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Tervetuloa opiskelemaan 
Helsingin aikuislukioon 
lukuvuonna 2019–2020!

pisteen remontti puolestaan valmistuu vuoden
vaihteessa ja tammikuussa pääsemme otta
maan käyttöön täysin perusparannetut tilat. 
Helsinki siis panostaa myös koulujen korjauk
siin, jotta saisimme kaikille viihtyisät ja ajan
tasaiset oppimisen ja työskentelyn tilat.

Aikuisopiskelijalta odotetaan varmasti pal
jon. Välillä voi olla vaikea sovittaa opiskelua 
ja muuta elämää, mutta lopuksi tavoitteellinen 
opiskelu antaa tekijälleen myös parhaan pal
kinnon: uusien tietojen ja taitojen omaksumi
sen. Meillä oletetaan, että opiskelijamme itse
ohjautuvasti myös kertovat suunnitelmiensa 
muutoksista. Ole siis rohkeasti yhteydessä 
opoon tai toimistoon, jos esimerkiksi olet 
 aikeissa olla poissa vaikkapa yhden jakson 
 verran. Tämä on täysin ymmärrettävää aikuis
opiskelijoitten kohdalla. Kun ilmoitat tilapäi
sestä keskeytyksestä, myöskään opiskelu
aikasi ei kulu turhaan. Myös aikuislukiolaisia 
koskee  lukion suorittamisaika, joka on maksi
missaan neljä vuotta.

Tapaat aikuislukiossa monenlaisia opiskeli
joita, joilla on hyvin monenlaisia tavoitteita. 
Tämä on yksi aikuislukion rikkauksista. Meille 
kaikki opiskelijat ja kaikki tavoitteet ovat aivan 
yhtä tärkeitä. 

Toivotan kaikille opiskelijoillemme antoisaa 
ja tavoitteellista opiskelua Helsingin aikuis
lukiossa. 

Niina Peltonen, 
Helsingin aikuislukion rehtori

Olet tehnyt tärkeän päätöksen hakeutua Hel
singin aikuislukioon joko uutena opiskelijana 
tai jo konkarina. Osa varmasti tietää ja tuntee 
aikuislukion opiskelukäytänteitä, mutta joille
kuille nämä voivat olla uusia ja outoja, joten on 
hyvä tutustua asioihin niin Oppimistorilla 27.8. 
kuin tämän oppaankin avulla.

Jokaisen kannattaa syventyä tähän opinto 
oppaaseen, koska uusia käytänteitä tulee 
 vastaan vuosittain. Tämän lukuvuoden uudis
tuksia ovat esimerkiksi ylioppilaskokeiden 
 uusimiskäytänteiden muuttuminen ja erityis
järjestelyiden hakeminen myös vieraskielisille 
opiskelijoille. Lisäksi Helsingin kaupungin lukiot 
– Helsingin aikuislukio tässä mukana – ovat 
avanneet uuden kaupungin verkkokurssitarjot
timen, joka on myös aikuislukion tutkintoopis
kelijoitten (lukio ja kaksoistutkintoopiskelijat) 
käytössä. Helsingissä sijaitsevilla yksityisillä 
lukioilla on oma verkkokurssitarjontansa.

Meidän kaikkien tavoitteena on opiskelijoi
demme hyvä oppiminen! Tähän satsaamme 
koko koulun henkilökunnan voimin, ja toivom
me myös opiskelijoilta palautetta siitä, mikä 
toimii hyvin ja missä voisimme vielä koulutus
palveluitamme parantaa ja kehittää. Ehkäpä 
opiskelijakuntatoiminta olisi sinun foorumisi 
vaikuttaa toimintaamme? Palautetta voit myös 
antaa suoraan opettajille tai opintoohjaajille  
ja rehtoreille.

Tänä lukuvuonna joudumme elämään Mäke
länrinteen toimipisteessä remontin ja raken
nustöiden kanssa rinnakkain. Toivottavasti 
tämä ei liikaa haittaa opiskeluasi ja oppimis
tasi. Esimerkiksi tilamuutoksista informoimme 
eri kanavillamme, joita on hyvä seurata. Kevääl
lä 2020 esimerkiksi hallintotilat vaihtavat paik
kaa koulun sisällä. Tämä vaikuttaa varmasti 
myös opetustilojen määrään. Keskustan toimi
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Opiskelu Helsingin 
aikuislukiossa
Helsingin aikuislukiossa voit:
• suorittaa lukion oppimäärän  

ja ylioppilastutkinnon
• suorittaa ylioppilastutkinnon  

ammatilliselta pohjalta 
• suorittaa kaksoistutkinnon 
• opiskella loppuun kesken jääneen lukion 
• opiskella yhden tai useampia kursseja 

 aineopiskelijana. 



Ilmoittautuminen

Helsingin aikuislukion opiskelijaksi voi ilmoit
tautua läpi lukuvuoden. Tutkintoa varten opis
kelevat ilmoittautuvat aina opintoohjaajan 
kautta (varaa aika sähköpostilla: iina.vilenius@
edu.hel.fi) ja aineopiskelijat voivat ilmoittautua 
toimistoon. Ota mukaasi todistus viimeisestä 
opiskelupaikastasi.

Aikuislukiossa opiskelijan tulee ilmoittau
tua läsnäolevaksi lukuvuosittain. Ilmoittautu
misen voit tehdä toimistossa. Lukion tutkinto
tavoitteisesta opiskelusta ei peritä maksua. 

Ilmoittaudu jaksoittain kursseille Wilman 
kautta. Jollet pääse viimeistään toiselle opetus
kerralle, ota yhteyttä opettajaan, jottei sinua 
poisteta kurssilta. Mikäli jollekin kurssille ei 
 ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, kurssi voi
daan perua. Tutkintotavoitteiset opiskelijat 
ovat etusijalla kurssipaikan saamisessa, jos 
 ilmoittautujia on paljon.

Ilmoittautuminen kullekin jaksolle on avoin
na Wilmassa edellisen jakson ajan. Verkko
kursseille voi ilmoittautua läpi lukuvuoden 4. 
jakson loppuun asti.

