
 

 

 
 

Liite opinto-oppaaseen ennen syksyä 2021 aloittaneille opiskelijoille 

Tässä esitetyt tiedot koskevat ennen syksyä 2021 opintonsa aloittaneita ja vanhan opetussuunnitelman mukaan 

opiskelevia opiskelijoita. Syksyllä 2021 aloittaneiden ja uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevien opintoja 

koskevat tiedot ovat opinto-oppaassa. 
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PERUSTIETOA OPINNOISTA 
  
KURSSI  
Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseihin, jotka ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Kurssien sisällöistä, 
tavoitteista ja arviointimenetelmistä saa tietoa aineenopettajilta ja Wilman kohdasta Opetussuunnitelma.  
Opetussuunnitelma löytyy myös koulumme kotisivuilta kohdasta Opiskelu. Yhden kurssin laajuus on noin 22 
oppituntia, kun oppitunti on 75 minuuttia.  
  
KURSSITARJOTIN JA LUKUJÄRJESTYS  
Kurssitarjottimessa ovat näkyvissä kaikki lukuvuoden kurssit, jotka todennäköisesti toteutuvat. Kurssitarjontaan 
voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Opiskelija valitsee kurssitarjottimesta ne kurssit, jotka hän suorittaa 
lukuvuoden aikana. Oman koulun kurssitarjottimen lisäksi kursseja voi valita kaupungin kurssitarjottimesta sekä 
verkkokurssitarjottimesta. Lisäksi on tarjolla korkeakouluyhteistyökurssitarjottimia.  
 
Uuden opetussunnitelman mukaisia opintojaksoja on mahdollista valita erilliseltä opintojaksotarjottimelta. 
 
KURSSILLE ILMOITTAUTUMINEN  
Kursseille ilmoittaudutaan verkossa osoitteessa wilma.edu.hel.fi ilmoittautumisaikana, joka on edellisen 
lukuvuoden viimeisessä jaksossa. Wilmasta voi tarkistaa lukujärjestyksensä, koko lukuvuoden valinnat ja 
aikaisemmat suoritukset. Kurssivalintoja voi muuttaa lukuvuoden aikana, kun kurssitarjotin on 
auki. Kurssitarjottimen kurssivalintojen viimeiset muutosajankohdat ovat koulun kalenterissa. Kurssitarjottimen 
jaksot sulkeutuvat noin 10-14 päivää ennen seuraavan jakson alkua, jonka jälkeen valintoja ei voi enää muuttaa.  
  
AKTIIVIPOLKU  



 

 

Opiskelijan on mahdollista suorittaa kursseja aktiivipolkuun kuuluvilla opinnoilla. Kursseja voi saada aktiivisesta 
osallistumisesta opiskelijakuntatyöhön, erilaisten koulun työryhmien jäsenyyksistä ja aktiivisesta osallistumisesta 
työryhmien toimintaan. Ruuti-toimintaa ja oman koulun ulkopuolista opiskelijakuntatoimintaa voidaan 
myös hyväksilukea osaksi opintoja.  
 
Aktiivipolkuopinnoissa voidaan hyväksilukea työelämään valmentavia opintoja kuten anniskelupassi, 
hygieniapassi, ikärajapassi, ajokortti ja järjestyksenvalvontakortti. Kursseja voi saada esimerkiksi NUISKU-
kurssista, isos- ja Prometheus-leiriohjaajakoulutuksesta, partio-, kerho- ja 
leiriohjaajakoulutuksesta. Aktiivipolkuopintojen enimmäislaajuus on 10 kurssia. Niistä sovitaan 
opiskelijakunnan ohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa.   
  
KURSSIEN SUORITTAMINEN MUISSA KOULUISSA  
Opiskelijat voivat hyödyntää myös muiden kaupungin lukioiden kurssitarjontaa. Käytössämme on 
kaupunkikurssitarjotin, kaupungin verkkokurssitarjotin sekä esim. Helsingin yliopiston kurssitarjontaa. 
  
OPISKELIJAN OPINTO-OHJELMA JA -SUUNNITELMA  
Lukio-opintojen aluksi opiskelija rakentaa itselleen ensimmäisen vuoden opinto-ohjelman  
lukuvuoden kurssivalinnoista. Opintosuunnitelma tehdään vuosittain ja sitä voi päivittää 
tarpeen mukaan. Muutoksista on hyvä neuvotella opinto-ohjaajan kanssa.   
 
