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Alkavan lukuvuoden tervehdys vuolulaisille!
Edessä on Vuolun historiassa merkittävä muutoksen vuosi. Aloitamme viimeisen toimintavuo-
den nykyisessä koulurakennuksessa ja valmistaudumme siirtymään Vuolun uuteen koulura-
kennukseen elokuussa 2021. Suurin osa teistä opiskelijoista pääsee ottamaan uutta tuliterää 
koulua haltuun ensimmäisten joukossa.

Kuluvan lukuvuoden aikana on tärkeä luoda hyvät pohjat opinnoille, joita uudessa kou-
lurakennuksessa on sitten helppo jatkaa. Tuttua toimintaympäristöä kannattaa hyödyntää 
nyt, sillä elokuussa 2021 muuttuu moni asia. Opiskelijoiden – ja opettajien määrä kasvaa 
ja uudenlaiset tilat tuovat varmasti uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia opiskeluun. Uusia 
mahdollisuuksia voi paremmin hyödyntää, jos opintojen pohjat ovat kunnossa.

Fiksua ajankäyttöä - hyvä suunnittelu tuo parhaat opiskelutulokset
Lähtökohtana Vuolussa on kolmen vuoden lukio-opinnot ja oppiaineet on sijoitettu kurssitarjot-
timelle tästä lähtökohdasta käsin. Myös yo-hajauttaminen on kurssitarjottimen suunnittelussa 
pyritty ottamaan huomioon. Kurssivalinnat tehdään kerralla ja huolellisesti koko lukuvuodeksi. 
Pidä oma ryhmänohjaajasi sekä opinto-ohjaajat aktiivisesti ajan tasalla opinnoistasi. Yhteis-
työ on voimaa!

Pidä kiinni kursseilla annetuista aikatauluista. Miten enemmän rästejä kasautuu, sitä enem-
män energiaa opintosuunnitelman päivittäminen vie. Jos tarvitset neuvoja, niin kysy rohkeasti 
apua. Saat sitä opettajilta, oppilaanohjaajilta, rehtorilta ja vaikkapa muilta opiskelijoilta. 
Kanna oma vastuu opinnoistasi!

Ylioppilaskirjoitukset - näytä mihin pystyt
Lukion opintojen keskeisin tavoite on saavuttaa ylioppilastutkintotodistus ja sitä kautta valko-
lakki. Hyvät ja jatko-opintomahdollisuuksia avaavat yo-tulokset saadaan tekemällä perustyö 
kunnolla. Tämän vuoksi jokaiseen kurssiin panostaminen on erittäin tärkeää.

Suunnittele valmistautuminen yo-kokeisiin huolella. Opiskele kirjoittamastasi aineesta vä-
hintään sekä pakolliset että syventävät kurssit. Kysymykset yo-kokeisiin tehdään näiden ja 
soveltavien kurssien sisällöistä. Valitse yo-kokeiden tueksi myös ns. yo-kertauskurssit, joita 
Vuolussa pyritään tarjoamaan kaikissa aineissa sekä syksyllä ja keväällä. Abikursseilla 
kerrataan oppiaineiden keskeisiä sisältöjä ja tutustutaan myös ylioppilaskirjoitusten tasoon. 
Älä ohita yo-kertauskursseja!

Yhdessä onnistuen uuteen koulurakennukseen
Hyödynnä opiskeluaikasi lukiossa. Onnistuneilla opinnoilla pidät ovet auki omille haaveillesi. 
Siirrytään yhdessä hyvän ja onnistuneen lukuvuoden jälkeen kohti uutta Vuolua!

  Tsemppiä lukuvuoteen toivottaa,
   
  Marko Paju, rehtori

Opinto-opas 2020-21
Vuosaaren lukio 2020
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Koulun toimintatavat
Vuosaaren lukio oppimisympäristönä ja yhteisönä on opiskelijoiden ja opet-
tajien kohtauspaikka, jossa korostuvat moderni ja monipuolinen yleissivistys, 
kulttuurinen ja sosiaalinen tasa-arvo ja koko koulu ohjaa -periaate. Tavoitteena 
on taata opiskelijalle laaja-alainen yleissivistys ja tukea häntä jatko-opintoihin 
suuntautumisessa. Vuosaaren lukiossa käytetään vaihtelevia ja tarkoituksenmu-
kaisia oppimismenetelmiä, joilla edistetään opiskelijan vahvuuksia ja taitoja 
toimia tulevaisuuden yhteiskunnassa.  

Koulun työ- ja loma-ajat
Jaksot 
1. jakso  to 13.8.2020 - pe 2.10.2020 
2. jakso  ma 5.10.2020 - ke 2.12.2020 
3. jakso  to 3.12.2020 - ti 9.2.2021  
4. jakso  ke 10.2.2021 - ti 13.4.2021 
5. jakso  ke 14.4.2021 - la 5.6.2021 

Loma-ajat 
Syysloma  ma 12.10.2020 - pe 16.10.2020 
Joululoma  ke 23.12.2020 - ke 6.1.2021 
Talviloma  ma 22.2.2021 - pe 26.2.2021 
Pääsiäisloma  pe 2.4.2021 - ma 5.4.2021 

lintukuvitukset: Angela Bucciarelli
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Henkilökunnan yhteystietoja
Rehtori Marko Paju   09-310 86801 / 040-3341306 
Apulaisrehtori Pekka Lepistö           09-310 89419 / 040-6700875           
Opinto-ohjaaja Petri Karppinen        09-310 86803 / 040-3349325 
Opinto-ohjaaja Hannele Heino        09-310 72358 / 040-3349327 
Opettajainhuone                             09-310 86797 
Lukiosihteeri Krista Koskinen  09-310 86800 
Kohdevastaava Sara Lampinen  050 4161181 
Ruokalapalveluvastaava Eija Hautamäki 09- 31086793 
Terveydenhoitaja Anne Åhman        050-3105603 
Psykologi Aki Puolakka              050- 4025562 
Erityisopettaja Emma Pihkala          050-3475036        
Kuraattori Camilla Peltola   040 681 6861 

Opettajat ja heidän yhteystietonsa
Airomies Satu SAA MAA, MAB, TEP, AT, KE  050-3293736 
Ala-Laurila Suvi SAL  HI, YH  045-8516478 
Anttonen Jussi JAN KU  050-5211447 
Bösinger Annukka ABÖ ÄI, S2, LUVA  050-5716336 
Heino Hannele HHE   OP  040-334 9327 
Hietala Mikko         MHI   MAA, MAB  050-5475006  
Hämäläinen Tomi    THÄ  MU  040-7506492 
Ilvonen Sami SIL  FY, MAB, AT  050-5815378 
Kajas, Antti AKA  FI, ET, YH, UE, PS  041-5282227 
Karppinen Petri PKA  OP  040-3349325 
Kerb Taru TKE  ENA, RUA, RUB1  050-5484027 (virkavapaalla) 
Kulovesi, Erkki     EKU  HI, YH     050-3413750                                 
Käkelä Milla MKÄ  ÄI  040-5866454 
Laakkonen Marko MLA  ENA  044-3643760 
Laitinen, Annika ALA  RUB, ENA  050-5236411 
Lehvikko, Eija ELE  ÄI                  044-5350219 
Lepistö Pekka PLE  HI, YH, FI, LO  041-5387684 
Lifländer Merja MLI  UE, PS, FI  040-5905533 
Meriläinen, Katri   KME  RUA, ENA, RUB  050-4034593 
Mutanen, Justus JMU  FY, KE, MAB  040-8453190 
Mäkelä Leena LMÄ  BI, GE  050-4016535 
Mänttäri Minna MMÄ  RAB3, RUA, RUB1  050-3671068 
Niemeläinen Raili RNI  ÄI, S2   040-5147062 
Paju Marko MPA  HI, YH   040-3341306 
Pihkala Emma EPI  EO  050-3475036 
Saarinen, Milla  MSA  LI, TE  040-0613013 
Sahla Saara SSA  UE, PS, FI  050-4112491                                                                                   
Sydänmaa Johanna JSY LI, TE 044-3422421(virkavapaalla)
Teräväinen Esa        ETE  BI, GE  040-5436901 

                         
Opettajien sähköpostiosoite on muodossa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi 
Rehtorin sähköposti: marko.paju@hel.fi 
Lukiosihteerin sähköposti: krista.koskinen@hel.fi 
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Kampustoiminta
Vuosaaren lukion kampuskumppanit ovat Etu-Töölön lukio, Ressun lukio ja Sibe-
lius-lukio. Tänä lukuvuonna on käytössä kolme yhteistä tuntipaikkaa, 6, 7 ja 8, 
joilla tarjotaan kursseja kaikille neljän kampuskoulun opiskelijoille. Tuntipaikat 
ovat yhteiset myös kaikille kaupungin lukioille, joten kaupungin tarjotin lisää 
valinnanmahdollisuuksia. Kaikille yhteisellä tarjottimella on muun muassa kielten 
kursseja. Kampuskursseille sekä koko kaupungin tarjonnalle on omat kurssi-
tarjottimensa. Niistä voi joustavasti valita kursseja myös lukuvuoden aikana. 
Wilmassa olevista kurssitarjottimista selviävät sekä kurssien järjestäjäkoulut että 
kurssisisällöt. Opiskelu tapahtuu joko kurssin tarjoavalla koululla tai etäopetus-
laitteiden avulla omalla koululla.