Aineopiskelijana

 �  olet toisen lukion tai ammatillisen oppi
laitoksen opiskelija ja täydennät opinto
jasi aikuislukiossa

 �  olet jo valmistunut ylioppilaaksi ja 
 täydennät oppimäärääsi tai ylioppilas
tutkintoasi uusilla aineilla 

 �  harrastat opiskelua ja haluat oppia 
 esimerkiksi uuden kielen

Huom! päivälukion opiskelija: tarkista aikuis
lukion Wilmasta, että suorittamastasi kurssista 
on tullut arvosana tai  suoritusmerkintä. Pyydä 
sitten toimistosta aikuislukion opintosuoritus
ote,  jonka  toimitat omaan kouluusi. 

Kurssimaksut

Peruskoulu tai lukiotutkintoa suorittavilta opis
kelijoilta ei peritä maksuja. Aineopis kelijoilta 
perittävä maksu on 25€/kurssi tai korkeintaan 
125€/vuosi. Helsinkiläisiltä opiskelijoilta ja työt

tömiltä maksu puolitetaan. Alennukseen oikeut
tava tosite (esim. voimassa oleva TEtoimiston 
todistus tai opiskelutodistus) on toimitettava 
lukiosihteerille heti opintojen alussa. Kurssit las
kutetaan jälkikäteen jak soitt ain opiskeltujen 
kurssien mukaan. Alennusta ei voi saada jälkikä-
teen. Helsingin toisen asteen oppilaitosten tut
kintoopiskelijoilta ei aine opiskelumaksua peritä.

Opintojen aloitus 

☐☐ ohjausaika: Tutkintoopiskelijana varaa 
aika opintoohjaajalta: iina.vilenius@edu.
hel.fi. 
☐☐ todistukset: Huolehdi todistusjäljennök

set aiemmista opinnoista mukaan vii
meistään ensimmäiseen opintoohjaajan 
tapaamiseen. Mikäli olet suorittanut 
 ylioppilastutkinnon tai sen osia jossain 
muussa oppilaitoksessa, muista tuoda 
myös ne tiedot opintoohjaajalle.
☐☐ kurssivalinnat: Pidä huolta, että sinulla 

on aloitusjakson kurssien valinnat hy
vissä ajoin tehtynä ennen jakson alkamis
ta. Jatkossa kursseille ilmoittaudutaan 
Wilmassa.
☐☐ verkkokurssit: Jos valitsit verkkokurssin, 

käy mahdollisimman nopeasti tekemässä 
aloitustehtävä. Älä ilmoittaudu verkko
kurssille, ellet aloita sitä jakson aikana, 
koska opettajat poistavat kurssilta jak
soittain opiskelijat, joilla ei ole mitään 
osasuorituksia. Kaupunkitarjottimen 
kurssit eivät ole tarjolla yksityisten kou
lujen opiskelijoille.
☐☐ luokat: Luokat löydät Wilmasta, jaksotie

dotteesta ja ilmoitustaululta. Ole paikalla 
aloitustunneilla.
☐☐ tietokone: Useimmilla kursseilla tarvitset 

kannettavaa tietokonetta tehtävien ja 
 kokeiden tekemiseen.
☐☐ oppimateriaali: Tarkista kursseilla tarvit

tava oppimateriaali tämän oppaan kurssi
kuvauksista. Ensimmäisen vuoden lukion 
tutkinto opiskelijat saavat syksyllä ilmai
sia oppikirjoja ja HSL:n ABvyöhykkeen 
matkalippuja. Tiedustele asiasta opinto 
ohjaajilta.
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☐☐ tunnukset: Pyydä Wilma ja Fronter/
o365tunnukset toimistosta mieluiten 
sähköpostitse: 

 � hal.mrinne@edu.hel.fi
 � hal.keskusta@edu.hel.fi
 � hal.itis@edu.hel.fi

☐☐ Wilma: Jos sinulla on käytössä myös 
 jonkin toisen koulun Wilma, aseta eri 
sala sana aikuislukion Wilmaan.
☐☐ o365/Fronter/Google: Tämä tunnus 

on kaupunkikohtainen eli sama tunnus/ 
sähköpostiosoite ja salasana toimivat 
 muissakin Helsingin lukioissa ja Stadin 
ammatti ja aikuisopistossa.

Wilma (wilma.edu.hel.fi) on koulukohtainen 
opiskelijarekisteri, jossa voit

 �  ilmoittautua kursseille ja seurata 
 opintojesi etenemistä

 �  tarkistaa lukujärjestyksesi
 �  saada ja lähettää viestejä sekä lukea 

ajankohtaisia tiedotteita
 �  ilmoittautua alustavasti ylioppilas

kokeisiin
 �  nähdä ylioppilaskokeiden alustavan 

 arvioinnin sekä lopulliset tulokset.
Office 365 (o365.edu.hel.fi) on opiskelun 
 tukipaketti, 

 � johon kuuluu sähköpostiosoite muodossa 
etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

 � johon sisältyy monia opiskelua tukevia 
sovelluksia 

 � jonka kautta voit ladata itsellesi ilmaiseksi 
Officen ohjelmistopaketin.

Fronter (fronter.com/helsinki) on oppimis
ympäristö,

 � johon kirjaudutaan o365tunnuksella ja 
salasanalla

 � joka on käytössä monilla monimuoto ja 
verkkokursseilla 

 � jota käytetään opiskelun tukena myös 
 lähikursseilla.

Google (google.com) tarjoaa myös edu.hel.fi 
tilin, 

 � johon kirjaudutaan koulun sähköposti
osoitteella etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

 � joka sisältää monia opiskelua tukevia 
 sovelluksia, kuten Google Classroom

 � jossa on rajatonta tallennustilaa Google 
Drivessa.