Opinto-ohjelman suunnittelua varten on olemassa opiskelusuunnitelmalomake. Opiskelusuunnitelma- lomake 
tulee täyttää ryhmänohjaustuokiossa ja viimeistään ennen seuraavan vuoden kurssivalintojen 
tekemistä. Opiskelusuunnitelmalomakkeessa on ohje siitä, miten eri oppiaineiden kursseja suositellaan 
valittavaksi eri opintovuosina sekä suositukset kurssien suoritusjärjestyksestä. Lomakkeeseen merkitään myös YO-
kirjoitusuunnitelma ja seurataan kurssikertymää. Lomake löytyy kotisivujen opiskelu-linkin alta lomakkeet 
osioista. YO-kirjoitusuunnitelma tehdään myös Wilmaan.  
  
Lukion aikana on suoritettava vähintään 75 kurssia, enimmäiskurssimäärää ei ole.    
Lukio-opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa vuodessa. Sitä lyhyemmässä ajassa lukion suorittaminen 
tarkoittaa käytännössä monien kurssien itsenäistä suorittamista. Jokaisessa jaksossa tulisi suorittaa yhteensä 
vähintään 6 kurssia niin, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan noin 30 kurssia ja toisena 
lukiovuotena noin 30 kurssia riippuen ainevalinnoista. Opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla yhden jakson tai 
pidemmäksi ajaksi vain erityisestä syystä menettämättä lukiopaikkaansa.   
  
OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN PITKÄ > LYHYT TAI LYHYT > PITKÄ  
Oppimäärää on mahdollista vaihtaa perustellusta syystä kesken lukion esimerkiksi pitkästä matematiikasta 
lyhyeen. Siitä on kuitenkin neuvoteltava aina opinto-ohjaajan kyseessä olevan oppiaineen 
aineenopettajan kanssa.   
  
Matematiikka  
1.-2. vuoden opiskelijat (uusi OPS)  
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 koulukohtaisia syventäviä tai soveltavia 
kursseja 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 harkitaan uudelleen.  
   
Hyväksytysti suoritetuista pitkän matematiikan kursseista opiskelijan kurssimää-  
rään hyväksi luetaan soveltavina kursseina nekin kurssit, jotka eivät suoraan korvaa  
tiettyä lyhyen matematiikan kurssia.  
  
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  
Uusi OPS: kursseja luetaan hyväksi seuraavasti siirryttäessä pidemmästä lyhyempään  
oppimäärään. 
 
A-oppimäärä 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 oppiaineen kokonaiskurssimäärään. Jos opiskelija pyytää, hänelle järjestetään mahdollisuus 
lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi.  
 
Siirryttäessä lyhyestä pitkään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös 
arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää 
vaihtamatta. Nämä kurssit luetaan opiskelijalle hyväksi S-merkinnällä.  
 
Uskonnon ja ET:n oppimäärän vaihtaminen  
Jos opiskelija vaihtaa uskonnon elämänkatsomustietoon, hänen on toimitettava  
koulusihteerille todistus siitä, ettei ole kirkon jäsen. Todistuksen saa väestörekisteristä.  
  
KURSSIN SUORITTAMINEN ITSENÄISESTI  
Kursseja voi suorittaa osallistumatta opetukseen itsenäisesti opiskellen eli tenttimällä. Opiskelija sopii opettajan 
kanssa kirjallisesti kurssin suorittamisesta Itsenäinen opiskelu -lomakkeella. Kurssin opettaja antaa tehtävät ja 



 

 

opastaa niiden suorittamisessa. Itsenäisesti opiskellusta kurssista on saatava hyväksytty arvosana, jotta se luetaan 
kurssikertymään.  
 
VERKKOKURSSEISSA HUOMIOTAVA 
 
lv. 2020–2021 opiskelija voi valita jokaisesta verkkokurssijaksosta yhden kurssin (yhteensä 5 
verkkokurssia/lukuvuosi). Lisätietoja verkkokursseista sekä niiden suorittamisesta: 
hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja koulutus/lukiot/opiskelu/lukionverkkkokurssit 
 

MUSIIKKILINJAN OPINNOT  
 
Musiikkilinjan opiskelijat suorittavat vähintään 12 musiikin kurssia pakollisina opintoina ja ovat näin oikeutettuja 
vähentämään valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:n mukaisten muiden pakollisten kurssien määrästä 8 
kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa puolet joka oppiaineen pakollisista kursseista.  
    
