin 40 tuntia työtä. 

KURSSIEN SUORITTAMINEN MUISSA 
KOULUISSA  

Kuvataidelukiolaiset voivat hyödyntää myös 
muiden kaupungin lukioiden kurssitarjon-
taa. Kuvataidelukio, Kallion ja Alppilan 
lukiot ja Helsingin kielilukio muodostavat 
yhdessä kampuksen, joka tarjoaa lukuisia 
yhteisiä kursseja. Esimerkiksi japania voi 
opiskella Helsingin kielilukiossa. Kampus-
koulujen tarjoamat yhteiset kurssit näkyvät 
Wilmassa. Ne pidetään riveillä 5–8. Koko 
kaupungin yhteisiä kursseja tarjotaan 
riveillä 6–8. Näillä riveillä järjestetään mm. 
A-venäjä ja ortodoksiuskonto. 
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OPETUSSUUNNITELMA  

Koulun opetussuunnitelmalla tarkoitetaan 
koko koulun toimintaa ohjaavaa asiakirjaa, 
jossa on esim. kuvattu kurssien keskeiset 
tavoitteet ja sisällöt. Kuvataidelukion ope-
tussuunnitelma on koulun verkkosivuilla 
osoitteessa https://www.hel.fi/static/liitteet/
opev/kuvatl/ops-2016.pdf 

OPINTO-OHJELMA  

Lukio-opintojen aluksi opiskelija rakentaa 
itselleen ensimmäisen vuoden opinto-ohjel-
man eli suunnitelman lukuvuoden kursseis-
ta. Opintosuunnitelma tehdään uudelleen 
vuosittain, ja sitä voi eri vaiheissa tarkistaa. 
Opiskelija neuvottelee muutoksista ryh-
mänohjaajansa tai opinto-ohjaajan kanssa. 

Lukion aikana on suoritettava vähintään 
75 kurssia reunaehtoineen. Lukio-opinnot 
suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa 
vuodessa. Sitä lyhyemmässä ajassa luki-
on suorittaminen tarkoittaa käytännössä 
monien kurssien itsenäistä suorittamista. 
Lukion vähimmäiskurssimäärä on 75, 
enimmäiskurssimäärää ei ole. 

Opiskelijan on suoritettava jokaisessa 
jaksossa vähintään neljä pakollista tai sy-
ventävää lukuaineen kurssia ja lisäksi kaksi 
taide- taito- tai muuta lukuaineen kurssia. 
Jaksossa tulisi suorittaa keskimäärin 6 
kurssia niin, että ensimmäisenä vuonna 
suoritetaan vähintään 30 kurssia ja toisena 
lukiovuotena 30 kurssia. Opinnot voi kes-
keyttää rehtorin luvalla yhden jakson tai 
pidemmäksi ajaksi vain erityisestä syystä 
menettämättä lukiopaikkaansa. 

Maleena Nordström
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OPINTO-OHJELMAN MUUTTAMINEN 
 
Oppimäärää on mahdollista vaihtaa perus-
tellusta syystä kesken lukion esimerkiksi 
pitkästä matematiikasta lyhyeen. Siitä on 
kuitenkin neuvoteltava aina opinto-ohjaajan 
kanssa, joka pyytää täyttämään opinto-oh-
jelman muutoslomakkeen. 

Kaikissa aineissa oppimäärän vaihtaneiden 
on erityisen huolella paneuduttava ker-
taamiseen ennen ylioppilaskoetta, koska 
korvaava kurssi ei ole yleensä sisällöltään 
eikä varsinkaan painotuksiltaan sama kuin 
korvattava kurssi.

Matematiikka
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa 
pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi 
seuraavasti: 

MAA2 = MAB2 
MAA3 = MAB3 
MAA6 = MAB7 
MAA8 = MAB4 
MAA10 = MAB5 

Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot 
voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia 
syventäviä tai paikallisia soveltavia kurs-
seja opetussuunnitelmassa päätettävällä 
tavalla. Jos opiskelija pyytää, hänelle 
tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin 
osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä 
lyhyemmästä pitempään oppimäärään 
voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, 
ja tässä yhteydessä myös arvosana harki-
taan uudelleen. 

Ruotsi 
Oppimäärää vaihdettaessa ruotsin kielessä 
pidemmästä oppimäärästä lyhyempään 
kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: 

RUA1 = RUB1
RUA2 = RUB2
RUA3 = RUB3 
RUA4 = RUB4 
RUA5 =   -
RUA6 = RUB5
RUA7 = RUB7
RUA8 = RUB6

Vieraat kielet 
Kursseja luetaan hyväksi seuraavasti 
siirryttäessä pidemmästä lyhyempään 
oppimäärään. 

A-oppi-
määrä

B2-oppimäärä B3-oppimäärä

1 = 1 = 3
2 = 3 = 5
3 = 4 = 6
4 = 2 = 4
5 = - = -
6 = 5 = 7
7 = 5 = 7
8 = - = -

Muut pidemmän oppimäärän mukaiset 
ruotsin tai vieraan kielen opinnot luetaan 
opiskelijalle hyväksi S-merkinnällä op-
piaineen kokonaiskurssimäärään. Jos 
opiskelija pyytää, hänelle järjestetään 
mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason 
toteamiseksi. 
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Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään 
oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyt-
tää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös 
arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija 
voi opiskella myös toisen oppimäärän kurs-
seja oppimäärää vaihtamatta. Nämä kurssit 
luetaan opiskelijalle hyväksi S-merkinnällä. 