Itämerihaaste
Itämeri on meidän meremme ja se voi huonosti. Se on kuin moniongelmainen 
potilas, jonka tila heikkenee jos emme tee mitään sen hyväksi. Itämerihaaste 
sai alkunsa Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien aloitteesta vuonna 2008. 
Hankkeen tarkoituksena on haastaa erilaisia organisaatioita, kuten kaupunkeja, 
kuntia, yrityksiä ja oppilaitoksia toimimaan Itämeren hyväksi. Hankkeessa on 
mukana noin 200 toimijaa ja Vuosaaren lukio on sitoutunut Itämerihaasteeseen 
vuosiksi 2019 – 2023. Itämeren merkitys ja suojelu on opetuksen ja toiminnan 
osana lukuisissa oppiaineissa lukuvuoden aikana. Lukiossamme on myös oma 
”Itämerikurssi” (BIO6). Lisätietoa Itämerihaasteesta:  
http://www.itamerihaaste.net/

Ruokailut
Lukio ruokailee päivittäin klo 11.15 – 12.00. 
Poikkeavasti ruokaillaan jakson viimeisen viikon aikana (arviointiviikko), jolloin 
opiskelijat poistuvat kokeista eri aikoina. Silloin ruokailuun voi mennä kokeen 
jälkeen klo 11.15 alkaen. Opetusviraston myöntämät ruokailumäärärahat on 
mitoitettu niin, että ruokailua ei voida tarjota jaksossa 4 ja 5 niille abeille, jotka 
eivät enää opiskele kursseilla. Kuitenkin niinä päivinä, jolloin opiskelija osallis-
tuu kertaustenttiin, hänellä on oikeus maksuttomaan kouluateriaan. 

Opintotuki
Opintotukeen oikeutettuja ovat yli 17-vuotiaat opintotukilain mukaisesti. Kelan 
ohjeiden mukaan opintotuen saamisen edellytyksenä on säännöllinen opiskelu. 
Opintotuen saamiseksi neljännen vuoden opiskelijoiden tulee opiskella vähin-
tään kymmenen kurssia tai osallistua kahteen ylioppilastutkinnon kokeeseen 
lukukauden aikana. Esitteitä ja hakemuslomakkeita saa kansliasta. 

Matkaliput
Alle 18-vuotiaat lukiolaiset käyttävät lastenlippuja. Ne opiskelijat, jotka täyt-
tävät 18 vuotta lukuvuoden aikana, hakevat lomakkeen matkakorttia varten 
kansliasta.  
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Opiskeluhuolto
Opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille oppilaitoksen työntekijöille. Opiskeluhuolto 
jaetaan yhteisölliseen sekä yksilökohtaiseen. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa 
suunnitellaan ja kehitetään yhdessä opiskeluhuoltohenkilöstön, opettajien sekä 
opiskelijoiden kanssa. Tarpeen mukaan kootaan moniammatillinen ryhmä, 
johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, kuraattori, 
psykologi, terveydenhoitaja sekä monikielinen ohjaaja. 

Opiskeluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja Anne Åhman on tavattavissa koululla pääsääntöisesti ma-to. 
Vastaanottoajat ovat nähtävillä terveydenhoitajan ovessa. Ajan terveydenhoita-
jalle voi varata käymällä vastaanotolla, puhelimitse 050 310 5603, Wilman 
tai sähköisen asioinnin kautta. 
Opiskeluterveydenhuolto toimii luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti, opiske-
lijan itsemääräämisoikeutta sekä yksilöllisyyttä kunnioittaen. Opiskeluterveyden-
huoltoon kuuluvat muun muassa terveyskeskustelut, ehkäisyneuvonta ja perusro-
kotusten tehostaminen. Terveystapaamiseen kutsutaan ensimmäisenä tai toisena 
opiskeluvuotena. Kutsuntaterveystarkastuksen tekevät sekä terveydenhoitaja että 
lääkäri. Jos opiskelija on estynyt tulemasta varatulle ajalleen, tulee hänen ilmoit-
taa asiasta terveydenhoitajalle mahdollisimman ajoissa. Käyttämättä ja peruut-
tamatta jätetystä lääkäriajasta peritään sakkomaksu. Sairaudet ja tapaturmat 
hoidetaan ensisijaisesti omalla terveysasemalla. Koulutapaturmissa annetaan 
ensiapu. Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvää neuvontaa saa ympäri vuoro-
kauden terveyspalvelujen neuvontanumerosta 09 310 10023. Vastaanottoajan 
hammashoitolaan voi varata ajanvarausnumerosta 09 310 51400.

Koulun tapaturmavakuutus 
Koululla on tapaturmavakuutus opiskelijoille oppitunneilla, välitunneilla ja kou-
lumatkalla tapahtuneita tapaturmia varten. Vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön 
täyttää koulun edustaja (rehtori, opettaja). Vakuutus korvaa lääkäri/poliklinik-
kakäynnin terveysasemalla tai päivystävässä sairaalassa. Koulutapaturmasta 
on tiedotettava koulun edustajalle samana päivänä, jotta tarvittavat lomakkeet 
voidaan täyttää vakuutusyhtiöitä varten. 

Lukion psykologi  
Psykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi mielialaan, opiskelumotivaatioon, 
stressinhallintaan, elämänmuutoksiin tai ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Yhteyt-
tä kannattaa ottaa jo silloin kun pulmat ovat pieniä. Myös huoltajat voivat olla 
psykologiin yhteydessä, mikäli ovat huolissaan nuoren tilanteesta. Opiskelijat 
voivat varata ajan psykologille ilman lähetettä ja käynnit ovat vapaaehtoisia, 
maksuttomia ja luottamuksellisia.  
Psykologi on koululla pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. 
Hänet tavoittaa kaikkina arkipäivinä numerosta 050 402 5562. Ajan voi 
varata soittamalla, tekstiviestillä tai laittamalla viestin Wilman kautta. Tietoa, 
apua ja tukea löytyy myös toisen asteen opiskelijoille, huoltajille ja henkilöstölle 
suunnatulta nettisivustolta (www.toisenasteenyhteys.fi).  
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Lukion kuraattori 
Lukion kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hy-
vinvointia ja opintojen etenemistä. Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luokse, 
kun hän haluaa keskustella luottamuksellisesti elämäntilanteeseensa ja/tai 
opiskeluunsa liittyvistä asioista; esimerkiksi sosiaalisista suhteista, elämänhallin-
nasta, itsenäistymisestä ja sosioekonomisista asioista. Opiskelija voi hakeutua 
kuraattorin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan tai 
muun tahon ohjaamana. Kuraattori on opiskelijahuoltoryhmän jäsen ja tekee 
tarvittaessa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa.  
Kuraattori työskentelee Vuosaaren lukiossa kolmena päivänä viikossa. Opis-
kelija voi varata ajan soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 040-
6816861. Viestissä on hyvä olla opiskelijan nimi ja koulu, koska kuraattori 
työskentelee kahdessa koulussa. Hänet tavoittaa myös Wilman kautta tai säh-
köpostiosoitteesta: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

Monikielinen ohjaaja
Monikielisen ohjaajan työn keskiössä on sujuvoittaa koulun ja kodin yhteistyötä. 
Monikieliset ohjaajat kertovat oppijoille ja perheille koulun toimintatavoista, 
palveluista ja kulttuurista sekä avaavat opettajille ja muulle henkilökunnalle op-
pijoiden näkemyksiä ja odotuksia. Ohjaajat tukevat myös muun muassa koulun 
aloitukseen ja toiselle asteelle siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä, valinnoissa 
ja käytännöissä.  
Monikielinen ohjaaja työskentelee Vuosaaren lukiossa kahtena päivänä viikos-
sa (torstaisin ja perjantaisin). Opiskelija voi varata ajan soittamalla tai lähettä-
mällä tekstiviestin numeroon 09 310 27044. 

Tutorit
Tutorit ovat vastuuntuntoisia, sitoutuneita ja asiastaan innostuneita pääasiassa 
lukion 2. vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on muun muassa auttaa uusia 
lukiolaisia sopeutumaan lukio-opiskeluun. Jokaisella ryhmällä on omat nimetyt 
tutorit, jotka toimivat erityisesti oman ryhmänsä tukena käytännön asioissa ja 
opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Tutorit sitoutuvat osallistumaan myös koulun 
markkinointitehtäviin. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi osallistuminen koulun omiin 
Avoimien ovien tilaisuuksiin, messutapahtumiin ja eri yläkouluvierailuihin. Näistä 
osallistumisista sovitaan aina erikseen tutoreiden kanssa. Aktiivisesta tutortoimin-
nasta saa yhden lukiokurssin. Tutortoiminnasta kiinnostuneet opiskelijat ottavat 
yhteyttä opinto-ohjaajiin ja heille järjestetään koulutusta. 

Opiskelijakunta ja hallitus 
Kaikki Vuosaaren lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijoiden 
keskuudesta valitaan vuosittain opiskelijakunnan hallitus, joka toimii opiskeli-
joiden äänenä muun muassa opettajainkokouksissa ja tiimeissä. Hallituksessa 
toimimisesta voi saada projektikurssin. Hallituksen päätehtävä on edistää 
opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vaikuttaa opiskelijakuntaa koskeviin päätöksiin. 
Hallitus järjestää vuosittain myös erilaisia tapahtumia kouluviihtyvyyden ja 
yhteishengen ylläpitämiseksi. 
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Koulumaksut, opiskelukustannukset
Opetus ja ruokailu ovat lukiossa maksuttomia. Oppimateriaalit ja opiskelutarvik-
keet opiskelijan on itse hankittava. Myös opintokäynnit yms. voivat olla maksulli-
sia. Ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta peritään opetusministeriön määräämät 
maksut.  