Musiikkilinjalaisen 12 kurssia koostuvat seuraavasti:  

 4 musiikki- ja kulttuurikurssia (Kurssit MuKu 1-4)  
 Vähintään 2 kuoro- ja/tai yhteismusisointikurssia (bändit, lauluyhtye jne.)  
 6 muuta musiikin kurssia oman valinnan mukaan   

 
Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia musiikkikursseja MU1 ja 2 EI LASKETA MUKAAN 12 
erityistehtäväkurssiin! 

 
Hyväksilukeminen   
Opiskelijalla on mahdollisuus lukea hyväksi lukion ulkopuolisissa oppilaitoksissa suoritettuja syventäviä ja 
soveltavia kursseja.  Kurssien tulee olla lukioaikana suoritettuja. Hyväksi voi lukea yhteensä korkeintaan kuusi 
erityistehtävän mukaista kurssia seuraavista oppiaineista: Musiikin teoria ja säveltapailu, sävellys ja sovitus, 
musiikkiteknologia, soitin/laulu, pitkä ja/tai lyhyt oppimäärä. Hyväksilukua koskevat lomakkeet löytyvät 
kotisivuilta ja niitä saa myös kansliasta. Opiskelija vie lomakkeen musiikkiopiston opettajan täytettäväksi ja 
lomake palautetaan musiikin apulaisrehtorille lukuvuosikalenterissa ilmoitettuina aikoina syksyllä ja keväällä.  
 
TOISEN JA KOLMANNEN VUOSITASON KURSSIT 
 
Kurssikuvaukset löydät nettisivuilta 
https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/sibel/Musiikkilinjan%20kurssikuvaukset.pdf 
  
Hajautetut kurssien opetus sovitaan opettajien kanssa erikseen.  Ryhmätuntien ajat pysyvät yleensä samoina koko 
lukuvuoden, soitto- ja laulutunnit sovitaan joka jaksoon ja koeviikoille erikseen.  
  
Musiikin opinto-ohjaus   
Musiikin opinto-ohjaaja seuraa opiskelijoiden musiikkiopintoja ja auttaa opiskelijoita musiikin opiskeluun ja 
musiikkialan jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Vastaanottoajat ovat nähtävillä kanslian oven ilmoitustaululla. 
Vastaanottotila on 2. kerroksen apulaisrehtorihuone. Henkilökohtaisesta tapaamisesta voi sopia Wilmaviestillä.   
 
Yleis- ja tanssilinjalaisen musiikkiopinnot   
Yleis- ja tanssilinjalainen noudattaa oman linjansa mukaista tuntijakoa ja voi valita opinto-ohjelmaansa 
erityistehtävän mukaisista musiikkiaineista kuoron ja orkesterin.  
  
Musiikin opetustilat    

https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/sibel/Musiikkilinjan%20kurssikuvaukset.pdf


 

 

Musiikin opetustiloina toimivat koulun alakerta (mm bändit ja musiikkiteknologia) sekä luokkatilat kerroksissa 2-5. 
Opetustila saattaa vaihdella jaksoittain, joten varmista aina opetustila opettajasi seuraavan jakson 
lukujärjestyksestä.  
 
Opetusvälineet  
Bänditiloista ei saa viedä tai siirtää soittimia muihin tiloihin ilman bändiopettajien lupaa. Huolehdithan siitä, että 
opetustilat jäävät aina siistiin kuntoon ja siirrä tavarat paikoilleen, jos olet siirrellyt niitä.   
  
Palauta nuottiteline siihen tilaan, josta lainasit sen. Ethän jätä nuottitelineitä käytäville.  
Sinfoniaorkesterin telineet säilytetään juhlasalissa telinekärryssä eikä niitä pidä viedä pois salista.   
 
Jos huomaat että soittimissa on vikoja, ilmoitathan niistä musiikinopettajille. Tämä koskee etenkin flyygeliä, 
pianoja sekä bänditilojen soittimia ja laitteita. Pianot viritetään korkeintaan kaksi kertaa vuodessa.   
Flyygelin suojapeite on aina laitettava päälle sen jälkeen, kun soitinta on käytetty.   
Luokan 56 cembalon käyttöön ja siirtoon pyydetään lupa musiikin apulaisrehtorilta.    
 