Uskonto ja ET
Jos opiskelija vaihtaa uskonnon elämän-
katsomustietoon, hänen on toimitettava 
lukiosihteerille todistus siitä, ettei ole kirkon 
jäsen. Todistuksen saa väestörekisteristä

KURSSIN SUORITTAMINEN 
ITSENÄISESTI

Kursseja voi suorittaa osallistumatta 
opetukseen itsenäisesti opiskellen. Se on 
mahdollista ainoastaan silloin, kun kurssi 
on meneillään. Opiskelija sopii opettajan 
kanssa kirjallisesti kurssin suorittamisesta 
Itsenäinen suoritus -lomakkeella. Lomak-
keen voi tulostaa Opiskelijan Torkkeli-si-
vustolta Koulun arki-palstalta. Kurssin 
opettaja antaa tehtävät ja opastaa niiden 
suorittamisessa. 

Itsenäisesti opiskellusta kurssista on 
saatava hyväksytty arvosana, jotta se 
luetaan kurssikertymään. Itsenäisestä 
suorittamisesta kerrotaan tarkemmin kun-
kin oppiaineen kohdalla Kurssiesitteessä. 

RO-RYHMÄ JA RYHMÄNOHJAAJA 

Opiskelijat kuuluvat ohjausryhmään 
(RO-ryhmä), jonka ryhmänohjaajana (RO) 
toimii nimetty opettaja. Ryhmänohjaaja on 
opiskelijoidensa lähiohjaaja, joka perehdyt-
tää opiskelijat koulun käytänteisiin, oman 
opinto-ohjelman laatimiseen ja koulun 
tuntijakoon. 

Ryhmänohjaaja haastattelee henkilökohtai-
sesti kunkin ryhmänsä opiskelijan ensim-
mäisen vuoden aikana. Hän seuraa oman 
ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja, kurs-
sikertymää ja opiskelijan oman opintosuun-
nitelman toteutumista ja ottaa tarvittaessa 
yhteyttä opiskelijan huoltajiin. 

Ykkösten ryhmänohjaaja tapaa opis-
kelijansa viikoittaisessa RO-tuokiossa, 
johon kaikkien opiskelijoiden on osallis-
tuttava. Muilla vuositasoilla osa ryhmän-
ohjauksesta tapahtuu pienryhmissä, joista 
tiedotetaan erikseen. 
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KURSSIEN SISÄLLÖT  

Tarkat kurssien kuvaukset löydät Kurssi-
esitteestä. Siinä esitellään kunkin kurssin 
keskeiset sisällöt, tavoitteet, suositukset 
kurssien suoritusjärjestyksestä ja kerro-
taan, suositellaanko kurssia suoritettavaksi 
itsenäisesti. Kurssiesite on Opiskelijan 
Torkkeli -sivustolla Kurssivalinnat-palstalla. 
Löydät kurssikuvaukset myös Wilman 
kurssitarjottimelta kunkin kurssin kohdalta 
hiiren oikealla näppäimellä. 

KURSSISUORITUSTEN ARVIOINTI

Arvioinnin tehtävänä on edesauttaa op-
pimista ja kannustaa opiskelijaa ylittämään 
kykynsä. Lähtökohtana on, että opiskelijat 
ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia 
ja miten oppimista arvioidaan. 

Oppiainekohtaiset arvioinnin perusteet 
on kirjattu opetussuunnitelmaan. Se on 
luettavissa koulun verkkosivuilla osoittees-
sa https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/
kuvatl/ops-2016.pdf

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

Arvioinnin kriteerien tulee olla selkeitä, 
perustua kurssilla käytettyihin työtapoihin 
ja tukea monipuolisesti kurssin tavoitteiden 
saavuttamista. 

LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN 
JA ARVIOINTI

Arvioinnin välineinä voivat toimia esimer-
kiksi oppimistehtävät, projektityöt, portfoliot, 
erilaiset kokeet (yhteisöllinen koe, aineis-
tokoe, suullinen koe, sähköinen koe) tai 
testit, itsearviointi, vertaisarviointi, oppimis-
päiväkirjat, esseet, kirjoitelmat, tutkimukset 
tai muut tuotokset, jatkuva työskentely 
yksilönä tai ryhmänä, oppimisprosessin ar-
viointi, sanallinen arviointi sekä opettajan ja 
oppilaan väliset keskustelut. Taideaineiden 
tehtävien kritiikkitilaisuuksissa opiskelija 
saa palautetta sekä vertaisryhmältä että 
opettajalta. 

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskie-
listen opiskelijoiden arvioinnissa tulee 
ottaa huomioon opiskelijan kehittyvä suo-
men kielen taito. Arvioitaessa tulee käyttää 
joustavia, monipuolisia ja tilanteeseen 
sopivia menetelmiä, joiden avulla kukin 
opiskelija kykenee mahdollisimman hyvin 
osoittamaan osaamisensa. 

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät
Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät 
kurssit arvioidaan numeroarvosanalla 
4–10. 
Opinto-ohjauksen ja teemaopintojen kurs-
seista annetaan suoritusmerkintä (S).
Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioi-
daan suoritusmerkinnällä (S = hyväksytty, 
H = hylätty) 
Kaupunki- ja koulukohtaiset syventävät ja 
soveltavat kurssit arvioidaan numeroarvo-
sanalla tai suoritusmerkinnällä opetussuun-
nitelman mukaisesti. 
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Kurssikertymään luettavat kurssit  
Seuraavista kursseista on saatava hyväk-
sytty arvosana, jotta ne lasketaan kurssi-
kertymään: 
• itsenäisesti opiskellut kurssit 
• kuvataideaineiden kurssit 
• muut paikalliset syventävät kurssit 
• soveltavat kurssit 
• teemaopintojen kurssit 
• muissa oppilaitoksissa suoritetut 

kurssit (esim. aikuislukio ja Kallion 
lukio) 

O-merkintä
Jos opiskelijalta puuttuu joitakin kurssin 
arvioinnin kannalta välttämättömiä näyttöjä, 
opettaja voi perustellusta syystä antaa 
O-merkinnän (O = osallistunut). Puuttuvat 
suoritukset kirjataan Wilmaan arvioinnin 
lisätietoihin. O-merkintä tulee täydentää 
kokonaiseksi suoritukseksi viimeistään 
kahden seuraavan jakson aikana, ja 5. 
jakson O pitää täydentää viimeistään 
seuraavan lukuvuoden ensimmäisen 
jakson aikana.