Poissaolot
Lukiolaki 25§
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä 
vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä 
asiallisesti. 

 

Opiskelu lukiossa perustuu oppitunteihin osallistumiseen ja jatkuvaan kotitehtä-
vien tekemiseen. Kurssimaisuudesta ja nopeasta etenemisestä oppitunneilla seu-
raa, että poissaolot haittaavat tai viivästyttävät opiskelua. Tämä koskee myös 
pätevästä syystä kuten sairaudesta johtuvia poissaoloja. Jos opiskelija on ilman 
pätevää syytä poissa kurssin ensimmäiseltä tunnilta, hän voi menettää opis-
keluoikeutensa kyseisellä kurssilla. Kun opiskelija ilmoittautuu kurssille, hänen 
velvollisuutensa on suorittaa se. Kurssin voi keskeyttää vain pätevästä syystä ja 
siitä on ilmoitettava opettajalle. Tiedossa olevasta poissaolosta on keskusteltava 
opettajan kanssa etukäteen. Opiskelija on velvollinen pitämään kirjaa kaikista 
poissaoloistaan ja niiden syistä. Mikäli poissaoloja tulee 4 tai useampi, opis-
kelijan tulee keskustella opettajan kanssa osaamisen varmistamiseksi. Tämän 
keskustelun pohjalta opettaja tarvittaessa kutsuu koolle opiskeluhuollollisen 
tiimin. Poissaolot tulee selvittää välittömästi, kun ne ylittyvät. Tarvittaessa opetta-
ja lähettää opiskelijan selvittämään poissaoloja apulaisrehtorin tai rehtorin luo. 

Huoltajat selvittävät poissaolot ensisijaisesti Wilma-opinto-ohjelman kautta. 
Mikäli opiskelija selvittää poissaolot kirjallisesti, tulee selvityksessä olla huol-
tajan yhteystiedot. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää poissaolonsa itse, mutta 
kolmen peräkkäisen poissaolon jälkeisistä välittömistä poissaoloista on oltava 
terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittama todistus. Tunnilta poissaolon syyksi 
kelpaavat koulun juhlan tai tilaisuuden valmisteleminen, opiskelijakunnan 
toimintaan osallistuminen, yo-kirjoituksiin osallistuminen, koulun edustaminen ur-
heilu- tai muussa tilaisuudessa, koulun järjestämä opintokäynti, ajokoulutukseen 
liittyvä insinööriajo tai kutsunnat. Muihin poissaoloihin täytyy olla erittäin 
pätevä syy. Lomamatkat tulee suunnitella tehtäväksi koulun loma-aikoina. Pois-
saoloista ja niiden vaikutuksesta kurssin suorittamiseen on keskusteltava kyseisen 
kurssin opettajan kanssa etukäteen. 1-3 päivän poissaoloihin anotaan lupa 
omalta ryhmänohjaajalta, pidemmät poissaolot myöntää rehtori. Jos opiskelija 
on poissa arviointiviikon tilaisuudesta sairauden vuoksi, on sairaus osoitettava 
terveydenhoitajan- tai lääkärintodistuksella tai huoltajien kirjallisella selvityksellä. 
Muussa tapauksessa kurssi on uusittava. 
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Koulusta eroaminen
Koulusta erottaessa on keskusteltava opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. Ero-
pyyntö tehdään kirjallisesti. Sen allekirjoittaa 18 vuotta täyttänyt opiskelija itse, 
muutoin huoltaja. Lukiolain 24 §:n mukaan lukiosta eronneeksi katsotaan sellai-
nen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja jos 
on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. 
 

Vuosaaren lukion johtokunta 
Lukion johtokunnassa on opiskelijoiden, huoltajien, opettajien ja muun henkilö-
kunnan edustus. 

Jäsenet 

Huoltajat 
Sari Linna 
Ahti Hirvonen 
Ari Ojanen 
Tarja Koski 
Vuokko Hirvikoski 

Opettajat 
Johanna Sydänmaa 
Pekka Lepistö 
  

Muu henkilökunta 
Miika Lautiainen 
  

Opiskelijat 
Pinja Raappana 
Aku Leskinen 

Virvatuli - Angela Bucciarelli
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Järjestyssäännöt
Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten yhteiset  
järjestyssäännöt 
Yhteiset toimintaperiaatteet: 
Opiskelijoiden yhteinen sanoma on, ettei meidän oppilaitoksessa minkäänlai-
nen kiusaaminen, häirintä, syrjintä tai väkivalta kuulu opiskeluun, koulun käytävil-
le, sosiaalisen median käyttöön eikä muuhunkaan toimintaan. Hyvä yhteishenki 
rakentuu yhteisöllisyydestä ja välittämisestä. Toimintamme ja sanavalintamme 
vaikuttavat meidän jokaisen yhteiseen arkeen. Mieti mitä teet ja sanot. 

Järjestyssäännöt Vuosaaren lukiossa  
Järjestyssäännöt ovat lukion johtokunnan hyväksymät. 

1. Järjestyssääntöjen soveltaminen 
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata hyvät opiskelu- ja työolosuhteet sekä 
taata jokaiselle työrauha, viihtyvyys, turvallisuus ja opiskelun esteetön sujumi-
nen. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja kaikissa opiske-
luun liittyvissä tilanteissa, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Mahdollisissa 
opiskeluun liittyvissä yhteistyötahojen tiloissa ja tilaisuuksissa noudatetaan lisäksi 
näiden sääntöjä. 
Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä Helsingin kaupun-
gin ja oppilaitoksen määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita. Järjestyssäännöt ovat 
yhteiset kaikille koulun opiskelijoille. 

2. Käyttäytyminen 
Oppimisympäristöissä jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti, hyviä käytöstapoja 
noudattaen ja kaikkia ihmisiä kunnioittaen. 

3. Työaikojen noudattaminen 
Opiskelijan tulee noudattaa sovittuja työaikoja ja ilmoittaa aina poissaoloista. 

4. Turvallinen ja häiriötön työ- ja oppimisympäristö  
Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppimisym-
päristöstä. Kaikenlainen henkinen tai fyysinen väkivalta sekä kiusaaminen ja 
häirintä on kielletty.  
Kaikenlainen syrjiminen on kielletty. 
Mobiililaitteita, kuten älypuhelimia, tablettitietokoneita ym. käytetään oppimisti-
lanteissa ainoastaan oppimisen tukena. Poikkeuksista sovitaan opettajan kanssa 
erikseen. Ulkotakit tulee säilyttää niille varatuissa opiskelijakaapeissa sekä 
oppituntien että ruokailun aikana. Oppilaitoksen alueen rajat ja sillä liikkuminen 
määritellään erillisessä kartassa.  
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5. Turvallisuus 
Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen työturvallisuus- ja muita turvalli-
suusohjeita tulee noudattaa. Työturvallisuuspuutteista on ilmoitettava välittömästi 
opettajalle tai muulle henkilöstön edustajalle. Opiskelijan tulee pukeutua opiske-
lun ja työtehtävien sekä mahdollisten muiden oppimisympäristöjen vaatimusten 
mukaisesti. Kaikki oppilaitoksessa opiskelevat ja työskentelevät huolehtivat 
oman ja muiden turvallisuuden edistämisestä. 

6. Omaisuuden käsittely 
Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen omaisuutta ja materiaaleja tulee 
käsitellä ja säilyttää huolellisesti, annettujen ohjeiden ja kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on ilmoitettava omaisuuden vahingoittumi-
sesta tai katoamisesta välittömästi opettajalle. Tahallisesta tai tuottamuksellisesta 
(jotain tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotain 
laiminlyödään) omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus. 
Mahdollinen korvausvelvollisuus selvitetään aina tapauskohtaisesti.  

7. Päihteet ja tupakointi 
Oppilaitos on päihteetön ja savuton. 
Nikotiinituotteiden (esim. tupakka, nuuska ja sähkötupakka) käyttö, myynti, 
välittäminen ja esilläpito oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä 
tilaisuuksissa sekä opinto- ja vierailukäynneillä on kielletty. Päihteiden hallussapi-
to, käyttö, myynti, välittäminen ja päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen 
oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, sekä opinto- 
ja vierailukäynneillä on kielletty. 

8. Liikenne ja pysäköinti oppilaitoksen alueella 
Koulun alueella ei ole opiskelijoiden autoille pysäköintipaikkoja. 

9. Järjestyssääntörikkomukset 
Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa lukiosta annetun lain mukaisia kurinpidol-
lisia toimia kuten kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen enintään 
yhden vuoden ajaksi. Työrauhaa turvaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi pois-
tumismääräys oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta tai opetustilasta sekä 
opetuksen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi.  

10. Järjestyssääntöjen laatiminen ja päivittäminen 
Oppilaitoksen henkilökunta, opiskelijat ja huoltajat osallistuvat järjestyssään-
töjen laatimiseen ja päivittävät sääntöjä yhteistyössä lukuvuosittain ja tarpeen 
mukaan.  

11. Järjestyssäännöistä tiedottaminen  
Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille sekä työntekijöille sään-
nöllisesti siten, että kaikilla on ajantasainen tieto. Järjestyssäännöt käsitellään 
lukuvuoden alussa opiskelijaohjauksen yhteydessä sekä tarpeen mukaan. Sään-
nöistä tiedotetaan lisäksi sähköisten viestintäkanavien välityksellä sekä mahdolli-
sen opinto-oppaan, kalenterin tms. (painotuotteen) avulla.  
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12. Järjestyssääntöjen noudattaminen 
Oppilaitoksen henkilökunta ja opiskelijat ovat velvollisia perehtymään järjestys-
sääntöihin ja noudattamaan niitä.  