Koulun soittimia ei lainata opiskelijoiden omia keikkoja varten.  
  
Harjoittelu koulun tiloissa   
Koulun aukioloaikana saa henkilökohtaista harjoittelua varten käyttää mitä tahansa vapaana olevaa opetustilaa. 
Opiskelijat voivat käyttää myös alakerrassa olevia bänditiloja omaehtoiseen harjoitteluun silloin, kun ne eivät ole 
opetuskäytössä. Opetustiloihin ei voi varata vakituisia harjoitteluaikoja.  
 
Piano löytyy juhlasalista, sinisestä aulasta ja luokista 21,23, 31, 33, 34, 36, 47, 48, 51, 55, 56 ja57. Alakerrassa 
piano on Sorsanpesässä ja koppitilassa.  
 
Sulje luokan ikkuna ja sammuta valot aina kun lähdet luokasta, etenkin iltapäivisin.   
 
Opiskelija ei saa sopia koulun tiloihin omia, koulun ulkopuolisia soittotunteja tai harjoituksia joihin tulee muita 
kuin oman lukion opiskelijoita.  
  
Soitinvarasto   
Koululla on soitinvarasto B- portaan ala-aulassa, ulko-oven vieressä. Varastoon voi lunastaa pantillisen avaimen 
kouluisännältä. Säilytäthän soittimesi aina lukollisessa kaapissasi tai soitinvarastossa. On suositeltavaa, ettei 
arvosoittimia jätetä valvomattomiin tiloihin. Ethän säilytä soitintasi käytävätiloissa.  
 
Koululla ei ole soitinvahinkoja tai varkauksia korvaavaa vakuutusta. On hyvä, että opiskelijalla tai huoltajalla on 
kotivakuutus, joka kattaa myös soittimen. Varkaustapauksista tehdään rikosilmoitus ja vahingoista ilmoitetaan 
rehtorille.   
 
Musiikinopetuksen viestintä   
Suuri osa musiikkia koskevasta informaatiosta välitetään Wilmaviesteinä. Musiikin ilmoitustaulu on A-portaan ala-
aulassa.  Mikäli et syksyn ensimmäisen viikon aikana saa yhteyttä musiikin opettajaasi tai ryhmääsi, ota yhteyttä 
musiikin opinto-ohjaajaan.  
 
MUSIIKIN OPETUSJÄRJESTELYT   
Taidepalkki (kiertotunti 1) on koulun taideaineopetukselle varattu aika. Opiskelijan ei pidä sopia taidepalkkiin 
mitään koulun ulkopuolisia harrastustunteja tai työvuoroja.  Lääkäriaikoja, ajotunteja ym. menoja ei pidä sopia 
päällekkäin soitto-, laulu- tai yhteismusisointituntien ja konserttien kanssa.  
 
SUURRYHMÄT   



 

 

Kuorot, sinfoniaorkesteri, bändit ja kamarimusiikkiryhmät harjoittelevat pääsääntöisesti taidepalkeissa ja 
perjantai-iltapäivän kiertotunnilla 9. Tunteja voi olla myös klo 16.15 jälkeen.  
 
SOITIN- JA LAULUOPINNOT  
Soitin- ja lauluopinnot sisältävät sekä ryhmä- että yksilöopetustunteja. Opettaja pyrkii sijoittamaan oppitunnin 
lukujärjestykseen sellaisille ajoille, jotka sopivat opiskelijan lukujärjestykseen (esim. hyppytunnit, aamut tai 
iltapäivät, taidepalkin vapaat tunnit, lounastunti). Joskus tunti joudutaan sijoittamaan osittain päällekkäin muun 
opetuksen kanssa. Koulun musiikkiopintojen vuoksi opiskelija saa myöhästyä toiselta oppitunnilta 15 min tai 
lähteä oppitunnilta 15 min ennen tunnin loppua. Musiikkituntien ajankohdat sovitaan erikseen joka jaksolle 
viimeistään viikkoa ennen jakson vaihtumista. Pidä huoli siitä, että teet seuraavan jakson lukujärjestysmuutokset 
viimeistään lukuvuosikalenterissa mainittuina päivämäärinä.  
 