K-merkintä  
Keskeytynyt kurssi merkitään K-merkinnäl-
lä (K = keskeyttänyt). Kurssi voidaan kat-
soa keskeytyneeksi, mikäli opiskelijalla 
ei ole näyttöä kurssin suorittamisesta. 

Hyväksytyn arvosanan korottaminen 
Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyt-
tyä arvosanaa joko osallistumalla kurssin 
opetukseen uudestaan, suorittamalla 
kurssin itsenäisesti, tai opettajan harkinnan 
mukaan muulla näytöllä. Jos opiskelija on 
osallistunut kurssille aiemmin tai hänellä 
on muita dokumentoituja näyttöjä, huomioi-
daan ne osana kurssin arviointia. 

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

Kurssin itsenäinen suorittaminen 
Kursseja voi suorittaa osittain tai kokonaan 
itsenäisesti. Kurssiesitteessä mainitaan, 
suositellaanko kurssi suoritettavaksi 
osallistumalla opetukseen. Itsenäisesti 
opiskellusta kurssista on saatava 
hyväksytty arvosana, jotta se luetaan 
kurssikertymään. 

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen 
hyväksilukeminen 
Katso lisätietoja sivulta 22. Muissa oppi-
laitoksissa suoritetut kurssit luetaan 
hyväksi vain, jos ne on suoritettu hy-
väksytysti.

LUKION OPPIMÄÄRÄN 
SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI

Oppimäärä  
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiske-
lijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-
man mukaisesti opiskelemista kursseista. 
Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla 
voi siten olla erilaiset oppimäärät (esim. 6 
pakollista + 2 syventävää tai 6 pakollista 
kurssia). 

Opiskelija on suorittanut lukion oppi-
määrän, kun hän on suorittanut 
- oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti 
- vähintään 75 lukion kurssia 
- vähintään 10 valtakunnallista syventävää 
kurssia 
- vähintään 12 kuvataideaineiden kurssia 
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Opiskelija saa vähentää enintään 8 kurs-
sia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista 
kursseista. Hänen tulee kuitenkin suorit-
taa vähintään puolet jokaisen pakollisen 
oppiaineen pakollisista kursseista. 

Oppiaineen oppimäärän arviointi 
päättötodistuksessa  
Oppiaineen oppimäärän arvosana mää-
räytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten 
ja valtakunnallisten syventävien kurssien 
kurssiarvosanojen aritmeettisena kes-
kiarvosanana. Kunkin oppiaineen tai 
aineryhmän arvioinnista päättää opiskelijan 
opettaja tai, jos opettajia on useita, opet-
tajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät 
rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 
Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa 
etenemistä koskevan päätöksen tai päät-
töarvioinnin uusimista kahden kuukauden 

kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta 
arvioinnista päättävät koulun rehtori ja 
opiskelijan opettajat yhdessä. Opiskelija 
saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uu-
teen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö 
on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Aluehallintovirasto voi muuttaa hallintopää-
töstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisu-
vaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille 
uudelleen käsiteltäväksi. 

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja 
valtakunnallisia syventäviä kursseja ei 
voi jälkikäteen poistaa, lukuun ottamatta 
hylättyjä teemaopintokursseja. 

Hyväksytty oppimäärä  
Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa 
olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 
seuraavasti:

Oppiaineen 
kokonaiskurssimäärä:

Hylättyjen kurssien määrä enintään, 
jotta oppimäärä olisi hyväksytty:

1–2 kurssia 0
3–5 kurssia 1
6–8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3

 

Hyväksytysti suoritettu -merkintä 
päättötodistuksessa  
Opiskelija saa pyytäessään suoritusmerkin-
nän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, 
joissa hänen suorittamansa oppimäärä 
käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnai-
sista vieraista kielistä, mikäli oppimäärä 
niissä käsittää vain kaksi kurssia
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TODISTUKSET JA NIIHIN MERKITTÄVÄT 
TIEDOT 
 
Lukion päättötodistus annetaan opiskelijal-
le, joka on suorittanut lukion koko oppimää-
rän. Päättötodistuksen liitteenä annetaan 
lukioasetuksessa säädetty todistus suulli-
sen kielitaidon kokeen suorittamisesta sekä 
todistus lukiodiplomisuorituksesta.

Todistus oppimäärän suorittamisesta 
annetaan, kun opiskelija on suorittanut 
yhden tai useamman lukion oppiaineen 
oppimäärän. 

Todistus lukiosta eroamisesta (eroto-
distus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa 
lukiosta ennen lukion koko oppimäärän 
suorittamista. Ennen lukiosta eroamista 
opiskelijan pitää käydä keskustelu opin-
to-ohjaajan ja mielellään ryhmänohjaajan 
kanssa. Tässä keskustelussa täytetään 
Opintojen keskeyttämislomake, jossa 
kysytään perustelu opintojen keskeyttämi-
selle ja alaikäisellä huoltajan suostumus. 
Lomakkeen allekirjoittaa ja erotodistuksen 
myöntää rehtori. 
 