Opiskelun järjestäminen
Ohjausryhmät ja ryhmänohjaajat 
Ryhmänohjaaja huolehtii ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemisen seuran-
nasta koko lukio-opintojen ajan. Ohjausryhmän kotiluokka on luokkatila, jossa 
pidetään ryhmänohjaajan tuokiot/ryhmänohjaajan vastaanotto maanantaisin 
klo 11 – 11.15. 
  
Ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat ryhmänohjaustuokiohin syyslukukau-
della 2020 joka viikko. Kevätlukukaudella pakollisia tapaamisia on kolmesti 
jaksossa. Kevään pidettävät ryhmänohjaukset on merkitty kalenteriosaan.  
Arviointiviikolla ryhmänohjausta ei pidetä.   
  
Muilla vuositasoilla (2. – 4.) ryhmänohjaus on kolme kertaa jakson aikana. 
Pidettävien ryhmänohjausten päivät on merkitty kalenteriosaan (RO pakollinen, 
kaikki vuositasot). Näihin tapaamisiin on siis kaikkien osallistuttava. Ryhmän-
ohjaaja on kuitenkin tavattavissa kotiluokassa silloinkin, kun yhteistä tuokiota ei 
ole. 
  
20A Hietala Mikko  302 
20 B Meriläinen Katri  303
20 C Laitinen Annika  312
20 D Mäkelä Leena  223 
20 E Sahla Saara  305 
20 F Lehvikko Eija  226
20G Luva Bösinger Annukka 222 
 
19A Mutanen Justus  314 
19B Teräväinen Esa  225  
19C Ala-Laurila Suvi  113 
19D Ilvonen Sami  326 
19E Niemeläinen Raili  115 
19F Anttonen Jussi  309 
 

18A Airomies Satu  322 
18B Saarinen Milla 224
18C Antti Kajas  105 
18D Kulovesi Erkki  308 
18E Hämäläinen Tomi  109 
18F Lifländer Merja  227 
   
17A Karppinen Petri ja  
Heino Hannele  311 

kuva: Batol Al-Helfi
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Lukion tuntijakotaulukko
Tuntijakotaulukko, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen  
 

  
Äidinkieli ja kirjallisuus  6   3   
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  6   3 
A-kieli  6   2 
B-kieli  5   2  
Muut kielet   8+8  
Matematiikka 
Yhteinen opintokokonaisuus  1  
Lyhyt  5   2 
Pitkä  10   3  
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia  2   3  
Maantiede  1   3  
Fysiikka  1   6  
Kemia  1   4  
Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet 
Filosofia  2   2  
Psykologia  1   4  
Historia  3   3  
Yhteiskuntaoppi  3   1  
Uskonto/elämänkatsomustieto  2   4  
Terveystieto  1   2   
Logistiikka  7 
Taito- ja taideaineet  5  
Liikunta  2   3  
Musiikki  1-2   2  
Kuvataide  1-2   2  
Opinto-ohjaus  2   0  
Teemaopinnot   3  

Pakolliset kurssit   47-51 
Syventävät kurssit vähintään   10  
Kurssit yhteensä vähintään   75 

Lukion koko oppimäärä on yhteensä vähintään 75 kurssia. 

Syventävinä opintoina  
tarjottavien 

valtakunnallisten 
kurssien määrä

Oppiaine Pakollisten kurssien 
määrä
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klo ma ti ke to pe

8.30 - 9.45* tp 7 tp 2 tp 4 tp 1 tp 3

10.00 - 11.15* tp 6 tp 1 tp 2 tp 5 tp 4

12.00 - 13.15 tp 5 tp 6 tp 3 tp 6 tp 1

13.30 - 14.45 tp 4 tp 7 tp 5 tp 7 tp 2

15.00 - 16.15 tp 3 tp 8 tp 8

tp 8

Tuntikaavio

(ruokailu)

Kurssitarjotin
Kurssitarjottimessa eli peruslukujärjestyksessä kurssit on sijoitettu lukuvuoden eri 
jaksoihin. Sama kurssi esiintyy siellä yleensä useamman kerran. Lukuvuoden 
opinto-ohjelma tehdään kurssitarjottimen avulla Wilma-ohjelmaan. 

Peruslukujärjestyksen tulkintaohjeita
Lukujärjestysten merkintätavat ovat seuraavat: Ainetunnuksen jälkeinen ensim-
mäinen numero tarkoittaa kurssin järjestysnumeroa. Toinen numero tarkoittaa ky-
seisessä jaksossa olevan ryhmän järjestysnumeroa. Esimerkiksi merkintä BI01.3 
tarkoittaa biologian ensimmäistä kurssia ja kyseisen jakson ryhmää kolme. 

Tuntikaavio
Tuntikaaviosta näkyy tuntien sijoittuminen viikoittaiseen lukujärjestykseen. 
Tuntikaavion avulla peruslukujärjestyksen tunnit sijoitetaan päivittäiseen lukujär-
jestykseen. Ryhmänohjaaja on tavattavissa maanantaisin klo 11.00 - 11.15. 
Ykkösillä ro on syyslukukaudella joka viikko, muilla kolmesti jaksossa (katso 
päivät kalenterista). 
Ruokailu on klo 11.15 - 12.00.  
Tuntipaikat 6, 7 ja 8 ovat kaikkien kaupungin lukioiden yhteisiä tuntipaikkoja. 
Niillä tuntipaikoilla on mahdollista valita kursseja laajasta kurssitarjottimesta. 
Opetus järjestetään joko kurssin tarjoavalla koululla tai etäopetuslaitteiden avul-
la omalla koululla. Kyseiset tuntipaikat, erityisesti 6 ja 7, ovat käytössä myös 
lukion omalla kurssitarjottimella.
  
*maanantaisin aamutunnit ovat klo 8.15 – 9.30 ja 9.45 – 11.00, muina päivinä 
kuten taulukossa mainitaan.  

Sivulta 29 löydät tuntikaavion kellonaikoineen ja tyhjiä lukujärjestyspohjia 
opiskelusi sekä kurssivalintojesi suunnittelua varten.
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Oppiaineiden lyhenteet  
ÄI   äidinkieli ja kirjallisuus 
APO  aktiivipolku-kurssi 
BI  biologia 
ENA englanti A 
EAB3 espanja, lukiossa alkava 
ET elämänkatsomustieto 
RAB  ranska, lukiossa jatkuva 
RAB3 ranska, lukiossa alkava 
FI filosofia 
FY  fysiikka 
GE maantiede 
HI historia 
KE kemia 
KU kuvataide 
LO logistiikka 
LI liikunta 
MAY matematiikka yhteinen 
MAA matematiikka A 
MAB matematiikka B 
MU musiikki 
MUP musiikkipainotus 
MUS/TA musikaali / monitaiteellinen musiikkiprojekti 
OP opinto-ohjaus/erityisopettajan kurssit 
PS psykologia             
RUA ruotsi A 
RUB1 ruotsi B 
RUB3 ruotsi, lukiossa alkava 
SAA saksa A 
SAB2 saksa, lukiossa jatkuva 
SAB3 saksa, lukiossa alkava 
S2 suomi toisena kielenä 
TE terveystieto 
TEP teknologiapainotus 
TO teemaopinnot 
AT tietotekniikka 
UE uskonto, ev.lut 
UI uskonto, islam 
UO uskonto, ortodoksinen 
UK uskonto, roomalaiskatolinen 
YH yhteiskuntaoppi 

kuva: Elisa Kelo
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Wilma-opinto-ohjelma
Lukion kurssivalinnat tehdään verkkopohjaisen Wilma-valintaohjelman avulla. 
Jokainen opiskelija saa Wilmaan oman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja 
vaihdettavan salasanan. Myös huoltajat saavat omat Wilma-tunnukset. Jokaisel-
la lukiolaisella tulee lisäksi olla myös omat koulun verkkoon tarkoitetut tunnukset. 
Wilman verkko-osoite on https://wilma.edu.hel.fi  
(huom. ei www:tä, älä käytä google-hakua!). 

Lukion aloittaville annetaan valmiina kolmen ensimmäisen jakson lukujärjestyk-
set. Ne on suunniteltu lukioon ilmoittautumisen yhteydessä esitettyjen ainevalin-
tojen perusteella. Myöhempien jaksojen lukujärjestykset suunnitellaan 1. jakson 
aikana OP1-kurssilla. Seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat tehdään huhti-touko-
kuussa. Tarjotinta voidaan muokata tarvittaessa kesän aikana keväällä tehtyjen 
valintojen mukaisesti, joten tarjotin saattaa muuttua ennen syksyä. Wilmaan 
tehtävät valinnat ovat sitovia. Lukuvuoden opinto-ohjelmaa voi perustellusta 
syystä muuttaa lukuvuoden aikana. Jaksojen kohdalla on Wilmassa näkyvissä 
päivämäärät, joihin mennessä valintoja voi tehdä itsenäisesti. Koulun tietokonei-
ta voi käyttää Wilma-valintojen tekoon. Jos valintojen tekemisessä on ongelmia, 
niin kannattaa kääntyä heti opinto-ohjaajien tai tarvittaessa rehtorin puoleen. 

Jakson viimeinen viikko (arviointiviikko) 
Jakson viimeinen viikko on seitsemän arkipäivän mittainen, ja silloin jokaisel-
la tuntipaikalla 1-8 on oma kurssin päätöspäivänsä, jonka sisällöstä kurssin 
opettaja tiedottaa. Mahdollisiin kokeisiin koulu antaa koepaperit. Matkapu-
helimen käyttö, vilppi, vilpin yritys tms. kokeessa on kielletty. Päätöstilaisuudet 
alkavat pääsääntöisesti klo 9.15 ja niistä saa poistua yleensä aikaisintaan klo 
11.15. Aineenopettaja tiedottaa kurssilla tarkemmin jakson viimeisen viikon 
järjestelyistä.  