Musiikin opetus jakson koontiviikolla 
Musiikinopettajat ilmoittavat ennen koontiviikon alkua oman oppiaineensa opetusjärjestelyistä.   
Kuorojen harjoitusajat ja bändimatineapäivä löytyvät lukuvuosikalenterista.  
 
Poissaolot  
Ilmoita aina suoraan opettajallesi Wilma-  tai tekstiviestillä jos olet sairauden vuoksi poissa soitin- laulu- tai 
yhteismusisointiryhmän tunneilta. Huoltaja ei voi etukäteen selvittää sellaisten musiikkituntien poissaoloja, jotka 
eivät näy Wilman lukujärjestyksessä.   
 
Soitin- ja lauluopintojen tai yhteismusisointiaineiden suoritusmerkinnät O ja K  
Kurssi voidaan arvioida suoritusmerkinnällä O esim. pitkäaikaisesta sairaudesta johtuen. Voidakseen jatkaa 
opintoja kyseisessä aineessa, opiskelija suorittaa opettajan kanssa sovitut lisätehtävät, jotta kurssi voidaan 
arvioida numeroarvosanalla.  Jollei O- merkintää suoriteta, suoritusmerkintä muuttuu K:ksi (keskeytynyt 
kurssi). Soitin- ja lauluopintojen tai yhteismusisoinnin K- merkintä evää opinto-oikeuden kyseisessä oppiaineessa 
(Ym, pitkä ja / tai lyhyt oppimäärä) seuraavan kurssin tai lukuvuoden osalta. Pitkän oppimäärän tai 
yhteismusisoinnin K- merkintä syksyltä merkitsee, ettei oppiainetta voi jatkaa keväällä,  
K-merkintä keväältä merkitsee, ettei oppiainetta voi opiskella koko seuraavana lukuvuonna. Lyhyen 
oppimäärän K-merkintä evää opinto-oikeuden seuraavalle lukuvuodelle.    
 
Kurssiarviointi ja päättöarviointi  
Musiikkikurssien arvioinnista ja päättötodistuksen päättöarvosanoista saat lisätietoa opetussuunnitelmasta.   
   

TANSSILINJAN OPINNOT   
 
Sibelius-lukion tanssilinjalla noudatetaan koulun omaa tuntijakoa. Sibelius-lukiossa ne opiskelijat, jotka suorittavat 
vähintään 12 kurssia erityisen koulutustehtävän opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston 
asetuksen (955/2002) 8 §:ssä säädetystä pakollisten kurssien määrästä enintään kahdeksan kurssia. Opiskelijan 
tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista. Erityisen 
koulutustehtävän mukaisten opintojen tulee olla muita kuin opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä 
pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja. Tanssilinjalainen ei voi laskea edellä mainittujen 12 kurssin 
joukkoon musiikkikursseja.  
 
Kurssien suorittaminen  
Kurssien suorittamisen edellytyksenä on osallistuminen opetukseen. Opettaja informoi kurssin ensimmäisen 
tunnin aikana mahdollisista muista kurssiin liittyvistä tehtävistä.   
 
Tanssilinjalla opiskeleva opiskelee seuraavia aineita:   



 

 

Tanssi- ja kulttuurikurssit (1-6) TaKu-kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssit arvioidaan käyttäen 
numeroarvosanoja 4-10.   
 
Nykytanssikurssit (1-6) TaNy-kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssit arvioidaan käyttäen 
numeroarvosanoja 4-10.   
 
Balettikurssit (1-6) TaBa-kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, joista TaBa6 on balettiproduktiokurssi. Kurssit 
arvioidaan käyttäen numeroarvosanoin 4-10.  
 
Kehontieto- ja liikeilmaisukurssi (1) Tanssilinjalla opiskelevat suorittavat TaKl-kurssin ensimmäisen vuoden aikana. 
Kurssi arvioidaan käyttäen numeroarvosanoja 4-10.   
 
Tanssin erikoiskurssi (1) Tanssilinjalla opiskelevat suorittavat TaEk-kurssin toisen vuoden aikana. Kurssi arvioidaan 
käyttäen numeroarvosanoja 4-10.   
 
Produktiokurssit (1-3) TaPr1-kurssi suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana ja kurssille osallistuminen edellyttää, 
että TaKu1- kurssi on suoritettu. TaPr2-kurssi suoritetaan toisen vuoden aikana ja kurssille osallistuminen 
edellyttää, että TaKu2-TaKu4- kurssit on suoritettu. TaPr3-kurssi suoritetaan kolmannen vuoden aikana ja kurssille 
osallistuminen edellyttää, että opiskelija on aktiivisesti osallistunut tanssilinjan toimintaan. Produktiokurssit 
arvioidaan hyväksytty/hylätty eli suoritusmerkinnällä. Opiskelija saa produktiokurssista myös henkilökohtaisen 
palautteen.   
 
Tanssitaiteen lukiodiplomikurssi (1)  
Tanssitaiteen lukiodiplomi tehdään kolmannen vuoden aikana. Diplomin tekeminen edellyttää, että opiskelija on 
suorittanut TaNy6-kurssin sekä TaKu5-TaKu6-kurssit. Diplomikurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty eli 
suoritusmerkinnällä. Katso tanssitaiteen lukiodiplomin arviointikriteerit kohdasta lukiodiplomit. 
 
Muuta  
Tanssin opetuksessa pyritään tekemään yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa mm. erilaisten 
produktioiden muodossa. Opetusohjelmaan liittyy myös esiintymisiä ja vierailuja. Yhteistyötä tehdään myös 
muiden tanssitaidetta tarjoavien lukioiden sekä erilaisten taideoppilaitosten kanssa.   
 
Koulun tilat tanssin opetuksessa   
Tanssin opetus tapahtuu pääasiassa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4). Lisäksi tunteja ja harjoituksia pidetään koulun 
juhlasalissa ja tanssiluokassa (22). Tanssi ja kulttuurikurssien opetusluokat näkyvät opiskelijan jaksokohtaisessa 
lukujärjestyksessä.  
 
Informaatio   
Infoa kursseista annetaan Wilmassa.   
 
Tanssin opinto-ohjaus   
Lukion tanssinopettajat auttavat opiskelijoita tanssin opiskeluun liittyvissä asioissa.  
  
Kurssitarjottimessa olevat taideaineet   
Lukuvuoden alkaessa opiskelija saa kurssitarjottimen. Tanssiaineista siihen on sijoitettu tanssi ja kulttuurikurssit, 
kehontieto ja liikeilmaisu –kurssi, nykytanssi kurssit 1 ja 6, balettikurssi 1 ja 6, tanssin produktiokurssi 1 ja 2 sekä 
tanssin erikoiskurssi.   
 
Muut kuin kurssitarjottimessa olevat taideaineet   
Nykytanssi (kurssit 2 - 5), baletti, tanssin produktio 3 ja lukiodiplomikurssi. Tanssin opettajat ilmoittavat syksyn 
alussa opetusryhmäänsä kuuluvat opiskelijat. Tanssinopiskelu tapahtuu lähes poikkeuksetta taidepalkissa. (tiistai 
8.15 – 11.00 ja keskiviikkona 15.00 – 17.00).   



 

 

Huom. Taidepalkki on koulun taideaineopetukselle varattu aika. Opiskelijan ei pidä sopia taidepalkkiin mitään 
koulun ulkopuolisia harrastustunteja!   
 
Itsenäinen suoritus   
Tanssikursseihin kuuluu aina läsnäolo ja osallistuminen opetukseen. Tanssikursseja ei voi suorittaa itsenäisesti.   
 
Kurssiarvosanat ja päättöarviointi   
Tanssikurssit arvioidaan numeroarvosanoin 4-10, paitsi produktiokurssit ja lukiodiplomikurssi hyväksytty/hylätty 
eli suoritusmerkinnällä. Suoritettujen kurssien määrä vaikuttaa päättöarvosanaan. 
 
Päättötodistuksen numeroarviointiin vaadittava vähimmäiskurssimäärä vaihtelee aineittain: Tanssi ja kulttuuri 4 
kurssia, Nykytanssi 4 kurssia, Baletti 4 kurssia, Tanssin erikoiskurssi 1 kurssi, Kehontieto ja liikeilmaisu 1 
kurssi. Mikäli opiskelija opiskelee tätä kurssimäärää vähemmän oppiaineen kursseja, hän saa päättötodistukseen 
ainoastaan suoritusmerkinnän.  
 

LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI  
  
Kurssisuorituksen arviointi  
Arvioinnin tehtävänä on edesauttaa oppimista ja kannustaa opiskelijaa ylittämään kykynsä. Lähtökohtana on, että 
opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Opetussuunnitelma kertoo 
oppiainekohtaiset arvioinnin perusteet. Arvioinnin perusteet ovat luettavissa ja koulun verkkosivuilla julkaistussa 
opetussuunnitelmassa. 
 
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.  
 
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. 
Taideaineiden tehtävien kritiikkitilaisuuksissa opiskelija saa palautetta sekä vertaisryhmältä että opettajalta.  
  
Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät  
Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanalla 4–10. Opinto-ohjauksen ja 
teemaopintojen kursseista annetaan suoritusmerkintä (S). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan 
suoritusmerkinnällä (S = hyväksytty, H = hylätty). Kaupunki- ja koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit 
arvioidaan numeroarvosanalla tai suoritusmerkinnällä opetussuunnitelman mukaisesti.  
  
Kurssikertymään luettavat kurssit  
Seuraavista kursseista on saatava hyväksytty arvosana, jotta ne lasketaan  
kurssikertymään:  
-Itsenäisesti opiskellut kurssit  
-muut paikalliset syventävät kurssit  
-soveltavat kurssit  
-teemaopintojen kurssit  
-muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit (esim. aikuislukio)  
  
K- ja O-merkintä sekä suoritusmerkintä u4 



 

 

 Niin paljon poissaoloja, että kurssin oikeudenmukainen arviointi ei ole mahdollista 

 Kurssin arvioinnin kannalta olennaisia suorituksia puuttuu (jos kurssi voidaan arvioida, voivat puuttuvat 
suoritukset laskea kurssiarvosanaa)  

 Itsenäinen suoritus hylätty (ei voi antaa arvosanaa 4!)  

 O- merkintää ei ole suoritettu pois 2 seuraavan jakson aikana: 

 Olennaisia suorituksia, esim. koe puuttuu - suoritettava kurssin päättymisestä 2 seuraavan jakson aikana 
(opettaja ilmoittaa kansliaan, jos näin ei tapahdu)  

 Perustelut O- merkinnälle näkyvät Wilmassa 

 Jos itsenäisestä suorituksesta puuttuu oleellisia asioita, merkitään sille O-merkintä. Opettaja antaa 
opiskelijalle määräajan O-merkinnän suorittamiseksi loppuun. 

 Kurssin koe on toistamiseen hylätty, kurssi suoritettava uudelleen. 
 
E-merkintä: 
Opiskelija on valinnut verkkokurssin, mutta ei ole aloittanut ko. kurssia 
 
Hyväksytyn arvosanan korottaminen  
Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa joko osallistumalla kurssin opetukseen uudestaan, 
suorittamalla kurssin itsenäisesti, tai opettajan harkinnan mukaan muulla näytöllä. Jos opiskelija on osallistunut 
kurssille aiemmin tai hänellä on muita dokumentoituja näyttöjä, huomioidaan ne osana kurssin  
arviointia.   
  
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  
Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Helsingin 
kaupungin lukioissa kursseja voi suorittaa osittain tai kokonaan itsenäisesti. Itsenäiseen suoritukseen sovelletaan 
vastaavia arviointiperiaatteita kuin lähiopetuksessakin. Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksyttyä 
arvosanaa (5-10 tai S). Opiskelija sopii opettajan kanssa kirjallisesti kurssin suorittamisesta itsenäisen suorituksen 
hakemus -lomakkeella. Opettaja viestittää opiskelijalle annetut tehtävät, suoritusohjeet, arviointiperusteet ja 
mahdollisen loppukokeen päivämäärän.   
 
Osaamisen tunnustaminen  
Opiskelija voi hakea muualla suorittamiensa opintojen tai muutoin hankkimansa osaamisen tunnustamista, jolloin 
opiskelijan on esitettävä selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. Lukio voi pyytää opiskelijaa täydentämään 
näyttöä.  
  
Opintojen hyväksilukeminen  
Muualla kotimaassa tai ulkomailla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi 
pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit luetaan hyväksi vain, 
jos ne on suoritettu hyväksytysti.  
  

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS, ARVIOINTI, TODISTUKSET JA 

YLIOPPILASTUTKINTO 
  
Oppimäärä  
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 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 oppimäärän, kun hän on suorittanut 
oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti, kun valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja 
lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy.  
 
Opiskelija saa vähentää 8 kurssia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kursseista, mikäli hän on suorittanut 
musiikki- tai tanssilinjan opintoja lukion aikana vähintään 12 kurssia. Hänen tulee kuitenkin suorittaa vähintään 
puolet jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista.  
  
Oppiaineen oppimäärän arviointi päättötodistuksessa  
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien 
kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Kunkin oppiaineen tai aineryhmän arvioinnista 
päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista  
päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.  
 
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu  
Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden 
kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat 
yhdessä. Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun,  
jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Aluehallintovirasto 
voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen 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 enimmäismäärä, 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 suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa 
oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli oppimäärä niissä käsittää vain 
kaksi kurssia.  
 
Todistukset ja niihin merkittävät tiedot  
Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. Lukioasetuksessa 
säädetty todistus suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annetaan päättötodistuksen liitteenä. Todistus 
oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen 
oppimäärän.  
 
Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko 
oppimäärän suorittamista.  
  
Ylioppilaaksi valmistuminen  



 

 

Ylioppilastutkintotodistuksen opiskelija 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 hän saa suoritettua neljä pakollista koetta. Mahdolliset 
myöhemmin suoritettavat yo-kokeet kirjataan täydentävään todistukseen.  
  
Keväällä ylioppilaaksi aikovan opiskelijan on suoritettava lukion oppimäärä hyväksytysti 3. jakson loppuun 
mennessä (75 kurssia 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 toukokuun alussa ne opiskelijat, jotka eivät saa lukion 
päättötodistusta.  
  
Syksyllä ylioppilaaksi aikovan opiskelijan on suoritettava lukion oppimäärä hyväksytysti 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.  
 
Mikäli opiskelijalla on yo-tutkinnon suoritusoikeuteen vaadittava pakollinen kurssi vielä suorittamatta syksyn 
ensimmäisessä jaksossa, voidaan erityistapauksessa neuvotella ko. aineenopettajan kanssa kurssin 
suorittamisesta 1. jakson aikana.  
 
Koulu ilmoittaa YTL:lle marraskuun alussa ne opiskelijat, jotka eivät saa lukion päättötodistusta.  
 
Katso koulun kalenterista täsmälliset päivämäärät! 
  
VALMENNUS- JA KOROTUSTENTIT  
Abiturienteille saatetaan järjestää valmennustilaisuuksia tai korotuskuulusteluja ennen  
ylioppilaskoetta tai niiden jälkeen. Näin voi yrittää korottaa myös oppiaineen  
päättötodistuksen arvosanaa. Lisätietoa saa aineenopettajilta.  
  
YLIOPPILASTUTKINTO  
Yo-tutkintoon ja -kirjoituksiin liittyvää tietoa saat seuraavista tietolähteistä.  

• Rehtorin ja opojen pitämät pakolliset yo-infotilaisuudet ennen tutkintoon ilmoittautumista ja ennen 
kokeita  

• RO-tuokiot, joissa mm. annetaan ohjeet yo-tutkintoon ilmoittautumisesta  
• Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivut: 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, matematiikan 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 kirjallista yo-koetta. Opiskelijalla on oikeus osallistua 
ylioppilaskokeeseen, kun hän on suorittanut ao. oppiaineen pakolliset kurssit. Ylioppilaskokeen koetehtävät 
laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti, joten kokeessa hyvin 
menestymiseen tarvitaan yleensä kaikkien ko. aineessa tarjottujen kurssien opiskelua.  
  
Lukilausunto, erityisjärjestelyt ja selvitys vieraskielisyydestä  

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


 

 

Lukion erityisopettaja tekee Ylioppilastutkintolautakuntaa varten opiskelijalle lukitestauksen ja -lausunnon 
erikseen pyydettäessä. Opiskelijan on käynnistettävä testaus- ja lausuntoprosessi jo 1. opiskeluvuonna, koska 
erityisjärjestelyjä on kokeiltava opintojen aikana. Lisäksi on saatava kahden aineenopettajan lausunto 
erityisjärjestelyjen tarpeesta. Ylioppilastutkintoa varten anottavista erityisjärjestelyistä sekä 
vieraskielisyysselvityksestä saa tietoa erityisopettajalta, rehtorilta sekä YTL:n verkkosivuilta.  