Ylioppilastutkintotodistuksen opiske-
lija voi saada vasta, kun hän saa lukion 
päättötodistuksen. Ylioppilastodistus 
evätään opiskelijalta, joka ei ole suorittanut 
lukio-opintojaan loppuun eikä siten saa 
lukion päättötodistusta. Yo-todistuksen 
päivämäärä määräytyy sen mukaan, milloin 
opiskelija saa suoritettua neljä pakollista 
koetta. Mahdolliset myöhemmin suoritet-
tavat yo-kokeet kirjataan täydentävään 
todistukseen. 

Keväällä ylioppilaaksi aikovan opiskelijan 
on suoritettava lukion oppimäärä hyväksy-
tysti 3. jakson loppuun mennessä (75 kurs-
sia reunaehtoineen suoritettu). 4. jakson 
aikana opiskelija voi täydentää opintojaan 
vain syventävillä ja soveltavilla kursseilla 
tai sellaisen aineen pakollisilla kursseilla, 
jonka yo-koetta hän ei ole ilmoittautunut 
kirjoittamaan. Koulu ilmoittaa YTL:lle touko-
kuun alussa ne opiskelijat, jotka eivät saa 
lukion päättötodistusta. 

Syksyllä ylioppilaaksi aikovan opiskelijan 
on suoritettava lukion oppimäärä hyväk-
sytysti edellisen kevään 5. jakson loppuun 
mennessä. 1. jakson aikana opiskelija voi 
täydentää suorituksiaan vain syventävillä 
ja soveltavilla kursseilla tai sellaisen aineen 
pakollisilla kursseilla, jonka yo-koetta hän 
ei ole ilmoittautunut kirjoittamaan. Koulu 
ilmoittaa YTL:lle marraskuun alussa ne 
opiskelijat, jotka eivät saa lukion päättöto-
distusta. 

VALMENNUS- JA KOROTUSTENTIT  

Abiturienteille järjestetään valmennusti-
laisuuksia tai korotuskuulusteluja ennen 
ylioppilaskokeita tai niiden jälkeen. Näin 
voi yrittää korottaa myös oppiaineen päät-
tötodistuksen arvosanaa. Lisätietoa saa 
aineenopettajilta. 

Oppiaineen 
kokonaiskurssimäärä:

Hylättyjen kurssien määrä enintään, 
jotta oppimäärä olisi hyväksytty:

1–2 kurssia 0
3–5 kurssia 1
6–8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3
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YLIOPPILASTUTKINTO 

Yo-tutkintoon ja -kirjoituksiin liittyvää tietoa 
saat seuraavista tietolähteistä. Rehtori, 
opettajat ja opot neuvovat myös yo-asiois-
sa. 
• Rehtorin pitämät pakolliset yo-infotilai-
suudet ennen tutkintoon ilmoittautumista ja 
ennen kokeita 
• Opiskelijan Torkkeli-sivuston YO-KIRJOI-
TUKSET-palsta
• RO-tuokiot, joissa mm. annetaan ohjeet 
yo-tutkintoon ilmoittautumisesta 
• Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivut:  
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ 

Ylioppilastutkinnon rakenne 
Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä 
koetta, joista äidinkielen koe on kaikille 
pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta 
koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: 
ruotsin koe, vieraan kielen koe, matema-
tiikan koe tai reaaliaineen koe. Yhdessä 
pakollisessa aineessa on suoritettava 
vaativamman (pitkän) tason koe. Kokelas 
voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai 
useamman ylimääräisen kokeen. 
Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti 
vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkinnon 
voi suorittaa yhdellä kerralla tai sen voi 
hajauttaa. Tutkinto on suoritettava enintään 
kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. 

Osallistumisoikeus ylioppilaskokeeseen  
Osallistumisoikeuden on oltava kunnossa 
ennen yo-koetta, äidinkielessä ennen sen 
ensimmäistä koetta. Opiskelijalla on oikeus 
osallistua ylioppilaskokeeseen, kun hän on 
suorittanut ao. oppiaineen pakolliset kurs-
sit. Ylioppilaskokeen koetehtävät laaditaan 
pakollisten ja syventävien kurssien oppi-
määrien mukaisesti, joten kokeessa hyvin 
menestymiseen tarvitaan yleensä kaikkien 
ko. aineessa tarjottujen kurssien opiskelua. 
Ylioppilaskokeiden ajankohdat löytyvät 
sivuilta 42–43. 

Lukilausunto, erityisjärjestelyt ja 
selvitys vieraskielisyydestä  
Kokelas voi hakea ylioppilaskokeisiin 
erityisjärjestelyjä, mikäli siihen on 
tarve ja perusteet. Erityisopettaja 
ohjaa erityisjärjestelyjen hakemisessa. 
Yleisimmät hakuperusteet ovat luki-
vaikeus, pitkäaikaissairaus, vamma tai 
vieraskielisen kokelaan opetuskielen 
puutteellinen hallinta (selvitys 
vieraskielisyydestä). Lukion erityisopettaja 
tekee luki-tutkimuksia sekä kirjoittaa luki-
lausuntoja. On opiskelijan itsensä vastuulla 
hakeutua erityisopettajalle ja käynnistää 
erityisjärjestelyjen hakuprosessi. Lisätietoa 
erityisjärjestelyistä saa erityisopettajalta, 
rehtorilta sekä 
YTL:n verkkosivuilta osoitteesta  
https://www.ylioppilastutkinto.fi/
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1. JAKSO TO 8.8. – PE 27.9.2019
VIIKKO 32

Wilma on auki 1.-10.8.

TI 6.8. Opettajien veso klo 9.00 – 15.00

KE 7.8. Opettajien veso klo 9.00 – 15.00. 