Kurssin opiskeleminen itsenäisesti
Opiskelija voi opiskella kurssin itsenäisesti tenttimällä. Tällöin hän ei osallistu 
oppitunneille. Halutessaan opiskella itsenäisesti jonkin kurssin, opiskelija täyt-
tää tenttilomakkeen ja neuvottelee kurssiin liittyvistä suorituksista asianomaisen 
opettajan kanssa. Jos opettaja katsoo, että kurssi voidaan opiskella opetukseen 
osallistumatta, opiskelija vie lomakkeen opinto-ohjaajalle, joka päättää asiasta. 
Itsenäisesti opiskellusta kurssista annetaan kurssisuoritus vain silloin, kun kurssi on 
hyväksytysti suoritettu. 

Angela Bucciarelli
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Muualla suoritetut kurssit 
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut 
opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman 
mukaisia. Myös muita suorituksia voidaan hyväksyä kursseiksi. Päätös muualla 
suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee erikseen varmistaa opinto-oh-
jaajilta tai rehtorilta. Opintojen hyväksilukemisessa menetellään Vuosaaren 
lukiossa seuraavasti:  
• Opiskelija toimittaa opinto-ohjaajille tiedot ja arvioinnit hyväksiluetta-
vien opintojen sisällöstä, laajuudesta, vaatimustasosta ja oppilaitoksesta (esim. 
todistus suorituksesta)  
• Asianomaisen aineen opettaja ja opinto-ohjaaja selvittävät tarvittaessa opin-
tojen vastaavuudet  

Autokoulu 
Vuosaaren lukio on tehnyt yhteistoimintasopimuksen naapuritalon autokoulu 
Huhtalan kanssa. Autokouluopetusta on jaksoissa 1, 2, 4 ja 5. Teoriatunnit 
opiskellaan yhden jakson aikana. Tunnit ovat tiistaisin ja torstaisin klo 15.00 
alkaen luokassa 113. Kaikissa jaksoissa kurssi osuu kampustuntipaikkaan 8, 
josta ei voi valita kursseja siinä jaksossa, jossa osallistuu autokoulukurssiin. Aloi-
tuspäivät ovat: 18.08.2020, 6.10.2020, 16.02.2021 ja 20.04.2021. Maksu-
kuitit annetaan opiskelijoille opetuksen alettua. Ajotunnit kukin sopii autokoulun 
kanssa ottaen huomioon muun opiskeluohjelmansa. Ajotunteja ei voi sopia 
oppituntien päälle. Poikkeuksia ovat kirjallinen koe, insinööriajo ja liukkaan ke-
lin harjoittelu. Autokouluopetus hyväksytään yhdeksi lukion kurssiksi. Tätä varten 
ajokortti tulee esittää opinto-ohjaajalle. 

Kurssin ja oppiaineen arviointi
Oppiaineen päättöarvosana määräytyy ko. aineen kurssiarvosanojen perus-
teella. Oppiaineen arvosana on kurssiarvosanojen keskiarvo pyöristettynä 
kokonaisluvuksi. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit vaikuttavat 
samalla tavoin. Eräissä tapauksissa oppiaineen päättöarvosana voi olla joko 
suoritusmerkintä tai numeroarvosana siitä riippuen, mitä opiskelija haluaa. 
Oppiaineen päättöarvosanamerkinnällä saattaa olla merkitystä jatko-opintoihin 
pyrittäessä. Asia on syytä hyvissä ajoin selvittää opinto-ohjaajan kanssa. 
  
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten 
oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta 
annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saa-
maan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan 
suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista 
kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurs-
sia. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot 
arvioidaan siten, kun opetussuunnitelmassa määrätään. Suoritusmerkintäpyyntö 
on esitettävä kirjallisesti. Oppiaineen päättöarvosanaa voivat rehtori ja opis-
kelijaa opettaneet opettajat korottaa soveltavilla kursseilla osoitetun lisänäytön 
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perusteella. Kurssien keskiarvon mukaista päättöarvosanaa voidaan korottaa 
myös erillisessä kuulustelussa. 
Oppiaineen päättöarvosanat kirjataan lukion päättötodistukseen, johon merki-
tään kussakin aineessa opiskeltujen kurssien lukumäärä ja oppiaineen päättöar-
vosana. Siihen ei siis kirjoiteta yksittäisiä arvosanoja. 
  
Päättötodistuksiin ei merkitä yleistä eli eri oppiaineiden arvosanoista laskettua 
keskiarvoa. Arvosteltuja kursseja, kuten syventäviä ja soveltavia, ei voida myö-
hemmin mitätöidä tai poistaa, vaikka opiskelijan kurssimäärä ylittääkin vaaditun 
minimin. Esimerkiksi jos opiskelija opiskelee valinnaisia kieliä yhden kurssin ja 
saa siitä arvosanan 4, kielen oppimäärä on hylätty. Päättötodistuksessa ei saa 
olla yhtään hylättyä oppimäärää. Oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista 
syventävistä kurssiarvosanoista 2/3 tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Arvioinnin tavoitteet  
Helsingin kaupungin lukioissa arviointi on monipuolista, oikeudenmukaista ja 
laadukasta. Arvioinnin tehtävänä on edesauttaa oppimista ja kannustaa opis-
kelijaa ylittämään kykynsä. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä 
heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan.  
Helsingin kaupungin lukioissa arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimista ja 
opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä. Palautteen avulla opiskelijaa 
ohjataan omien tavoitteiden asettamiseen, kannustetaan määrätietoiseen ja 
monipuoliseen opiskeluun, kehitetään hänen itse- ja vertaisarviointitaitojaan, ja 
vahvistetaan oppimaan oppimisen taitoja.  
Kannustavan palautteen avulla opiskelija voi hioa opiskelutapojaan ja tar-
kentaa lukioaikaisia sekä tulevaisuuteen suuntaavia tavoitteitaan. Opiskelija 
saa selkeää tietoa opintojen edistymisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja 
oppimistuloksista opintojen aikana ja lukio-opiskelun päättyessä. Opiskelijan 
ohjauksen ja kannustuksen ohella arviointi tuottaa tietoa osaamisesta ja opinto-
jen edistymisestä opiskelijalle itselleen, opettajille ja huoltajille. Lisäksi arviointi 
antaa tietoa opetuksen ja koulun kehittämistyötä varten sekä jatko-opintojen 
järjestäjille että työelämän edustajille.

Kurssisuorituksen arviointi  
Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana ja kurssisuoritus arvioidaan 
aina kurssin päätyttyä, mikäli arvioinnin edellytykset täyttyvät. Nämä edellytyk-
set ovat erilaisia eri oppiaineissa. Edellytykset täsmennetään ainekohtaisesti.  
Kunkin kurssin alussa opettajat ja opiskelijat keskustelevat kurssilla kehittyvistä 
taidoista, hyödynnettävistä oppimisen menetelmistä ja käytettävistä arvioinnin 
välineistä. Opiskelijan oppimista tukee se, että hän tietää minkälaisia oppimis-
tavoitteita kurssilla on ja mihin kurssisuorituksen arviointi perustuu.  
Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijan oppimista ja työskentelyä arvioidaan 
sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot 
ja taidot, eikä se kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökoh-
taisiin ominaisuuksiin. Arvioinnin kriteerien tulee olla selkeitä, perustua kurssilla 
käytettyihin työtapoihin ja tukea monipuolisesti kurssin tavoitteiden saavuttamista.  
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Arvioinnin välineinä voivat toimia esimerkiksi oppimistehtävät, projektityöt, 
portfoliot, erilaiset kokeet (yhteisöllinen koe, aineistokoe, suullinen koe, sähköi-
nen koe) tai testit, itsearviointi, vertaisarviointi, oppimispäiväkirjat, esseet, kirjoi-
telmat, tutkimukset tai muut tuotokset, jatkuva työskentely yksilönä tai ryhmänä, 
oppimisprosessin arviointi, sanallinen arviointi sekä opettajan ja opiskelijan 
väliset keskustelut.  
Opiskelijoiden itsearviointitaitoja, kommunikointitaitoja ja palautteenantamisky-
kyä kehitetään antamalla opiskelijoiden ottaa osaa arviointiin. Erilaisten ryhmä-
töiden, harjoitusten ja kokeiden vertaisarviointiin voidaan hyödyntää korkea-
kouluista tuttua opponointikäytäntöä, jossa opiskelijat arvioivat toistensa töitä. 
Kun opiskelijat kantavat vastuuta omasta ja toistensa oppimisesta, he oppivat 
entistä syvällisemmin ja oppimisprosessinsa kirkkaammin tiedostaen. Aktiivinen 
rooli arvioinnissa kehittää opiskelijan metakognitiivisia taitoja ja samalla har-
jaantuvat työelämässä tarvittavat yhteistyö- ja viestintätaidot.  
Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten opiskelijoiden arvioinnissa tulee 
ottaa huomioon opiskelijan kehittyvä suomen kielen taito. Arvioitaessa tulee 
käyttää joustavia, monipuolisia ja tilanteeseen sopivia menetelmiä, joiden avul-
la kukin opiskelija kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. 
Monipuolista arviointia tulee tehdä eri menetelmillä jatkuvasti. Esimerkiksi ko-
keen kielellinen yksinkertaistaminen, sanakirjan ja lähdemateriaalin salliminen, 
suulliset kokeet, pidennetty koeaika sekä portfolioarviointi ovat tällaisia mene-
telmiä. Arviointipalaute on tärkeää, koska se auttaa opiskelijaa tunnistamaan 
omaa osaamistaan ja kehittymistarvettaan.  