Tiedotuskanavat

 � Wilma
 � opintoopas
 � jaksotiedotteet
 � abiinfot ja abiopas
 � infotv käytävillä
 � ilmoitustaulut
 � www.helsinginaikuislukio.fi
 � Facebook, Twitter & Instagram

Ohjaus 

Uusille opiskelijoille varataan ilmoit
tautumisen yhteydessä henkilökoh
tainen ohjausaika, jolloin varmis
tetaan opintojen käynnistyminen 
sujuvasti. Jokaiselle tutkintoopiskelijalle teh
dään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, 
jota päivitetään tarpeen mukaan.

Opintoohjaajamme auttavat mm. seuraa
vissa asioissa:

 � opiskelun aloittaminen 
 � edellisten opintojen hyväksiluku
 � opiskelun käytännöt
 � opintosuunnitelmat
 � yoilmoittautumiset
 � jatkoopinnot ja urasuunnittelu

Opinto-ohjaajat

 � Iina Vilenius (tutkintotavoitteiset 
 opiskelijat)

 � Heidi Ekholm (aineopiskelijat)
 � Harri Veteli (kaksoistutkintoopiskelijat)

Päätoimiselle opintoohjaajalle (iina.vilenius@
edu.hel.fi) voi varata ajan Wilmaviestillä tai 
sähköpostilla. Hän vastaa myös jatkoopintoi
hin ohjaamisesta ja urasuunnittelusta. Varsi
naista lukio ja jatkoopintoihin liittyvää ohjaus
ta annetaan pääsääntöisesti tutkintotavoittei
sille aikuislukion opiskelijoille. 

Muiden koulujen opiskelijat käyttävät oman 
koulunsa ohjausta muissa kuin aikuislukion 
käytäntöihin liittyvissä asioissa. Aineopiskeli
joina jo lukion suorittaneita tai korkeakouluihin 
hakevia opiskelijoita suositellaan käyttämään 
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TEtoimistojen koulutuspalveluja tai ammatin
valintapsykologeja, mikäli he haluavat jatko 
opintoihin liittyvää uraohjausta. Helsingin aikuis
lukion opiskelujen käytännöissä ja opintojen 
suunnittelussa aineopiskelijoita auttaa Heidi 
Ekholm (heidi.ekholm@edu.hel.fi).

Oppimisen tuki

Erityisopettaja Päivi Rantalan 
( paivi.rantala@edu.hel.fi) työhuone 
209 on 2. kerroksessa. Voit varata 
ajan sähköpostilla, Wilmaviestillä 
tai puhelimitse 050 401 3323. Erityisopettaja 
tukee sinua tarvittaessa erilaisissa opiskeluun 
liittyvissä vaikeuksissa eli

 � auttaa löytämään tarvittavat tukimuodot, 
sekä lukiopinnoissa että ylioppilas
kokeissa

 � tekee lukiseulat ja testit sekä lausunnot 
kielellisten haasteiden toteamiseksi

 � neuvoo tehokkaiden oppimisstrategioiden 
löytämisessä

 � auttaa ja tukee arkisissakin lukion pulma
tilanteissa

 � kartoittaa ja pyrkii ratkaisemaan opis ke
luun liittyviä haasteita yhdessä opinto 
ohjaajien ja opettajien kanssa

 � pitää opiskelutaitoja kehittävää 
OP05kurssia.

Osaamisen tunnustaminen  
ja tunnistaminen 

Sinulla on oikeus saada hyväksiluetuksi muual
la suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan 
ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuun
nitelman mukaisia. Huomaathan, että vain hy
väksytyt arvosanat hyväksiluetaan, ellei sitten 
kyseessä ole jo valmiiksi tehty koko aineen 
 oppimäärä.

Jos sinulla on muualla hankittua osaamista, 
josta ei ole todistuksia (esimerkiksi kielitaitoa), 
voit aineenopettajan kanssa sopia osaamisen 
tunnistamisesta erilaisin näytöin.

Opiskelijakunta

Haluaisitko päästä vaikuttamaan koulumme 
kehittämiseen? Helsingin aikuislukiossa toimii 
opiskelijakunta, jonka tavoitteena on vaikuttaa 
opiskelijoiden viihtyvyyteen, yhteistoimintaan, 
tasapuolisuuteen sekä opiskelun kehittämi
seen. Kaikki koulun rekisterissä olevat opiskeli
jat kuuluvat automaattisesti opiskelijakuntaan. 

Opiskelijakunnan hallitus koostuu aktiivi
sista opiskelijakunnan jäsenistä. Hallituksen 
toimintaan osallistumisesta voi saada aktiivi
polku kurssin, joka liitetään osaksi aikuislukion 
oppimäärää. Sen lisäksi hallituksessa on mah
dollisuus päästä mukaan opettajainkokouksiin 
tai opettajakunnan kehittämistiimeihin. 

Opiskelijakunnan hallitus aloittaa aktiivisen 
toiminnan heti lukukauden alussa. Opiskelija
kunta on kaikkien opiskelijoiden ääni. Sen teh
tävä on kommentoida opiskelijan arkeen liit
tyviä asioita opiskelijan näkökulmasta ja opis
kelijakunnan mielipiteitä kuunnellaan myös 
koulun johdossa.

Opiskelijakunta kokoontuu viikoittain Aree
nassa 204, joka on silloin opiskelijan olohuone. 
Tarjolla on monenlaista toimintaa iloisessa 
 ilmapiirissä. Tarkoituksenamme on antaa ver
taistukea ja auttaa toisia opiskelijoita koulun 
arjen pienissä käytännön kysymyksissä.

Mikäli haluat mukaan opiskelijakunnan halli
tuksen toimintaan, ota yhteys opiskelijakunnan 
ohjaavaan opettajaan tai suoraan opiskelija
kunnan hallitukseen. Lukukauden alussa vali
taan uusi hallitus, jonka yhteystiedot julkaistaan 
ilmoitustaululla.

Opiskelijakunnan ohjaava opettaja on Iina 
Vilenius (iina.vilenius@edu.hel.fi).

Kirjasto

Koululla on pieni kirjasto 2. kerroksessa huo
neessa 20b, josta voit lainata kirjoja. Se on 
avoinna jaksotiedotteessa ilmoitettuina aikoina. 
Voit myös olla yhteydessä kirjastonhoitaja 
Suvi Koivuseen (suvi.koivunen@edu.hel.fi).
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Hiljainen työtila

Luokka 202 toimii opiskelijoiden työskentely
tilana, jossa voit käyttää koulun tietokoneita ja 
tulostinta.

Kuntosali

Koululla on kuntosali, joka on opiskelijoidemme 
käytössä ke ja to klo 17–20.

Remontti

Mäkelänrinteen remontti voi lukuvuonna 2019–
2020 vaikuttaa käytössä oleviin tiloihin. Asiasta 
tiedotetaan infotv:ssä ja Wilmassa.

Opetusjärjestelyt

Lukuvuodessa on viisi jaksoa ja lisäksi kaksi 
kesäjaksoa. Kursseilla on yleensä opetusta 
kaksi kertaa viikossa joko maanantaisin ja kes
kiviikkoisin tai tiistaisin ja torstaisin  yhteensä 
yksitoista 85 minuutin oppituntia.

Jakson lopussa on koontiviikko, jolloin pide
tään mahdolliset kurssien loppukokeet. Tämän 
viikon aikataulu eroaa normaalista: kokeet 
tai opetustunnit pidetään klo 17.00–20.00. Näi
nä päivinä ei ole muuta opetusta eikä opinto 
ohjauksen päivystystä.

Kokeet pidetään yleensä samassa luokassa 
kuin kurssin oppitunnitkin. Kaikkiin kokeisiin 
voi tulla klo 17.30 asti, jolloin kokeesta voi aikai
sintaan poistua. Kokeissa opiskelijalla tulee 
olla oma tietokone ja lisälaitteet, konseptipape
rit ja muut tarvittavat työvälineet. Kaikissa ko
keissa sinun tulee varautua todistamaan hen
kilöllisyytesi voimassa olevalla henkilöllisyys
todistuksella.

Kurssin aikana voidaan pitää välikokeita ja 
suorittaa muita kirjallisia tai suullisia tehtäviä. 
Kurssin päättyessä on yleensä loppukoe tai 
muu kokoava arviointi. Arvioinnin muoto sovi
taan kurssin alussa. Välikokeella ja muilla teh
tävillä voidaan suorittaa osa kurssia, jolloin hy
väksytysti suoritettu osa ei enää sisälly loppu

kokeeseen. Kurssisuoritus arvioidaan Wilmaan 
viikon kuluessa kurssin päättymisestä.

Oppimäärä

Lukion päättötodistuksen saamisen edellytyk
senä on vähintään 44 kurssin suorittaminen. 
Oppiainejako ja pakollisten kurssien määrä on 
nähtävissä seuraavan sivun tuntijakotaulukossa.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa voit valita 
suomi toisena kielenä oppimäärän, jos äidin
kielesi on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Akie
listä valitaan vähintään yksi ja matematiikasta 
joko lyhyt tai pitkä oppimäärä. Pakollisten kurs
sien lisäksi sinun tulee suorittaa syventäviä 
kursseja, jotta kokonaiskurssimäärä täyttyy.

Jos haluat korottaa lukion päättötodistuk
sen arvosanoja, sinun tulee neuvotella opinto 
ohjaajan kanssa suoritettavista kursseista. Jos 
taas tahdot suorittaa vain yhden oppiaineen 
oppimäärän, suorita vähintään aineen pakolli
set kurssit. 

Nuorten lukiosta aikuislukioon siirtyessä 
on oltava tarkkana oman oppimäärän täyttymi
sestä. Siirtymisvaiheessa tehtävän hyväksi
luvun tuloksena täytyy useimmiten käydä oppi
määrän täyttymiseksi vielä aikuislukiossa sovit
tuja syventäviä kursseja, joten 44 kurssia ei 
välttämättä ole riittävä määrä kursseja. Ole 
siis huolellinen ja muista, mitä on sovittu, jotta 
ehdit sisällyttää suunnitelmaasi kaikki kurssit. 

Lukion oppimäärän suorittaminen kestää 
2–4 vuotta. Jos et 4 vuodessa ole saanut lukion 
oppimäärää suoritettua, voit jatkaa opintoja 
 aineopiskelijana, mutta opiskelusta tulee mak
sullista.

Opiskelu Helsingin aikuislukiossa — 9



OPPIAINE TAI AINERYHMÄ
PAKOLLISET  

KURSSIT 

VALTAKUNNALLISET 
 SYVENTÄVÄT  

KURSSIT

PAIKALLISET  
SYVENTÄVÄT  

KURSSIT

KIELI- JA KOMMUNIKAATIO-OPINNOT

Äidinkieli ja kirjallisuus

suomen kieli ja kirjallisuus 5 4 5

suomi toisena kielenä 5 4 3

Akieli 6 2 7

B1kieli (ruotsi) 5 2 8

muut kielet (B3) 8 2

MATEMATIIKKA

yhteinen opintokokonaisuus 1

pitkä oppimäärä 9 3 4

lyhyt oppimäärä 5 2 4

LUONNONTIETEELLISET OPINNOT 5 13

fysiikka 1–2 5 3

kemia 1–2 3 3

biologia 1–2 3 4

maantiede 1–2 2 2

HUMANISTIS-YHTEISKUNNALLISET  
JA KATSOMUKSELLISET OPINNOT

6 24

uskonto/elämänkatsomustieto 1 5 2

historia 2 4 5

yhteiskuntaoppi 2 2 2

filosofia 1 3 2

psykologia 5 2

TEEMAOPINNOT 1

MUUT LUKION TEHTÄVÄÄN  
KUULUVAT OPPIAINEET

liikunta 1

terveystieto 3 3

kuvataide 2

musiikki 2

opintoohjaus 5

tietotekniikka 3

aktiivipolku 7
Lukion oppimäärään vaadittava vähimmäiskurssimäärä 44.