TO 8.8. Lukuvuoden aloitus. Ykköset klo 9.30, 
muut klo 10.30. Ei opetusta

PE 9.8. RO-tuokio ykkösillä. Joustolla ykkösten 
TVT-opastus RO-luokissa

VIIKKO 33

MA 12.8.

TI 13.8. Ykkösten ryhmäytymisiltapäivä klo 12.00-
15.00 (ei Kallio).
Ei kampustunteja omalla koululla. Infoilta 
ykkösten huoltajille klo 18

KE 14.8.

TO 15.8. Ilmoittaudu edell. lv:n uusintaan viim. klo 
14 (myös Kallion)

PE 16.8. RO-tuokio 

VIIKKO 34

MA 19.8.

TI 20.8. Kalliossa ykkösten ryhmäytymispäivä 
10.30-15.00. Tiimikokous klo 15-17

KE 21.8. Kuvataidelukion ja Kallion uusinnat klo 
16.30-19.30

TO 22.8. Tossujaisten harjoitukset klo 15

PE 23.8. RO-tuokio. OPKH ja Lukiolaisten liitto 
esittäytyvät ykkösille. 3.rivin tunti klo
12.00-13.00 (myös Kalliossa). Tossujaiset 
klo 13.15. Kalliossa tervetulojuhla klo 13.

VIIKKO 35

MA 26.8.

TI 27.8. Valintaviikko alkaa: Ykköset tekevät 2.-5. 
jaksojen valinnat klo 14.30 alkaen.

KE 28.8. Uusinnan arv. Wilmaan. Edell. lv:n 3.jak-
son O:t muuttuvat K-merkinnöiksi.
Kuvisinfo ykkösille salissa klo 11-11.30 
Opojen Valinnat kuntoon! -klinikka auki 
klo 9.30-13.

TO 29.8. Äidinkielen preli. Opojen Valinnat kuntoon! 
-klinikka auki klo 9.30-13.

PE 30.8. RO-tuokio: ykkösillä valintojen tarkistus. 
Syksyllä yo-digikokeen tekevillä boot-
tausharjoitus RO-tuokiossa ja joustolla. 
Kakkosilla opojen info yo-tutkinnosta 
Joustolla. 

VIIKKO 36

Wilma on auki 4.-9.9.

MA 2.9.

TI 3.9. Yo-valvontatreenit opettajille klo 15-16.30

KE 4.9.

TO 5.9.

PE 6.9. RO-tuokio: pakollinen yo-info syksyn 
kirjoittajille (sama kuin 10.9.) ja ykkösille 
KEKE-info. Joustolla buuttausharjoitus 
syksyn yo-kokelaille. Joustolla aineryh-
mäkokous.

VIIKKO 37

Sali ei käytössä 10.9 - 4.10.

MA 9.9. Yo-valvontatreenit opettajille klo 16.15-
17.45

TI 10.9. Sali varustetaan yo-kokeita varten. 
Pakollinen yo-info syksyn kirjoittajille klo 
15 (sama kuin 6.9.). 

KE 11.9. ENA preli klo 11.30 – 17.30

TO 12.9. PS ja RUB preli klo 11.30-17.30 salissa

PE 13.9. Joustolla opekokous: tosu

VIIKKO 38

MA 16.9. YO-koe: lyhyt vieras kieli

TI 17.9.

KE 18.9. YO-koe: äidinkielen lukutaito

TO 19.9. KOE rivi 2

PE 20.9. YO-koe: pitkä vieras kieli. KOE rivi 3

VIIKKO 39

MA 23.9. YO-koe: saame. KOE rivi 4

TI 24.9. YO-koe: matematiikka. KOE rivi 5

KE 25.9. KOE rivi 6

TO 26.9. YO-koe: psykologia, filosofia, historia, 
fysiikka, biologia. KOE rivi 7

PE 27.9. YO-koe: ruotsi. KOE rivi 1. KOE rivi 8 klo 
14 tai sovitusti
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VIIKKO 40

MA 30.9. 2. jakso alkaa

TI 1.10. YO-koe: äidinkielen kirjoitustaito ja 
suomi toisena kielenä

KE 2.10.

TO 3.10. YO-koe: uskonto, elämänkatso-
mustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede, terveystieto

PE 4.10. Salin yo-varustus puretaan.

VIIKKO 41

MA 7.10.

TI 8.10. Valokuvaus

KE 9.10. Valokuvaus

TO 10.10.

PE 11.10. RO-tuokio. Joustolla tiimikokous.

VIIKKO 42 SYYSLOMA 14.10.-18.10.

VIIKKO 43

MA 21.10.

TI 22.10. Arvosanat Wilmaan viim. klo 12

KE 23.10. Ilmoittaudu uusintaan viim. klo 14

TO 24.10. Kalliossa koepalaute klo 11-12. Ilm. 
viim. Kallion uusintaan klo 14. 
Aalto yliopiston ja Taideyliopiston 
Koe kampus! -tapahtuma abeille

PE 25.10. RO-tuokio. Joustolla pakollinen 
yo-info kevään kirjoittajille (sama 
kuin 29.10.).

VIIKKO 44

MA 28.10.

TI 29.10. Pakollinen yo-info kevään kirjoitta-
jille klo 15.00 (sama kuin 25.10.)

KE 30.10. Kuvataidelukion uusinta klo 
16.30-19.30

TO 31.10. Kallion uusinta klo 16.30-19.30

PE 1.11. RO-tuokio: ohjeet yo-ilmoittau-
tumiselle. Syksyllä valmistuvien 
oppimäärän oltava valmis viim. klo 
13. Halloween-juhla joustolla, 2. 
rivin tunti klo 13.15-14.15

VIIKKO 45

MA 4.11.

TI 5.11. Tiimikokous klo 15-17. Ykkösten ja 
abien vanhempainillat klo 18.