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät  
Lukioasetuksessa 810/1998 todetaan, että numeroarvostelussa käytetään 
asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä,  
8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus  
merkitään arvosanalla 4.  
Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten 
syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-oh-
jauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä 
(S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suori-
tusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty).  
Helsingin kaupungin lukioissa kaupunki- ja koulukohtaiset syventävät ja sovelta-
vat kurssit arvioidaan numeroarvosanalla tai suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, 
H = hylätty) opetussuunnitelman oppiainekohtaisessa osuudessa määritellyllä 
tavalla. Arviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.  
Keskeytynyt kurssi merkitään K-merkinnällä (K = keskeyttänyt). Kurssi voidaan 
katsoa keskeytyneeksi, mikäli opiskelijalla ei ole näyttöä kurssin suorittamisesta.  
Jos opiskelijalta puuttuu joitakin kurssin arvioinnin kannalta välttämättömiä näyt-
töjä, voi opettaja perustellusta syystä antaa O-merkinnän (O = osallistunut). 
Puuttuvat suoritukset tulee kirjata arvioinnin lisätietoihin. O-merkintä tulee täyden-
tää kokonaiseksi suoritukseksi viimeistään kahden seuraavan jakson aikana, ja 
5. jakson O pitää täydentää viimeistään seuraavan lukuvuoden ensimmäisen 
jakson aikana.  

O
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Itsenäisesti suoritettu kurssi  
Helsingin kaupungin lukioissa kursseja voi suorittaa osittain tai kokonaan itsenäi-
sesti, ja itsenäiseen suoritukseen sovelletaan edellä mainittuja arviointiperiaattei-
ta. Koulussa kurssi voidaan suositella suoritettavaksi osallistumalla opetukseen. 
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.  

Suullisen kielitaidon kurssien arviointi  
Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset 
näytöt arvioidaan asianomaiselle kielelle ja oppimäärälle opetussuunnitelman 
perusteissa asetettuja tavoitteita vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, 
kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut 
kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen.  

Opinnoissa edistyminen  
Helsingin kaupungin lukioissa jokainen opiskelija tekee opintojensa alussa 
sähköisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota tarkennetaan opinto-
jen edetessä. Opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan opintoihin kiinnittymistä, 
opintojen etenemistä ja opintojen suorittamista loppuun. Opiskelijan sähköinen 
opiskelusuunnitelma on väline opintojen etenemisen seurantaan opiskelijalle, 
ryhmänohjaajalle, opinto-ohjaajalle ja huoltajille.  
Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä ar-
vosanaa 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.  
Hylättyä arvosanaa voi korottaa kerran uusintakuulustelussa. Sen jälkeen hylät-
tyä arvosanaa voi korottaa osallistumalla kurssille uudestaan tai suorittamalla 
kurssin itsenäisesti.  

Hylättyjen arvosanojen kuulustelut 
Uusintakokeet ovat seuraavina keskiviikkoina klo 15.30:  
19.8.2020, 28.10.2020, 
13.1.2021, 10.3.2021 ja 5.5.2021. 
Uusintoihin ilmoittaudutaan viimeistään edellisenä keskiviikkona klo 12.00 
mennessä sähköisesti. 
Korotusta voi yrittää vain kerran. Jos opiskelija käy kurssin uudelleen ja saa 
siitä nelosen, on hänellä tästä nelosesta vielä yksi korotusmahdollisuus. Hylätyn 
arvosanan suorittamiseen ei ole aikarajaa. Jos opiskelija jää kokeesta pois 
ilman pätevää syytä, ei hänellä ole oikeutta osallistua uusintakuulusteluun. Jos 
opiskelija on poissa arviointiviikon tilaisuudesta sairauden vuoksi, on sairaus 
osoitettava lääkärin, opiskeluterveydenhoitajan, terveydenhoitajan tai huoltajien 
kirjallisella todistuksella. 

Hyväksytyn arvosanan korotus 
Lokakuun (28.10.) ja maaliskuun (10.3.) uusintakuulusteluissa voi korottaa yhtä 
hyväksyttyä arvosanaa. Arvosana ei voi olla vuotta vanhempi. Kuulustelu ei voi 
alentaa aikaisempaa kurssiarvosanaa. 
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Opinto-ohjaus
Vuosaaren lukion opinto-ohjauksen painopiste on opiskelijan henkilökohtaisessa 
ohjauksessa, jota toteuttaa koko koulun henkilökunta. Henkilökohtaisen opin-
to-ohjauksen lisäksi ohjaus sisältää pakolliset lukiokurssit OP1 ja OP2. OP1-kurs-
si koostuu ensimmäisen lukiovuoden opinto-ohjaustunneista, viikoittaisista ryh-
mänohjaajan tuokioista (RO-tuokiot) sekä erikseen pidettävistä opinto-ohjaajan 
tai rehtorin informaatiotilaisuuksista tai tapaamisista ja keskusteluista ohjaavien 
tahojen kanssa. OP2-kurssi sisältää jatko-opintojen ja työelämän ohjausta. 
Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat kutsutaan lukuvuoden aikana henkilö-
kohtaiseen opinto-ohjauskeskusteluun, jossa käydään läpi opiskelijan opintojen 
etenemiseen, ylioppilastutkinnon suunnitteluun sekä jatko-opintoihin liittyviä 
asioita. Tavoitteena on opintojen sujuvuuden edistäminen ja mahdollisten tuki-
toimien ja kurssimuutosten suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa. Kolmantena 
ja tarvittaessa neljäntenä lukiovuotena jokainen opiskelija saa henkilökohtaisen 
ajan jatko-opintoihin liittyvään ohjauskeskusteluun. Ensimmäisen vuoden keskus-
telun käy ryhmänohjaaja. Muilla vuositasoilla keskustelut käydään opinto-ohjaa-
jan kanssa. 
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Rehtorin ja apulaisrehtorin 
tehtävät 
• tukee ohjauksessa tehtävää 
yhteistyötä ja suunnittelua.
• tiedottaa huoltajille ja opiskeli-
joilla säännöistä ja määräyksistä, 
jotka ohjaavat lukio-opintojen ja 
ylioppilastutkinnon suorittamista.

Opinto-ohjaajan tehtävät
•päävastuu opinto-ohjauksen käytännön 
järjestämisestä ja ohjauksen kokonais-
suunnittelusta. Suunnittelutyö tehdään 
yhteistyössä rehtorin ja ryhmänohjaajien 
kanssa.
•päävastuu opiskelijoiden jatkokou-
lutus- ja ammatinvalintaan liittyvissä 
kysymyksissä.
• päävastuu prosessinomaisessa henki-
lökohtaisessa ohjauksessa.
• opinto-ohjauskurssien sisältöjen suun-
nittelu ja toteutus.

Ryhmänohjaajan tehtävät
• jokainen lukio-opiskelija kuuluu 
ohjausryhmään, jonka ohjauksesta 
vastaa ryhmänohjaaja. Lukio-opin-
tojen alkuvaiheessa pääpaino on 
ryhmäytymisessä, jolloin opiskelijat 
tutustuvat oman ryhmänsä jäseniin 
sekä ryhmänohjaajaansa.
• vastaa ryhmänsä opiskelijoiden 
opintojen etenemisen ja poissa-
olojen tiiviistä seurannasta yhteis-
työssä opiskeluhuollon henkilöstön 
kanssa. 

Aineenopettajan tehtävät
•ohjaa opiskelijaa opettamassaan 
aineessa koko lukio-opintojen ajan.
• on yhteistyössä ryhmänohjaajan ja 
opiskeluhuollon henkilöstön kanssa 
opintojen etenemisen seurannassa.
• huolehtii poissaolojen seurannasta 
yhdessä ryhmänohjaajan kanssa.

Lukiosihteerin tehtävät
•tulostaa tarvittaessa aineenopettajille opiskelijoiden opintosuorituslistat.
• kirjaa opiskelijoiden abitodistusvaiheessa puutteet opiskelijoiden lukion oppi-
määrän suorituksissa.
• on yhteistyössä rehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa opintosuorituksiin liittyvissä 
kysymyksissä.