Aikuisten lukio koulutuksen tuntijako
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Kurssitarjonta lukuvuonna 2019–2020

ÄI Suomi äidinkielenä 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 14 

S2 Suomi toisena kielenä 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12

ENA Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

EAA Espanja 1 2 3 6 7

RAA Ranska 1 2 3 4 5

VEA Venäjä 11

RUB1 Ruotsi (keskipitkä) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15

ENB3 Englanti 1 2 3 4 5

EAB3 Espanja 1 2 3 4 5 6 7 10

IAB3 Italia 1 2 3 4 5

RAB3 Ranska 1 2 3 4 5

SAB3 Saksa 1 2 3 4 5

VEB3 Venäjä 1 2 3 4 5 6 7

RUB3 Ruotsi 1 2 3 5 6

MAY Matematiikka yhteinen 1 

MAA Matematiikka, pitkä 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15

MAB Matematiikka, lyhyt 2 3 4 5 6 7 8 10 11

FY Fysiikka 1 2 3 4 5 6 7 9

KE Kemia 1 2 3 4 5 6 7 8

BI Biologia 1 2 3 4 5 6 7

GE Maantiede 1 2 3 5 

HI Historia 1 2 3 4 5 6 8 9

YH Yhteiskuntaoppi 1 2 3 4 5 6

UE
ET

Uskonto (ev.lut)
Elämänkatsomustieto

1 2
1 2 7 Valitse toinen näistä aineista.

FI Filosofia 1 2 5

PS Psykologia 1 2 3 4

TE Terveystieto 1 2 3 4 5

TO Teemaopinnot 1

OP Opintoohjaus 1 3 5

AT Tietotekniikka 2 (matematiikan ohjelmat)

AP Aktiivipolkuopinnot 1 2 3 4 5 6 7 (kysy opolta)

Vieraskielinen opiskelija voi 
 valita suomi toisena kielenä  
oppimäärän.

Suoritat pakollisena vähin
tään yhden  vieraan kielen 
Aoppimäärän eli 6 kurssia.

B3kielet ovat valinnaisia ja 
alkavat alkeista.

MAY1 on pakollinen kurssi, 
jonka jälkeen valitaan pitkä 
A tai  lyhyt B matematiikka 
pakollisena.

BI, GE, KE JA FY Suorita  
ensimmäinen kurssi kaikis
ta. Valitse lisäksi jostakin 
aineesta (BI, GE, KE ja FY) 
toinen kurssi (nro 2), jonka 
suoritat pakollisena. Yh
teensä siis viisi pakollista 
kurssia.

Aikuislukion oppimäärään kuuluu vähintään 44 kurssia, joista 33–37 pakollisia ja loput valinnaisia 
syventäviä kursseja. Pakollisten kurssien numerot on tummennettu. Wilman Opetussuunnitelma 
välilehdellä on kurssien sisällöt ja arviointiperusteet.
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1. jakso 28.8.–11.10. 
AINEEN
LYHENNE

TI JA TO
15.20–16.45

MA JA KE
17.00–18.25

TI JA TO
17.00–18.25

MA JA KE
18.45–20.10

TI JA TO
18.45–20.10

ÄI ÄI03 
Räsänen

ÄI04 
Räsänen

ÄI02 
Räsänen

ÄI05 
Tarvainen

ÄI ÄI06 
Tarvainen

ÄI12 
Tarvainen

S2 S205 
Lavinto

S212 
Lavinto

S203/MO (to) 
Lavinto

S2/LV LV01 
Kaunisto

LV05 
Kaunisto

ENA ENA11 
Niemelä

ENA02 
Lehtinen

ENA01 
Veteli

ENA04 
Harjula

ENA/RUB3 ENA03/MO (ke) 
Talasniemi

RUB35 
Ollila

ENA06/MO (ke) 
Talasniemi

RUB1 RUB110 
Ollila

RUB15 
Laine

RUB13/MO (ma) 
Ollila

RUB12 
Mäkitalo

ENB3/VEB3 VEB31 
Lehtinen

ENB31 
Laukkarinen

VEB36 
Lehtinen

EAA/EAB3 EAB36 
Jover

EAA06 
Jover

EAB31 
Jover

RAA/RAB3
IAB3/SAB3

IAB31 
Koivunen

RAB31 
Koivunen

RAA01 
Koivunen

SAB31 
Koivunen

MAA MAA01-MAA02 
Saunaaho

MAA06 
Himanen

MAA01-MAA02 
Saunaaho

MAA01 
Himanen

MAB MAB03 
Ekholm

MAB02 
Saunaaho

MAB06 
Ekholm

MAB11 
Saunaaho

FY FY01 
Koivisto

FY01 
Koivisto

FY02 
Koivisto

FY03 
Koivisto

KE KE07/MO (to) 
Arppe

KE02 
Arppe

KE01 
Arppe

KE04 
Arppe

KE02 
Arppe

BI/GE/TE BI07/MO (ti) 
NiemiKapee

GE03 
Leppäniemi

BI01 
NiemiKapee

TE01 
Mäkelä

BI02 
NiemiKapee

HI HI01 
Turunen

HI03/MO (ti) 
Turunen

YH/ET/UE ET01/MO (ti) 
Turunen

UE02 
Toikko

YH01 
Turunen

YH02/MO (to) 
Turunen

KOE PE 11.10.
17.00–20.00

MA 7.10.
17.00–20.00

TI 8.10.
17.00–20.00

KE 9.10.
17.00–20.00

TO 10.10.
17.00–20.00

12 — 1. jakso 28.8.–11.10. 



1. jakson aikataulu
 ☐ Oppimistori ti 27.8. klo 17 kaikille aikuislukion opiskelijoille
 ☐ Opetus alkaa ke 28.8. ja päättyy to 3.10.
 ☐ Kokeet ma 7.10. – pe 11.10.
 ☐ Arviointi Wilmassa 25.10. mennessä
 ☐ Muista ilmoittautua Wilmassa 2. jakson kursseille ennen 1. jakson päättymistä.
 ☐ Syysloma 1. jakson jälkeen 14.10.–18.10.
 ☐ Yokokeisiin valmentavia kertauskursseja:

KE07
BI07

 ☐ Syksyn yokokeet pidetään 16.9.–3.10. Katso Wilman tiedotteesta koetilat ja muita ohjeita. 

ma 16.9. englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä, lyhyt oppimäärä 
ke 18.9. äidinkieli, lukutaidon koe
pe 20.9. englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, pitkä oppimäärä
ti 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 27.9. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 1.10. äidinkieli, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä koe
to 3.10. uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto  
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2. jakso 21.10.–3.12.
AINEEN
LYHENNE

TI JA TO
15.20–16.45

MA JA KE
17.00–18.25

TI JA TO
17.00–18.25

MA JA KE
18.45–20.10

TI JA TO
18.45–20.10

ÄI ÄI08 
Tarvainen

ÄI01 
Heinonen

ÄI03 
Räsänen

ÄI02 
Tarvainen

ÄI ÄI09/V 24.10. 
Räsänen 26.11.

ÄI05/MO (ma) 
Tarvainen

S2 S206 
Räsänen

S201 
Seppänen

S208 
Seppänen

S204/MO (to) 
Seppänen

S2/LV LV02 
Kaunisto

LV08 
Kaunisto

ENA ENA05 
Niemelä

ENA03 
Lehtinen

ENA02 
Veteli

ENA01 
Lehtinen

ENA/RUB1 RUB11 
Ollila

ENA07 
Veteli

RUB15 
Ollila

RUB13 
Ollila

RUB1/RUB3
OP

RUB36 
Savolainen

OP03 12.11. 
Talasniemi

RUB14 
Mäkitalo

ENB3/VEB3 VEB32 
Lehtinen

ENB32 
Laukkarinen

VEB37 
Lehtinen

EAA/EAB3 EAB37 
Jover

EAA07 
Jover

EAB32 
Jover

RAA/RAB3
IAB3/SAB3

IAB32 
Koivunen

RAB32 
Koivunen

RAA02 
Koivunen

SAB32 
Koivunen

MAA MAA11 
Ekholm

MAA03-04 
Saunaaho

MAA07 
Himanen

MAA03-04 
Saunaaho

MAA02 
Saunaaho

MAB PAJA 
Saunaaho

MAB04 
Huhtalo

MAB03 
Huhtalo

MAB05 
Huhtalo

MAB01 
Himanen

MAB/AT AT02 
Saunaaho

MAB07 
Ekholm

FY FY03 
Koivisto

FY02 
Koivisto

FY04 
Koivisto

FY04 
Koivisto

KE KE03 
Arppe

KE03 
Arppe

KE05 
Arppe

KE04 
Arppe

BI/GE/TE TE02 
Mäkelä

BI03 
NiemiKapee

GE01 
Mäkelä

BI04 
NiemiKapee

HI HI02 
Turunen

HI04/MO (ti) 
Turunen

YH/ET ET02 
Turunen

YH04/MO (to) 
Turunen

UE/FI/PS/OP OP05 
Rantala

FI01-02 
Ekholm

PS02 
Anttila

UE01 
Toikko

KOE PE 29.11.
17.00–20.00

KE 27.11.
17.00–20.00

TO 28.11.
17.00–20.00

MA 2.12.
17.00–20.00

TI 3.12.
17.00–20.00

14 — 2. jakso 21.10.–3.12.



2. jakson aikataulu
 ☐ Opetus alkaa ma 21.10. ja päättyy ti 26.11.
 ☐ Kokeet ke 27.11. – ti 3.12.
 ☐ Arviointi Wilmassa 11.12. mennessä
 ☐ Muista ilmoittautua Wilmassa 3. jakson kursseille ennen 2. jakson päättymistä.
 ☐ Ti 12.11. klo 17.00–18.25 OP03 englannin tukikurssin lähitapaaminen
 ☐ Yokokeisiin valmentavia kertauskursseja:

ÄI08
ÄI09
S208

 ☐ Ilmoittautuminen kevään yokokeisiin 4.11.–21.11. alustavasti Wilmassa  
ja opintoohjaajan hyväksymänä ja vahvistamana

 ☐ Syksyn lakkiaiset to 5.12. klo 18.00
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3. jakso 9.12.–7.2. 
AINEEN
LYHENNE

TI JA TO
15.20–16.45

MA JA KE
17.00–18.25

TI JA TO
17.00–18.25

MA JA KE
18.45–20.10

TI JA TO
18.45–20.10

ÄI ÄI09 
Tarvainen

ÄI03 
Heinonen

ÄI04 
Tarvainen

ÄI01 
Räsänen

ÄI ÄI06/V 10.12. 
Räsänen 28.1.

ÄI02/MO (to) 
Tarvainen

S2 S211 
Lavinto

S202 
Lavinto

S205/MO (to) 
Lavinto

S2/LV LV10 
Kaunisto

ENA ENA01 
Talasniemi

ENA10 
Veteli

ENA03 
Lehtinen

ENA06 
Veteli

ENA ENA04/MO (ke) 
Niemelä

ENA02/MO (ti) 
Lehtinen

RUB1 RUB13 
Mäkitalo

RUB12 
Laine

RUB19 
Ollila

RUB14 
Laine

RUB1/RUB3 RUB17/MO (ma) 
Ollila

RUB31 
Mäkitalo

ENB3/VEB3 VEB33 
Lehtinen

ENB33 
Laukkarinen

EAA/EAB3 EAA01 
Jover

EAB310 
Jover

EAB33 
Jover

RAA/RAB3
IAB3/SAB3

IAB33 
Koivunen

RAB33 
Koivunen

RAA03 
Koivunen

SAB33 
Koivunen

MAA MAA15 
Saunaaho

MAA05-06 
Saunaaho

MAA08 
Himanen

MAA05-06 
Saunaaho

MAA03 
Himanen

MAB MAB05 
Huhtalo

MAB04 
Saunaaho

PAJA 
Ekholm

MAB02 
Saunaaho

MAB MAB01 
Huhtalo

MAB10 
Ekholm

FY FY05 
Koivisto

FY05 
Koivisto

FY06 
Koivisto

FY06 
Koivisto

KE KE01 
Arppe

KE05 
Arppe

KE07 
Arppe

BI BI07 
NiemiKapee

BI05 
NiemiKapee

GE/TE GE02 
Leppäniemi

TE03/MO (to) 
Leppäniemi

TE05 
Leppäniemi

HI/YH YH03 
Turunen

YH06/V 10.12. 
Turunen 14.1.

YH01 
Turunen

HI08/V 10.12. 
Turunen 14.1.

PS PS04 
Anttila

KOE PE 7.2.
17.00–20.00

MA 3.2.
17.00–20.00

TO 6.2.
17.00–20.00

KE 5.2.
17.00–20.00

TI 4.2.
17.00–20.00

16 — 3. jakso 9.12.–7.2. 



3. jakson aikataulu
 ☐ Opetus alkaa ma 9.12. ja päättyy to 30.1.
 ☐ Joululoma 19.12.–6.1.
 ☐ Kokeet ma 3.2. – pe 7.2.
 ☐ Arviointi Wilmassa 14.2. mennessä
 ☐ Muista ilmoittautua Wilmassa 4. jakson kursseille ennen 3. jakson päättymistä.
 ☐ Yokokeisiin valmentavia kertauskursseja:

ÄI09
S211
ENA10 (myös verkkokurssi)
RUB19
MAB10
KE07
HI08
BI07
TE05
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4. jakso 10.2.–31.3. 
AINEEN
LYHENNE

TI JA TO
15.20–16.45

MA JA KE
17.00–18.25

TI JA TO
17.00–18.25

MA JA KE
18.45–20.10

TI JA TO
18.45–20.10

ÄI ÄI01 
Tarvainen

ÄI04 
Heinonen

ÄI05 
Tarvainen

ÄI02 
Räsänen

ÄI ÄI03/MO (ti) 
Tarvainen

S2 S201 
Lavinto

S203 
Lavinto

S2/LV LV03 
Kaunisto

LV04 
Kaunisto

ENA ENA05 
Niemelä

ENA02 
Laukkarinen

ENA11 ENA04 
Lehtinen

ENA07 
Veteli

RUB1 RUB14 
Savolainen

RUB13 
Laine

RUB110 
Mäkitalo

RUB15/MO (to) 
Ollila

ENB3/VEB3
RUB3

VEB34 
Lehtinen

ENB34 
Laukkarinen

RUB32 
Savolainen

EAA/EAB3 EAB31 
Jover

EAA02 
Jover

EAB34 
Jover

RAA/RAB3
IAB3/SAB3

IAB34 
Koivunen

RAB34 
Koivunen

RAA04 
Koivunen

SAB34 
Koivunen

MAA MAA07-08 
Saunaaho

MAA09 
Himanen

MAA07-08 
Saunaaho

MAA04 
Himanen

MAA/AT AT02 
Arppe

MAA02 
Ekholm

MAB MAB06 
Huhtalo

MAB01 
Saunaaho

PAJA 
Huhtalo

MAB03 
Saunaaho

FY FY07 
Koivisto

FY09 
Koivisto

FY01 
Koivisto

KE KE06 
Arppe

KE02 
Arppe

KE08 
Arppe

BI/GE BI06 
NiemiKapee

BI01 
NiemiKapee

GE01 
NiemiKapee

HI/YH/ET ET01 
Hyötyläinen

HI03 
Hyötyläinen

HI01/MO (ma) 
Hyötyläinen

YH02 
Hyötyläinen

UE/FI/PS/OP OP05 
Rantala

UE01 
Toikka

FI01-02 
Ekholm

PS01 
Anttila

KOE PE 27.3.
17.00–20.00

KE 25.3.
17.00–20.00

TO 26.3.
17.00–20.00

MA 30.3.
17.00–20.00

TI 31.3.
17.00–20.00

18 — 4. jakso 10.2.–31.3. 



4. jakson aikataulu
 ☐ Opetus alkaa ma 10.2. ja päättyy ti 24.3.
 ☐ Talviloma 17.2.–21.2.
 ☐ Kokeet ke 25.3. – ti 31.3.
 ☐ Arviointi Wilmassa 8.4. mennessä
 ☐ Muista ilmoittautua Wilmassa 5. jakson kursseille ja koko  
lukuvuoden verkkokursseille ennen 4. jakson päättymistä.

 ☐ Yokokeisiin valmentava kertauskurssi:

FY09

 ☐ Kevään yokokeet pidetään 12.3.–28.3. Katso Wilman tiedotteesta koetilat ja muita ohjeita.

ti 12.3. äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä koe
to 14.3. englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä, lyhyt oppimäärä
pe 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 18.3. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 20.3. englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, pitkä oppimäärä
pe 22.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 28.3= uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
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5. jakso 2.4.–26.5. 
AINEEN
LYHENNE

TI JA TO
15.20–16.45

MA JA KE
17.00–18.25

TI JA TO
17.00–18.25

MA JA KE
18.45–20.10

TI JA TO
18.45–20.10

ÄI ÄI02 
Tarvainen

ÄI01 
Heinonen

ÄI04 
Räsänen

ÄI ÄI08/V 4.4. 
Tarvainen 28.4.