KE 6.11.

TO 7.11. Uusinnan arv. Wilmaan. Edell. 
lukuvuoden 4. ja 5. jaksojen O:t 
muuttuvat 
K-merkinnöiksi

PE 8.11. RO-tuokio. Ilm. viim. kevään 
yo-tutkintoon Wilmassa. Joustolla 
jatko-opintopaneeli abeille.

LA 9.11. Opettajien KIKY klo 9-15

VIIKKO 46

Wilma on auki 11.-15.11.

MA 11.11.

TI 12.11.

KE 13.11. AMK-kampuspäivä abeille

TO 14.11.

PE 15.11. RO-tuokio: Yo-ilm.lomakkeen 
allekirjoitus Joustolla aineryhmä-
kokous

VIIKKO 47

MA 18.11. KOE rivi 2. Opekokous klo 13. 
RO:t tapaavat.

TI 19.11. KOE rivi 3

KE 20.11. KOE rivi 4

TO 21.11. KOE rivi 5. Opettajien KIKY klo 
13-16

PE 22.11. KOE rivi 6

VIIKKO 48

MA 25.11. KOE rivi 7

TI 26.11. KOE rivi 1. KOE rivi 8 klo 14 tai 
sovitusti

2. JAKSO MA 30.9. – TI 26.11.2019
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KE 27.11. 3. jakso alkaa

TO 28.11.

PE 29.11. RO-tuokio. Joustolla aineryhmäko-
kous ja opojen info: ykkösten kurssi-
valintojen vaikutus jatko-opintoihin, 
urasuunnitelman aloittaminen.

VIIKKO 49

MA 2.12.

TI 3.12.

KE 4.12. YO-juhlan harjoitukset klo 15

TO 5.12. YO-juhla klo 15 (Kalliossa juhla 
klo 14)

PE 6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ

VIIKKO 50

MA 9.12.

TI 10.12. Arv. Wilmaan viim. klo 12 (myös 
Kallio)

KE 11.12. Ilm. uusintaan viim.klo 14. Hakuinfo 
peruskoululaisille klo 12.30

TO 12.12. Kalliossa koepalaute 11-12. Ilm. 
Kallion uusintaan viim. klo 14.

PE 13.12. RO-tuokio: opojen info esivalinnoista 
ykkösille salissa. Joustolla info kakko-
sille ja jatkaville kolmosille. 
Klo 12.30-13 Kuvisinfo kaikille. 

VIIKKO 51

MA 16.12. Kallion uusinta klo 16.30-19.30

TI 17.12. Kuvataidelukion uusinta klo 15.00-
18.00

KE 18.12.

TO 19.12.  Kalliossa opetus päättyy klo 11

PE 20.12. Joulujuhla, joulukirkko ja et-tilaisuus. 
Ajat ilm. erikseen.

JOULULOMA 23.12.2019 – 6.1.2020

VIIKKO 2

TI 7.1. 3. jakso jatkuu. Uusinnan arv. Wil-
maan.

KE 8.1.

TO 9.1. Tiimikokous klo 15-17

PE 10.1. RO-tuokio: tehdään esivalinnat, 
buuttausharjoitus kevään yo-kokeisiin 
osallistuville. Joustolla yhteishakuinfo 
abeille

VIIKKO 3

MA 13.1.

TI 14.1.

KE 15.1.

TO 16.1.

PE 17.1. RO-tuokio. Joustolla pakollinen 
yo-info kevään kirjoittajille (sama 
kuin 21.1.)

LA 18.1. Avoimien ovien päivä (myös Kallio), 
ei kampuskurssien tunteja. Kakkosten 
vanhempaintilaisuus

VIIKKO 4

Wilma on auki 20.-23.1.

MA 20.1.

TI 21.1. Pakollinen yo-info kevään kirjoittajille 
klo 15. (sama kuin 17.1.)

KE 22.1.

TO 23.1.

PE 24.1. RO-tuokiossa ja joustolla buut-
tausharjoitus kevään YO-kokeisiin 
osallistuville

VIIKKO 5

MA 27.1. KOE rivi 2. Opekokous klo 13. RO:t 
tapaavat.

TI 28.1. KOE rivi 3

KE 29.1. KOE rivi 4

TO 30.1. KOE rivi 5

PE 31.1. KOE rivi 6

VIIKKO 6

MA 3.2. KOE rivi 7

TI 4.2. KOE rivi 1. KOE rivi 8 klo 14 tai 
sovitusti

3. JAKSO KE 27.11.2019–TI 4.2.2020
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4. JAKSO KE 5.2. – TO 2.4.2020
KE 5.2. 4. jakso alkaa

TO 6.2.

PE 7.2. RO-tuokiossa ja joustolla buut-
tausharjoitus kevään YO-kokeisiin 
osallistuville

VIIKKO 7

MA 10.2.

TI 11.2.

KE 12.2.

TO 13.2. Penkkarit, vain 1. rivin tunti. Opetta-
jien KIKY klo 11-12. Illalla vanhojen 
tanssit

PE 14.2. 3. rivin tunti joustolla. Opetus päättyy 
klo 13. Vanhojen tanssit jäähallilla klo 
14. Ei 2. rivin tuntia (myös Kallio)

VIIKKO 8 talviloma 17.2. – 21.1.

VIIKKO 9

MA 24.2.

TI 25.2. Arvosanat Wilmaan viim. klo 12 
(myös Kallio)

KE 26.2. Hakuinfo peruskoululaisille ja heidän 
huoltajilleen klo 17.00.

TO 27.2. Kalliossa koepalaute 11-12. Ilmoit-
taudu uusintaan viim. klo 14 (myös 
Kallio). Kampusopelle Wilma-viestillä 
viim. klo 24.

PE 28.2. RO-tuokio

VIIKKO 10

Sali ei käytössä 3.3. – 2.4.

MA 2.3.

TI 3.3. Sali valmistellaan yo-kokeita varten

KE 4.3. Kuvataidelukion uusinta klo 16.30-
19.30 salissa

TO 5.3. Yo-valvontatreenit opettajille 
klo 15-16.30. 
Kallion uusinta klo 16.30 - 19.30.

PE 6.3. RO-tuokio. Joustolla tiimikokous

VIIKKO 11

MA 9.3.

TI 10.3. YO-koe: äidinkielen lukutaito ja suomi 
toisena kielenä

KE 11.3. Uusinnan arv. Wilmaan. 1. jakson O:t 
muuttuvat K-merkinnöiksi

TO 12.3. YO-koe: äidinkielen kirjoitustaidon 
koe

PE 13.3. YO-koe: lyhyt vieras kieli

VIIKKO 12

Wilma on auki 17.-23.3.

MA 16.3. YO-koe: ruotsi

TI 17.3. Opojen hakupaja abeille klo 12-13.15. 

KE 18.3. YO-koe: matematiikka

TO 19.3.

PE 20.3. YO-koe: pitkä vieras kieli

VIIKKO 13

MA 23.3. YO-koe: saame

TI 24.3. YO-koe: uskonto, elämänkatsomus-
tieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto

KE 25.3. KOE rivi 2

TO 26.3. YO-koe: psykologia, filosofia, historia, 
fysiikka, biologia. KOE rivi 3

PE 27.3. KOE rivi 4

VIIKKO 14

MA 30.3. KOE rivi 5. Opekokous klo 13. RO:t 
tapaavat.

TI 31.3. KOE rivi 6 

KE 1.4. KOE rivi 7

TO 2.4. KOE rivi 1. KOE rivi 8 klo 14 tai 
sovitusti. Salin yo-varustus puretaan 
klo 13 jälkeen
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5. JAKSO PE 3.4. – LA 30.5.2020
PE 3.4. 5. jakso alkaa

VIIKKO 15

MA 6.4.

TI 7.4. klo 11 info ykkösille ensi lv:n 
valinnoista

KE 8.4. klo 11 info kakkosille ja jatkaville 
kolmosille ensi lv:n valinnoista

TO 9.4.

PE 10.4. PITKÄPERJANTAI

VIIKKO 16

MA 13.4. 2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ

TI 14.4. Valintaviikko alkaa: Ensi lv:n kurssi-
tarjotin avautuu klo 14.30

KE 15.4. Arv. Wilmaan viim. klo 12 (myös 
Kallio) Opojen Valinnat kuntoon! 
-klinikka auki klo 9.30-13.

TO 16.4. Ilm. uusintaan viim. klo 14 (myös 
Kallio), kampusopelle Wilmassa 
viim. klo 24. Kalliossa koepalaute 
11-12 Opojen Valinnat kuntoon! 
-klinikka auki klo 9.30-13

PE 17.4. RO-tuokio: valintojen tarkistus. 
Joustolla aineryhmäkokous

VIIKKO 17

MA 20.4.

TI 21.4. Pakollinen yo-info syksyn kirjoittajil-
le klo 15.00. (sama kuin 24.4.)

KE 22.4.

TO 23.4. Pääsykoe klo 10-14. Opiskelijoilla 
etäopiskelupäivä.
Kuvataidelukion uusinta klo 10.30-
13.30. Kallion uusinta klo 16.30 
- 19.30.
Opettajien KIKY klo 14.15-17.15

PE 24.4. RO-tuokio: ilm. ohjeet syksyn 
yo-tutkintoon. Joustolla pakollinen 
yo-info syksyn kirjoittajille (sama 
kuin 21.4.)

VIIKKO 18

MA 27.4.

TI 28.4.

KE 29.4. Uusinnan arv. Wilmaan. 2. jakson 
O:t muuttuvat K-merkinnöiksi

TO 30.4. VAPAAPÄIVÄ meillä ja Kalliossa

PE 1.5. VAPPU

VIIKKO 19

MA 4.5. Keväällä valmistuvien oppimäärän 
oltava valmis viim. klo 13.

TI 5.5. Ilm. viim. syksyn yo-tutkintoon, ellet 
odota kevään tuloksia. Opettajien 
Veso klo 15-18

KE 6.5.

TO 7.5.

PE 8.5. RO-tuokio, yo-lomakkeen allekirjoi-
tus. Joustolla opettajien KIKY

VIIKKO 20

MA 11.5.

TI 12.5.

KE 13.5.

TO 14.5.

PE 15.5. RO-tuokio 

VIIKKO 21

MA 18.5. KOE rivi 1 Kuvis ja Kallio. Opeko-
kous klo 13. RO:t tapaavat.

TI 19.5. KOE rivi 2

KE 20.5. KOE rivi 3

TO 21.5. HELATORSTAI

PE 22.5. KOE rivi 4

VIIKKO 22

MA 25.5. KOE rivi 5

TI 26.5. KOE rivi 6

KE 27.5. KOE rivi 7

TO 28.5. KOE rivi 8. YO-ilm.lomakkeen alle-
kirjoitus viim. tänään. Muu ohjelma 
tiedotetaan erikseen.

PE 29.5. Arv. Wilmaan viim. klo 8.45 (Kallion 
viim. klo 8) Opettajien KIKY klo 
8.30-9.30. Yo-juhlan harjoitukset. 
Muu ohjelma tiedotetaan erikseen.

LA 30.5. Yo-juhla
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Kokeet alkavat aina klo 9.00. Tule paikalle viim. klo 8.15.