Vuosaaren lukion ohjaussuunnitelma ja työnjako 
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Lukion erityisopettaja ja lukilausunnot
Erityisopettaja on tavattavissa Vuosaaren lukiolla päivittäin. Erityisopettajan 
antama tuki lukiossa on pääsääntöisesti ohjauksellista. Erityisopettaja on kou-
lulla kaikkia opiskelijoita varten ja hänen tehtävänään on tukea opiskelijaa 
erilaisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
ajanhallinnan tai keskittymisen pulmat, puutteet opiskelutekniikoissa, motivaa-
tioon liittyvät ongelmat tai erilaiset oppimisvaikeudet (esimerkiksi lukemisen ja 
kirjoittamisen erityisvaikeus). Erityisopettajaan tulee ottaa yhteyttä, jos opiskelija 
tarvitsee opinnoissaan erityisjärjestelyjä. Tarvittavista erityisjärjestelyistä sovitaan 
erityisopettajan kanssa ja ne kirjataan Wilmaan oppimisen tuen suunnitelmaan. 
Erityisopettajaa voi käydä tapaamassa oppituntien aikana. Ajan voi varata 
esimerkiksi wilmassa tai puhelimitse. Tapaamisissa keskustellaan opiskelijan 
tilanteesta ja pyritään löytämään siihen jokin apu tai ratkaisu. Erityisopettaja 
ei anna tukiopetusta, vaan ohjaa opiskelijaa löytämään itselleen toimivia ja 
sopivia työskentelytapoja. Tapaamisesta erityisopettajan kanssa on ilmoitettava 
etukäteen aineenopettajalle. 
Erityisopettajan voi pyytää myös tarvittaessa oppitunnille mukaan auttamaan 
opiskelijaa esimerkiksi sopivien opiskelutekniikoiden löytämisessä tai toimin-
nanohjauksessa. Lukion alkaessa (ensimmäisen jakson aikana) erityisopettaja 
tapaa ohjausryhmittäin kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat. Näissä tapaami-
sissa erityisopettaja kertoo oppimisen tuesta lukiossa sekä teettää opiskelijoille 
alkukartoituksen, jonka avulla selvitetään opiskelijan mahdollisia oppimisvai-
keuksia.  
Erityisopettaja työskentelee yhteistyössä aineopettajien kanssa. Opiskelija kui-
tenkin vastaa oppimisvaikeuden tai oppimisen tuen suunnitelman tiedottamises-
ta tarvittaville aineopettajille. Erityisopettaja auttaa tiedottamisessa tarvittaessa. 
Jos opiskelijalla on jo peruskoulussa havaittuja oppimisvaikeuksia, erityisopetta-
jaan kannattaa olla yhteydessä heti lukion alettua. Tarkoituksena on ennaltaeh-
käistä opiskelun ongelmia tai niiden kasautumista. Tarvittaessa erityisopettaja 
voi tehdä opiskelijalle lukitestin, jonka tulosten pohjalta erityisopettaja voi kirjoit-
taa lukilausunnon ylioppilastutkintoa varten. 

Erityisjärjestelyt yo-kirjoituksissa
Ylioppilaskirjoituksiin voi anoa erityisjärjestelyjä (esim. lisäaikaa) lukihäiriön, 
sairauden, vamman, vieraskielisyyden tai erityisen vaikean elämäntilanteen 
perusteella. Vieraskielisyyshakemuksissa ota yhteyttä S2-opettajaan tai opin-
to-ohjaajaan. Muissa erityisjärjestelyhakemuksissa käänny erityisopettajan tai 
rehtorin puoleen. Keväällä yo-kirjoitukset aloittavien erityisjärjestelyhakemusten 
tulee olla Ylioppilastutkintolautakunnassa 30.11. mennessä, syksyllä kirjoittavien 
30.4. mennessä. Erityisopettajaan kannattaa kuitenkin olla yhteydessä erityis-
järjestelyasioissa hyvissä ajoin, mielellään jo vuosi ennen yo-kirjoitusten alkua.  
Sairaus, vamma, lukivaikeus tai vaikea elämäntilanne otetaan yo-kokeen arvos-
telussa huomioon vain siinä tapauksessa, jos siihen on erityisen painavat syyt 
ja kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Lisätietoja lukioaikana tai 
ylioppilaskirjoituksissa tarvittavista erityisjärjestelyistä saa erityisopettajalta.  
Ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyistä ja niiden hakemisesta on selkeät ohjeet 
osoitteessa: www.ylioppilastutkinto.fi 
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 Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koet-
ta. Äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena 
kielenä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta 
pakollista koetta kokelas valitsee joko toisesta koti-
maisesta kielestä, vieraasta kielestä, matematiikasta 
tai yhdestä reaaliaineesta. Yhden edellä luetelluista 
kokeista voi siis jättää pois. Kussakin reaaliaineessa 
järjestetään oma kokeensa. Yhdellä tutkintokerral-
la järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. 
Kokelas voi osallistua yhtenä päivänä vain yhden 

reaaliaineen kokeeseen. Siten kokelas voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla 
enintään kaksi reaaliaineen koetta. Ensimmäisenä koepäivänä ovat evankelis-lu-
terilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, 
kemia, maantiede ja terveystieto. Toisena koepäivänä ovat psykologia, filoso-
fia, historia, fysiikka ja biologia. Niissä kokeissa, joissa on A ja B tai C -tasot, 
kokelaan tulee valintansa mukaan suorittaa vähintään yhdessä vaativampi eli 
A-tason koe. Valinta on riippumaton siitä, onko opiskeltu pitkää tai lyhyttä ma-
tematiikkaa, A- tai B- ruotsia tai kirjoitettavaa vierasta kieltä pitkänä tai lyhyenä. 
Valinta kirjoitettavan aineen pakollisuudesta tai ylimääräisyydestä tehdään, 
kun kokeeseen ilmoittaudutaan. Tätä valintaa ei voi seuraavilla tutkintokerroilla 
vaihtaa. 
  
Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi kirjoittaa ylimääräisiä kokeita. Ylimää-
räisessä kokeessa hylätty kokelas pääsee ylioppilaaksi, jos pakolliset kokeet 
on suoritettu hyväksytysti. Hylättyä arvosanaa ei merkitä todistukseen. Samalla 
kirjoituskerralla ei voi kirjoittaa kahta pitkän vieraan kielen koetta A-tasoise-
na, koska nämä kielet (englanti, saksa, ranska, venäjä) kirjoitetaan samassa 
koetilaisuudessa. Lyhyitä C-tason vieraita kieliä voi kirjoittaa kaksikin samalla 
kerralla. Näilläkin kielillä on yhteinen kirjallisten kokeiden päivä, mutta koeai-
kaa pidennetään yhteensä kahdeksaan tuntiin. Toisella kotimaisella eli ruotsin 
kielellä on oma koepäivänsä, A- ja B-tasot samana päivänä. Ylioppilastutkinto 
voidaan hajauttaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana suoritetta-
vaksi. Tällöin kevään ja syksyn kirjoitukset ovat samassa asemassa. Tutkinto 
siis voidaan kerätä kokoon enintään kolme tutkintokertaa kestävänä jaksona. 
Opiskelijan on ennen kirjoituksia opiskeltava kyseisen aineen pakolliset kurssit. 
Ylioppilastutkintolautakunnan laatimat kokeet perustuvat ko. aineen pakollisiin 
ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Ensimmäisessä jaksossa ei enää ehdi 
opiskella pakollista kurssia syksyn ylioppilaskirjoituksiin. Neljännessä jaksossa 
ei ehdi enää opiskella pakollista kurssia kevään kirjoituksiin. Ylioppilaskirjoi-
tuksiin ilmoittaudutaan Wilmassa. Ilmoittautuminen kevään 2021 kirjoituksiin 
päättyy 23.11.2020 ja syksyn 2021 kirjoituksiin 05.06.2021. Jos rehtori ei voi 
hyväksyä ilmoittautumista tai joutuu peruuttamaan ilmoittautumisen, siitä ilmoite-
taan opiskelijalle kirjallisesti koululle ilmoitettuun kotiosoitteeseen. 

kuva: Angela Bucciarelli
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Ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastut-
kinnossa on erityisjärjestelyt, kuten lisäaika tai tilajärjestelyt. Pistekorotusta 
käytetään vain poikkeustapauksissa, ja se on tarkoitettu vain heikoimmassa 
asemassa oleville. Syksystä 2019 alkaen hyväksyttyjä kokeita saa uusia rajoi-
tuksetta. Tämä muutos koskee kaikkia kokelaita riippumatta hyväksytyn kokeen 
suorittamisajankohdasta tai aiemmista uusimiskerroista. Näin ollen myös henkilö, 
joka on suorittanut kokeen jo ennen lakimuutosten voimaantuloa ja käyttänyt ny-
kyisen lain salliman hyväksytyn kokeen yhden uusimiskerran, saa tulla uusimaan 
haluamansa kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä koskee siis kaikkia 
riippumatta siitä, milloin on päässyt ylioppilaaksi. Hyväksyttyä koetta voi uusia 
rajoituksetta myös tutkinnon suorittamisen ollessa kesken. 
  
Tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvo-
sanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Jos hylättyä 
pakollista koetta ei saada korotetuksi, näiden ehtojen puitteissa, täytyy yliop-
pilastutkinto aloittaa alusta kaikkien pakollisten aineiden osalta. Tutkinnon jo 
suorittanut kokelas voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. 
 
Samoin uudelleen joutuu aloittamaan kokelas, joka ei säädettyjen tutkintoker-
tojen aikana saa tutkintoaan hyväksytyksi. Sen tutkintokerran jälkeen, jolloin 
kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu, ylioppilastutkintolautakunta 
antaa kokelaalle ylioppilastutkintotodistuksen, mikäli opiskelija saa tai on saanut 
lukion päättötodistuksen. Tutkintoa voi myös täydentää kokeella, johon ei ole 
aikaisemmin osallistunut tai jo kirjoitetun aineen eritasoisella kokeella. Näistä 
varsinaisen tutkinnon jälkeen kirjoitetuista kokeista annetaan erilliset todistukset. 
Kirjoituksiin osallistuvilta peritään opetusministeriön määräämät tutkintomaksut. 
Kokelas joutuu maksamaan perusmaksun ja maksun kultakin kokeelta. Vuonna 
2020 perusmaksu on 14 euroa ja koekohtainen maksu 28 euroa. YTL saattaa 
muuttaa maksuja. 
 
