
Lukio-opinnot ja
Sibelius-lukio

Esittelydiat 2019-2020



Lukiot Helsingissä

Helsingin kaupungilla yhteensä 14 lukiota ja yksi aikuislukio

Suomenkieliset lukiot muodostavat kolme kampusta:

1) Alppilan lukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin kielilukio ja Kallion lukio 
2) Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio ja Mäkelänrinteen lukio
3) Etu-Töölön lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio ja Vuosaaren lukio

Ruotsinkielisen lukiokampuksen muodostavat:

1) Brändö Gymnasium 
2) Gymnasiet Lärkan
3) Tölö Gymnasium



Sibelius-lukio

• musiikkilukiotoiminta alkoi vuonna 1978
• tanssitaiteen opetus alkoi vuonna 1991

• Sibelius-lukiossa opiskelee 554 opiskelijaa ja heitä opettaa 51 opettajaa 

• kuraattori, koulupsykologi, opiskelijaterveydenhoitaja

• Sibelius-ravintolan henkilökunta, kouluisäntä sekä siistijät

• Sibelius-lukioon valitaan vuosittain 167 opiskelijaa

musiikkilinjalle valitaan 108 opiskelijaa

tanssilinjalle valitaan 27 opiskelijaa

yleislinjalle valitaan 32 opiskelijaa 3



Sibelius-lukio

”Sibelius-lukio on valtakunnallisen erityistehtävän saanut 
oppilaitos, joka tarjoaa laaja-alaiseen yleissivistykseen tähtäävän 

lukio-opetuksen rinnalla korkeatasoista musiikin ja tanssin 
opetusta”
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Lukion oppimäärä

• koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia

• lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon

• kolmen vuoden opinto-ohjelma toteutuu kun opiskelee noin 5-7 kurssia 
jaksossa

• kurssilla on noin 16-18 75 minuutin mittaista oppituntia ja sen lisäksi 
mahdollinen koe

• viikossa on 3 x 75 minuutin oppituntia/oppiaine

• jakso päättyy koontiviikkoon



Tuntijako

OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT

Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3
A-kielet 6 2
B-kielet 5 2
Muut kielet 8+8

Matematiikka
yhteinen opintokokonaisuus 1

lyhyt 5 2
pitkä 9 3

Ympäristö ja luonnontieteet
• biologia 2 3
• maantiede 1 3
• fysiikka 1 6
• kemia 1 4

Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
• filosofia 2 2
• historia 3 3
• psykologia 1 4
• yhteiskuntaoppi 3 1
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Tuntijako

OPPIAINE PAKOLLISET  SYVENTÄVÄT

Uskonto tai elämänkatsomustieto 2 4
Terveystieto 1 2

Taito- ja taideaineet 5
kuvataide 1-2 2
musiikki 1-2 2
liikunta 2 3

Opinto-ohjaus 2
Teemaopinnot 3
------------------------------------------------------------------------------
pakolliset kurssit 47-51
syventävät kurssit vähintään 10     
kurssit yhteensä  vähintään 75 
------------------------------------------------------------------------------

Tanssi- ja musiikkilinjalla opiskellaan vähintään 12 oman linjan mukaista taideainekurssia
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Ylioppilastutkinnon uudistus 1.8.2019 alkaen

• koskee kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla ja 
sen jälkeen.

• kaikki kirjoittavat viisi ainetta:

äidinkieli ja kirjallisuus
vähintään kolme koetta seuraavista:
- matematiikka
- toinen kotimainen kieli
- vieras kieli
- reaali
kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen hän suorittaa
- matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaaliaineen koe 

• kokeen voi suorittaa englanniksi
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Musiikki- tai tanssiopinnot
Sibelius-lukiossa

• koko lukioaikana suoritetaan vähintään 12 musiikki- tai tanssikurssia, n. 
4-6 kurssia / vuosi 

• ainevalinnat vahvistetaan pääsykokeen yhteydessä 

• valinnat tehdään vuodeksi kerrallaan, eikä niitä voi muuttaa kesken vuotta

• kaikille yhteiset musiikkikurssit ovat musiikki ja kulttuuri kurssit 1-4 sekä 
vähintään kaksi yhteismusisointikurssia

• kaikille yhteiset tanssikurssit ovat tanssi- ja kulttuurikurssit 1-4  sekä 
kehontieto ja liikeilmaisu kurssi
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Tuntien sijoittuminen lukujärjestykseen

• taidepalkilla tiistaiaamuna ja keskiviikkona iltapäivällä

• sinfoniaorkesteri, kuorot, pienryhmiä, musiikkiteknologia, sävellys ja 
sovitus

• hyppytunnit

• lounastunti

• vapaat aamu- tai iltapäivätunnit

• opetus muualla: SMOL:n alaisissa oppilaitoksissa  

• tanssitunnit Taiteentalolla ja Sibelius-lukion tiloissa
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Musiikkilinjan opinnot

• MUSIIKKI- JA KULTTUURIKURSSIT 
• MUSIIKIN TEORIA JA SÄVELTAPAILU
• MUSIIKKITEKNOLOGIA
• SÄVELLYS JA SOVITUS

• SINFONIAORKESTERI

• KUOROT
sekakuoro, tyttökuoro ja kamarikuoro

• YHTEISMUSISOINTI
bändit, jazzbändit, kamarimusiikki, yhtyelaulu, kansanmusiikki
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Musiikkilinjan opinnot

• SOITIN- JA LAULUOPINNOT
pitkä tai lyhyt oppimäärä: 

sähkökitara, huilu, piano, vapaa säestys (piano tai kitara)
laulun perusteet, popjazzlaulu, klassinen laulu

• MUSIIKIN LUKIODIPLOMI 

• PRODUKTIOT

• JOULUPOTPURI, 2-3. vuositasot

• VANHOJEN TANSSIORKESTERI, 1. vuositaso
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Tanssilinjan opinnot
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• TANSSI- JA KULTTUURI Taku
• KEHONTIETO JA LIIKEILMAISU TaKL
• NYKYTANSSI TaNy
• BALETTI TaBa
• TANSSIN ERIKOISKURSSI TaEk
• TANSSIN LUKIODIOPLOKURSSI TaDi
• PRODUKTIO TaPr

Tanssiopetus on Sibelius-lukiossa tutkivaa ja se antaa erilaisia näkökulmia 
liikkumiseen yhdessä ja yksin



Sibelius-lukioon haetaan
• täyttämällä sähköinen hakulomake (www.opintopolku.fi) yhteishaun aikana
18.2.-10.3.2020

• toimittamalla Sibelius-lukion kansliaan ainevalintalomake viimeistään 10.3.2020 
klo 15.00 mennessä

• osallistumalla pääsykokeeseen

musiikkilinjan pääsykoepäivät 6.-8.5. ja 11. -12.5.2020

tanssilinjan pääsykoepäivät 5.-6.5.2020

• valintakokeeseen kutsuttaville lähetetään kutsukirje tai sähköposti (noin 
viikkoa ennen), jossa kerrotaan valmistautumisohjeet valintakoetta varten sekä 
pääsykoeajan

• pääsykoekutsu kannattaa lukea huolellisesti
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Keskiarvorajat, pisteet ja pääsykokeet

YLEISLINJA
Kevään 2019 lukuaineiden sisäänpääsykeskiarvo oli 9,08

TANSSILINJA
Kevään 2019 tanssilinjan alin sisäänpääsypistemäärä oli 16,43/20
Maksimipistemäärä muodostuu päättötodistuksen keskiarvo 10p ja näyttökoe 10p

Näyttökokeen osiot ovat nykytanssi, improvisaatio, oma soolo ja haastattelu

MUSIIKKILINJA
Kevään 2019 musiikkilinjan alin sisäänpääsypistemäärä oli 16,08/20
Maksimipistemäärä muodostuu lukuaineiden keskiarvosta 10p ja pääsykoepisteistä 10p

Pääsykokeen osa-alueet ovat haastattelu (2p), musiikillisten valmiuksien testi (3,5p) ja 
laulu- ja soittonäytteet (4,5p)
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Lisätietoa
Sibelius-lukion kotisivuilta
ylävalikosta Hae meille

Tervetuloa!

Kiitos