• Lue kokelaan ohjeet Opiskelijan Torkkeli -sivuston Yo-kirjoitukset -palstalta.
• Tuo kokeeseen oma kannettava, virtajohto, kuulokkeet sekä tarvittaessa sovitin. 
• Varmista, että osaat buutata koneesi, eli käynnistää sen Abitti-

käyttöjärjestelmään USB-muistilta. 
• Osallistu buuttaustreeniin ennen koetta. 

Digitaalisessa kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kokeeseen

ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ke 18.9. äidinkieli, lukutaidon koe
pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 23.9. saamen äidinkielen koe
ti 24.9. matematiikka
to 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 27.9. ruotsi
ti 1.10. äidinkieli, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe
to 3.10. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto

SYKSYN 2019 YLIOPPILASTUTKINTO
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KEVÄÄN 2020 YLIOPPILASTUTKINTO
Kokeet alkavat aina klo 9.00. Tule paikalle viim. klo 8.15.

• Lue kokelaan ohjeet Opiskelijan Torkkeli-sivuston Yo-kirjoitukset-palstalta. 
• Tuo kokeeseen oma kannettava, virtajohto, kuulokkeet sekä tarvittaessa sovitin. 
• Varmista, että osaat buutata koneesi, eli käynnistää sen Abitti-

käyttöjärjestelmään USB-muistilta. 
• Osallistu buuttaustreeniin ennen koetta. 

Digitaalisessa kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kokeeseen.

ti 10.3. äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe
to 12.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
pe 13.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ma 16.3. ruotsi
ke 18.3. matematiikka
pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 23.3. saamen äidinkielen koe
ti 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maan-

tiede, terveystieto
to 26.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
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AINEVALINTAKORTTI 2019-2020

Oppiaine Pakolliset Syventävät Soveltavat
Äidinkieli ja kirjallisuus, ÄI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Suomi toisena kielenä S2 1 2 3 4 5 6 7 8

Kielet Pakolliset Kirjoitusaika
 A-kieli ENA 1 2 3 4 5 6 7 8 10 kokeet
 A-kieli EAA, RAA, SAA, VEA 1 2 3 4 5 6 7 8
 A-kieli  RUA 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1) AI
 B1-kieli RUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2)
 B3-kieli EAB, IAB, RAB, SAB, VEB 1 2 3 4 5 6 7 8 10 3)
 B3-kieli EAB, IAB, RAB, SAB, VEB 1 2 3 4 5 6 7 8 10 4)

Matematiikka
Pitkä, MAA (1. kurssi MAY01) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 
Lyhyt, MAB (1. kurssi MAY01) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Ylimääräiset Kirjoitusaika

kokeet
Reaaliaineet
Biologia, BI 1 2 3 4 5 6
Maantiede, GE 1 2 3 4 1)
Fysiikka, FY 1 2 3 4 5 6 7 9 15 2)
Kemia, KE 1 2 3 4 5 7 3)
UE    1 2 3 4 5 6 4)
UO 1 2 3 4 5 6
ET 1 2 3 4 5 6
Filosofia, FI 1 2 3 4 5 6
Psykologia, PS 1 2 3 4 5 7 8
Historia, HI 1 2 3 4 5 6 7 8
Yhteiskuntaoppi, YH 1 2 3 4 7
Terveystieto, TE 1 2 3 5

Taideaineet
Kuvataide, KU 1 2*
Kuva ja taidehistoria, KUVA 1 2 3 4 5 6 7 LD2
Piirustus ja maalaus, PM 1 2 3 4 5 6 7 8
Kuvanveisto, KO 1 2 3 4
Valokuvaus, VAL 1 2 3 4 5 6
Elokuva, ELO 1 2 3 4 5 6 7
Taidegrafiikka, GR 1 2 3 4 5
Keramiikka, KR 1 2 3 4
Tekstiili, TS 1 2 3 4 5 LD3
Muotoilu ja arkkitehtuuri, MUA 1 2 3 4 5
Multimedia, MM 1 2 3 4 5
Digitaalinen ilmaisu DI 1 2 3 4 LD5
Taiteiden väliset kurssit 1 2 3

Musiikki, MU 1 2* 7
Liikunta, LI 1 2 3 4
Opinto-ohjaus, OP 1 2
Teemaopinnot TO 1 2 3
Akriivipolku-opinnot APO 5

*Pakollisia KU01, KU02 sekä MU01 tai MU02

Kursseja 1. v. 2.v. 3.v. yht:________

8)

YO-suunnitelma
Täytetään 2. lukuvuotena

Pakollisia kursseja 49-52 matematiikan oppimäärästä riippuen. Kuvataideaineita on opiskeltava 
vähintään 12 kurssia. Opiskelija saa vähentää 8 kurssia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista 
kursseista. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet jokaisen pakollisen oppiaineen 
pakollisista kursseista. Kurssien kokonaismäärä lukion aikana vähintään 75 kurssia.

3)
4)
5)
6)
7)

Jätän pois seuraavat
pakolliset kurssit (max. 8)
Täytetään 2. lukuvuotena

1)
2)
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ILMOITTAUDU 
UUSINTAKUULUSTELUUN

osoitteessa http://bit.ly/uusintakoe

tai avaa QR-koodi

LINKKEJÄ

Opiskelijan Torkkeli -sivusto: https://hkiopev.sharepoint.com/sites/OpiskelijanTorkkeli
Wilma: https://wilma.edu.hel.fi/
Ilmoittautuminen uusintakokeeseen: http://bit.ly/uusintakoe
Ylioppilastutkintolautakunta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/
Koulun kotisivut: https://www.hel.fi/kuvatl/fi
Koulun verkkolehti Hetkiä ja kuvakulmia: http://kuvislukio.koulublogit.fi/