Voit tehdä ylioppilaslautakunnalle oikaisuvaatimuksen, jos epäilet, että arvoste-
lussa on tapahtunut virhe. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun 
sinulla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi.  Oikaisu-
vaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Oi-
kaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa 
oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana 
tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta. Lisätietoja ja ohjeita oikai-
suvaatimuksen tekemiseen löytyy osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi 
 

kuva: Im
an Yusuf A

li
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Opinto-ohjaustunneilla ja RO-tuokioissa annetaan ylioppilaskirjoituksista lisäoh-
jeita. Koulun järjestämät abi-infot sekä abittiklinikkakäynti ennen yo-kokeita ovat 
pakollisia; Niitä järjestetään sekä ennen syksyn että kevään yo-kokeita. 

Sähköinen ylioppilastutkinto
Sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvitaan omaa konetta. Siksi oman koneen 
käytön ja hallinnan varmuus ovat koetilannetta varten ensisijaisen tärkeitä. 
Koejärjestelmään (Abittiin) pääseminen tapahtuu käynnistämällä (buuttaamalla) 
kannettava tietokone usb-muistitikun avulla. Tämä buuttaus on lähes jokaisella 
koneella erilainen. Jokaisen tuleekin harjoitella buuttaamista omalla koneella. 
Koulu järjestää lukuvuoden aikana Abittiklinikoita, joista voi hakea neuvoja ja 
vinkkejä oman koneen käynnistämiseen. Ylioppilaskokeeseen ei voi tulla tietä-
mättä, miten oma kone käynnistetään abittijärjestelmään. Sähköisten kokeiden 
esimerkkejä, lisätietoa ja ohjeita Ylioppilastutkintolautakunnan sivulta  
www.ylioppilastutkinto.fi 

Sinnikkyys vie pitkälle. Sen tietävät Ida ja Lotta!
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Ylioppilaskirjoitukset lukuvuonna 2020-2021
Syksyn 2020 ylioppilaskirjoituspäivät 
Kirjalliset kokeet
Kokeet alkavat aina klo 9.00. Kokeisiin saavutaan jo klo 8.00 alkujärjestelyjä 
varten. Tarkat tiedot ja ohjeet ilmoitetaan abi-infoissa ja yo-muistiossa. Kokeet 
pidetään pääsääntöisesti omalla koululla vihreän käytävän luokista rakennetuis-
sa saleissa.  
 
ma 14.9. kemia, terveystieto 
ke 16.9.  vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti   
to 17.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede  
pe 18.9.  äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe 
ma 21.9.  toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä  
ti 22.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
to 24.9.  filosofia, biologia 
pe 25.9.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe 
ma 28.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
ti 29.9. psykologia, historia, fysiikka 
to 1.10.  vieras kieli, pitkä oppimäärä: ranska, espanja, saksa ja venäjä

 
Kevään 2021 ylioppilaskirjoituspäivät 
Kirjalliset kokeet
Kokeet alkavat aina klo 9.00. Kokeisiin saavutaan jo klo 8.00 alkujärjestelyjä 
varten. Tarkat tiedot ja ohjeet ilmoitetaan abi-infoissa ja yo-muistiossa. Kokeet 
pidetään pääsääntöisesti omalla koululla vihreän käytävän luokista rakennetuis-
sa saleissa. 
  
ti 16.3. äidinkieli, lukutaidon koe, suomi toisena kielenä -koe  
to 18.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
pe 19.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe     
ma 22.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä      
ke 24.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 26.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
ma 29.3. toinen kotimainen kieli, ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ke 31.3.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,  
 maantiede, terveystieto 
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Lukion päättötodistus
Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut lukion koko 
oppimäärän eli vähintään 75 kurssia. Päättötodistuksen voi saada, vaikkei saa 
ylioppilastutkintotodistusta, mutta yo-todistusta ei saa, ellei saa päättötodistus-
ta. Helmikuussa 2021 ne kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat, jotka 
keväällä kirjoittavat pakolliset yo-kokeet, saavat todistuksen sen hetkisestä opis-
kelutilanteestaan. Tämän ns. abitodistuksen tarkoituksena on kertoa opiskelijan 
kokonaiskurssitilanne sekä myös ainekohtaisesti näyttää, ovatko eri aineiden 
oppimäärät kokonaan suoritettu. Tästä todistuksesta näkyy myös, minkä arvosa-
nan opiskelija on saamassa päättötodistukseen eri oppiaineissa. Opiskelijalla 
on mahdollisuus osallistua ennen päättötodistuksen saamista erilliseen kuulus-
teluun, jossa voi korottaa em. arvosanaa. Ylioppilastutkintolautakunta lähettää 
ylioppilastutkintotodistukset vain niille, jotka saavat lukion päättötodistuksen. YTL 
kysyy rehtoreilta tiedot marraskuussa syksyn ylioppilastutkintoon osallistuneista 
ja toukokuussa tiedot kevään kokelaista, jotka saavat lukion päättötodistuksen. 
  
Jotta opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen syksyn ylioppilasjuhlassa, 
täytyy lukion oppimäärä olla suoritettu viimeistään 2.10.2020. Syksyn lak-
kiaiset ovat pe 4.12.2020. Jotta opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen 
kevätjuhlassa la 5.6.2021, täytyy lukion oppimäärän olla suoritettu viimeis-
tään 13.4.2021. Opiskelija voi valmistua lukiosta ja saada todistukset milloin 
tahansa lukuvuoden aikana saatuaan lukio-opintonsa päätökseen. Tapana 
on yleensä ollut, että tähdätään kevään lakkiaisiin tai vaihtoehtoisesti syksyn 
lakkiaisiin. Päättötodistuksen saatuaan opiskelija ei ole enää koulun opiskelija. 
Ylioppilastutkinnon arvosanoja on kuitenkin oikeus korottaa ja täydentää yliop-
pilastutkinnon ohjeistuksen rajoissa.

Kurssikuvaukset
Koulun kotisivuilla on kurssikuvaukset ja opetussuunnitelmat, joissa kurssien 
tavoitteet, sisällöt ja arvioinnit ovat nähtävillä laajemmin.  

Oppimateriaalit
Koulun kotisivuilla on myös eri oppiaineiden kursseilla käytettävien materiaalien 
perustiedot. Mahdolliset oppikirjat, sähköiset aineistot tai muu materiaali on 
hyvä hankkia jaksokohtaisesti ja opettajan vahvistamien tietojen mukaisesti. 
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Oheiset lukujärjestyspohjat ovat sinua varten. Suunnittele ja merkitse 
niihin tulevien jaksojen lukujärjestyksiäsi.

klo ma ti ke to pe

8.30 - 9.45* 7 2 4 1 3

10.00 - 11.15* 6 1 2 5 4

12.00 - 13.15 5 6 3 6 1

13.30 - 14.45 4 7 5 7 2

15.00 - 16.15 3 8 8

8

1

2 klo ma ti ke to pe

8.30 - 9.45* 7 2 4 1 3

10.00 - 11.15* 6 1 2 5 4

12.00 - 13.15 5 6 3 6 1

13.30 - 14.45 4 7 5 7 2

15.00 - 16.15 3 8 8

8

(ruokailu)

klo ma ti ke to pe

8.30 - 9.45* tp 7 tp 2 tp 4 tp 1 tp 3

10.00 - 11.15* tp 6 tp 1 tp 2 tp 5 tp 4

12.00 - 13.15 tp 5 tp 6 tp 3 tp 6 tp 1

13.30 - 14.45 tp 4 tp 7 tp 5 tp 7 tp 2

15.00 - 16.15 tp 3 tp 8 tp 8

tp 8

*maanantaisin aamutunnit ovat klo 8.15 -  9.30 ja 9.45 - 11.00, 
muina päivinä kuten taulukossa mainitaan. 

• Kunkin oppiaineen opetuskertoja on kolme kertaa viikossa
• Muista ryhmänohjaus maanantaisin

Suunnittele!
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3

4

5

x

klo ma ti ke to pe

8.30 - 9.45* 7 2 4 1 3

10.00 - 11.15* 6 1 2 5 4

12.00 - 13.15 5 6 3 6 1

13.30 - 14.45 4 7 5 7 2

15.00 - 16.15 3 8 8

8

klo ma ti ke to pe

8.30 - 9.45* 7 2 4 1 3

10.00 - 11.15* 6 1 2 5 4

12.00 - 13.15 5 6 3 6 1

13.30 - 14.45 4 7 5 7 2

15.00 - 16.15 3 8 8

8

klo ma ti ke to pe

8.30 - 9.45* 7 2 4 1 3

10.00 - 11.15* 6 1 2 5 4

12.00 - 13.15 5 6 3 6 1

13.30 - 14.45 4 7 5 7 2

15.00 - 16.15 3 8 8

8

klo ma ti ke to pe

8.30 - 9.45* 7 2 4 1 3

10.00 - 11.15* 6 1 2 5 4

12.00 - 13.15 5 6 3 6 1

13.30 - 14.45 4 7 5 7 2

15.00 - 16.15 3 8 8

8
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1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 7 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 2 3 5 6 7 9

1 2 3 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 5 6 7 8 13

1 2 3 4 5

1 2

1 2

MERKITSE RASTILLA SUORITTAMASI KURSSIT
Taulukosta näet pakollisten kurssien määrän.  

Käytä taulukkoa pysyäksesi kärryillä opintojesi 

etenemisessä.  

AI 

S2

ENA

RUA

RUB

SAB3

RAB

EAB3

JP

KI

LA

MAA

MAB

BI

GE

FY

KE

UE

UI

ET

FI

PS

HI

YH

MU

KU

LI

TE

AT

OP

LO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3

1 2

1 2 3 4 5 6

Pakollinen kurssi: 

Syventävä tai soveltava kurssi:

1

1 2
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Muistiinpanoja:


