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Sibelius-lukiosta
• Sibelius-lukio on valtakunnallisen koulutuksen erityistehtävän saanut oppilaitos, joka 

tarjoaa laaja-alaiseen yleissivistykseen tähtäävän lukio-opetuksen rinnalla korkeatasoista 
musiikin ja tanssin opetusta.

• Sibelius-lukiossa opiskelee noin 580 opiskelijaa, joista 360 musiikkilinjalla, 90 
tanssilinjalla ja loput yleislinjalla. Opiskelijoita on eri puolilta Suomea yli 50 eri kunnasta.

• Taidepainotuksen ohella ”Sibis” tunnetaan erityisesti erinomaisesta yhteishengestään –
jokainen sibeliuslukiolainen saa olla oma itsensä.

• Musiikki- ja tanssilinjalla opiskelevat suorittavat vähintään 24 opintopistettä 
erityistehtävän mukaisia opintoja. Lisäksi he voivat vähentää muiden pakollisten 
opintojen määrästä 16 opintopistettä. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa puolet joka 
oppiaineen pakollisista opinnoista. Lisäksi ylioppilaskirjoituksissa suoritettavista aineista 
täytyy tehdä kaikki pakolliset opintojaksot.
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Keskiarvo- ja pisterajat

YLEISLINJA 34 aloituspaikkaa
Kevään 2021 lukuaineiden sisäänpääsykeskiarvo oli 9,21.

TANSSILINJA 28 aloituspaikkaa
Kevään 2021 tanssilinjan alin sisäänpääsypistemäärä oli 17,78/20. 
Maksimipistemäärä muodostuu päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta 10p 
ja pääsykokeesta 10p

MUSIIKKILINJA 108 aloituspaikkaa
Kevään 2021 musiikkilinjan alin sisäänpääsypistemäärä oli 16,19/20. 
Maksimipistemäärä muodostuu päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta 10p 
ja pääsykokeesta 10p
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Musiikkilinjan opinnot 24 opintopistettä

Kaikille yhteiset opinnot:
• Johdatus Musiikkilukio-opintoihin 2 opintopistettä
• Musiikki ja kulttuuri 8 opintopistettä
• Yhteismusisointi vähintään 6 opintopistettä:
→ bändit, jazzyhtyeet, kamarimusiikki, kansanmusiikki, sinfoniaorkesteri ja kuorot
Vapaasti valittavat opinnot 10- opintopistettä

Vapaasti valittavia opintoja:
• Musiikin teoria ja säveltapailu
• Sävellys ja sovitus
• Musiikkiteknologia
• Soitin- ja lauluopinnot (vapaa säestys kitara/piano, klassinen laulu, popjazz-laulu, sähkökitara, 

piano)
• Produktiot (Vanhojen tanssiorkesteri, Duettoproduktio tanssilinjan kanssa, vuosiproduktiot, 

Joulushow, kuoromatka…)
• Lukiodiplomi

4



Musiikkilinjalaisen lukujärjestys

• Yleisaineiden opintojaksot ja osa musiikin opintojaksoista näkyy Wilman 
lukujärjestyksessä.

• Yhteismusisointi-, soitto- ja laulutunnit sijoitetaan taidepalkkeihin   (1), 
opiskelijan hyppytunneille, ruokatunneille  ja joskus myös koulupäivän 
jälkeen.

• Nämä opinnot eivät näy Wilman lukujärjestyksessä.
• Näiden aineiden valinnat tehdään vuodeksi kerrallaan, eikä niitä voi 

muuttaa kesken vuotta
• Taidepalkit ovat lukujärjestyksessä maanantai iltapäivisin ja torstai -

aamuisin.
• Yhteismusisointiryhmien harjoitusajat pysyvät samoina koko lukuvuoden 

ajan (poislukien koontiviikot).
• Opiskelijat voivat myös lukea opintojaksoihinsa lukion aikaisia 

musiikkiopisto-opintoja (SMOL:n alaiset oppilaitokset)
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Musiikkilinjalaisen lukujärjestys esim. 1
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Musiikkilinjalaisen lukujärjestys esim. 2
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Täytä Opintopolussa (www.opintopolku.fi) sähköinen hakulomake 
yhteishaun aikana 22.2.-22.3.2022.

Täytä yhteishaun aikana myös musiikki- tai tanssilinjan taustatietokysely 22.3.2022 klo 
15.00 mennessä. Löydät lomakkeen koulun kotisivuilta kohdasta "Hae meille".

Saat pääsykoekutsun tai videohaun ohjeviestin yhteydessä musiikki- tai tanssilinjan 
sähköisen ainevalintakyselyn joka pitää palauttaa noin viikko ennen pääsykokeita.

Musiikkilinjan pääsykokeet järjestetään pandemiatilanteen vuoksi keväällä 2022 etänä. 
Tanssilinjan pääsykokeet pyritään järjestämään lähikokeina Sibelius-lukiossa.
Musiikkilinjan hakuvideo palautetaan 2.5.2022 klo 12.00 mennessä.
Tanssilinjan pääsykokeet järjestetään ajalla 3.-4.5.2022.
Haun tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021.
Lisätietoa kokeista löydät kotisivuiltamme: https://www.hel.fi/sibel/fi/hae-meille/

Haku Sibelius-lukioon
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• Lukio lähettää kaikille hakijoille sähköpostitse 14.4.2022 mennessä sähköisen 
kyselylomakkeen, jonka kautta palautat videosi.

• Samassa viestissä saat tarkemmat videota koskevat ohjeet sekä sähköisen 
ainevalintakyselyn vastauslinkin.

• Viesti hakijoille lähetetään Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

• Video palautetaan 2.5.2022 klo 12.00 mennessä.

• Pääsykoevideon osa-alueet arvioidaan seuraavasti:

maksimi

Pakollinen säestyksetön laulunäyte 2 pistettä

Vapaavalintainen musiikkiohjelma 6 pistettä

Oma esittely (miksi haen Sibelius-lukioon) 2 pistettä

Musiikkilinjan videohaku
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Lisätietoa Sibelius-lukiosta

• Hae meille:

https://www.hel.fi/sibel/fi

• Kysy lisää:

• musiikkilinja: pekka.juvonen@edu.hel.fi
• Tanssilinja: leena.nordberg@edu.hel.fi

• Tutustu meihin:

Blogi: https://sibeliuslukio.com/
Facebook: Sibelius-lukio
YouTube: Sibelius-lukio
Instagram: @sibeliuslukio
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