ÄI05/MO (ma) 
Tarvainen

S2 S202 
Lavinto

S204 
Lavinto

S209/MO (ke) 
Lavinto

S2/LV LV09 
Kaunisto

LV08 
Kaunisto

ENA ENA01 
Mäkitalo

ENA03 
Mäkitalo

ENA06 
Mäkitalo

ENA04 
Lehtinen

ENA05 
Mäkitalo

ENA ENA08 
Veteli

RUB1 RUB15 RUB14 
Laine

RUB11 
Mäkitalo

RUB12 
Ollila

ENB3/VEB3
RUB3

VEB35 
Lehtinen

ENB35 
Laukkarinen

RUB33 

EAA/EAB3 EAB32 
Jover

EAA03 
Jover

EAB35 
Jover

RAA/RAB3
IAB3/SAB3

IAB35 
Koivunen

RAB35 
Koivunen

RAA05 
Koivunen

SAB35 
Koivunen

MAA MAA09-10 
Saunaaho

MAA03 
Himanen

MAA09-10 
Saunaaho

MAA05 
Himanen

MAB MAB08 
Ekholm

MAB02 
Saunaaho

MAB05 
Ekholm

MAB04 
Saunaaho

FY/MAB FY01 
Koivisto

MAB01 
Arppe

FY02 
Koivisto

KE KE03 
Arppe

KE01 
Arppe

BI/GE/TE/HI TE01 
Mäkelä

HI02/MO (ma) 
Turunen

BI02 
Mäkelä

HI06 
Turunen

GE02 
Mäkelä

HI/YH HI09/MO (ke) 
Turunen

YH01/MO (ti) 
Turunen

KOE TI 26.5. 
17.00–20.00

KE 20.5. 
17.00–20.00

TI 19.5. 
17.00–20.00

MA 18.5. 
17.00–20.00

PE 15.5. 
17.00–20.00

20 — 5. jakso 2.4.–26.5. 



5. jakson aikataulu
 ☐ Opetus alkaa to 2.4. ja päättyy to 14.5.
 ☐ Pääsiäisloma 9.4.–13.4.
 ☐ Vappu 30.4.–1.5.
 ☐ Helatorstai 21.5.
 ☐ Kokeet pe 15.5. – ti 26.5.
 ☐ Arvioinnit Wilmassa 27.5. mennessä
 ☐ Yokokeisiin valmentavia kertauskursseja:

ÄI08
S209

 ☐ Ilmoittautuminen syksyn yokokeisiin 4.5.–20.5. alustavasti Wilmassa  
ja opintoohjaajan hyväksymänä ja vahvistamana

 ☐ Muista myös kesäkuun ja elokuun abikurssit!
 ☐ Kevään lakkiaiset pe 29.5. klo 18.00

5. jakso 2.4.–26.5.  — 21
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Verkko-opetus
Monimuoto ja verkkokursseja voivat 
 suorittaa sekä lukion tutkintotavoitteiset 
opiskelijat että aineopiskelijat. Kurssien 
sisältö ja vaatimukset ovat samat kuin 
 lähikursseillakin. Voit valita opinto 
ohjelmaasi yhtä aikaa sekä verkko, moni
muoto että lähikursseja.



Monimuotokurssit

Monimuotokurssit on aina sijoitettu johonkin 
määrättyyn jaksoon ja tuntipalkkiin. Monimuo
tokursseilla lähiopetusta on kerran viikossa; 
löydät viikonpäivän kurssitarjottimesta. Kaikki 
monimuotokurssit on merkitty kurssitarjotti
meen MOtarkenteella (esim. HI04/MO). Kurs
silla on 5–6 lähiopetuskertaa ja koontikerta. 
Lähiopetuskertojen välillä opiskelija tekee itse
näisesti tehtäviä tai opiskelee kurssin teoria
osuutta. Seuraava opetuskerta perustuu aina 
edellisellä kerralla annettuun tehtävään.

Monimuotokurssi perustuu opiskelijoiden 
jatkuvaan aktiiviseen työskentelyyn ja vaatii 
läsnäoloa lähiopetuskerroilla, joissa korostuu 
yhteisöllinen työskentely. Lähiopetuksen välis
sä opiskelun tukena on Fronter tai jokin muu 
oppimisympäristö. Monimuotokurssia ei voi 
opiskella itsenäisesti.

Verkkokurssit

Helsingin aikuislukiossa on tarjolla kahdenlaisia 
verkkokursseja: yhden jakson aikana opiskel
tavia sekä koko lukuvuoden auki olevia. Kaikki 
verkkokurssit on merkitty kurssitarjottimeen 
Vtarkenteella (esim. ÄI08/V). Verkkokurssin 
huoneen löydät Fronterista kurssin koodilla 
 ilmoittauduttuasi kurssille. Huoneesta löydät 
ohjeet kurssin suorittamiseen, kurssin sisällön, 
tavoitteet ja vaatimukset sekä käytettävät 
 oppikirjat ja/tai muun materiaalin. Opiskelu voi 
tapahtua myös jossakin muussa verkkoympä
ristössä, joka mainitaan verkkokurssilistalla.

Kursseihin voi kuulua verkkotyöskentelyn 
lisäksi lähi tai verkkotapaamisia, mutta opis
kelu tapahtuu pääasiassa ohjatusti verkossa. 
Tutustu kurssin suoritusohjeisiin heti, kun olet 
ilmoittautunut kurssille. Kaikilla verkkokurs
seilla ei ole lainkaan oppikirjaa eikä loppukoetta.

Koko lukuvuoden verkkokursseja voit opis
kella oman aikataulusi mukaan, koska kurssit 
eivät ole sidottuja mihinkään jaksoon vaan ne 
ovat avoinna koko lukuvuoden. Kurssin alussa 
teet itsellesi aikataulun ja kurssin opiskelu
suunnitelman. Kurssin opiskelua ei kuitenkaan 
kannata venyttää monen jakson mittaiseksi. 

Jos et jonkin jakson aikana ole palauttanut yh
tään osasuoritusta, sinut poistetaan kurssilta.

Koko vuoden verkkokursseille voit ilmoit
tautua Wilmassa 1.4. asti ja ne löytyvät Wilman 
kurssitarjottimessa omasta verkkokurssitjak
sostaan. Jos sinut poistetaan kurssilta suori
tusten puuttumisen vuoksi, voit ilmoittautua 
kurssille uudelleen, mikäli sillä on vielä tilaa. 
Helsingin aikuislukion tutkintotavoitteiset opis
kelijat ovat etusijalla myös verkkokursseille. 
Jakson mittaisille verkkokursseille ilmoittaudu
taan aina edellisen jakson loppuun mennessä.

Verkkokurssin suorittamisesta annetaan 
arvosana, kun kaikki tehtävät ja mahdollinen 
loppukoe on suoritettu. Loppukokeeseen tulee 
ilmoittautua kurssin ohjeistuksen mukaisesti 
viimeistään viikkoa ennen koetta. Kaikki tehtä
vät on palautettava viimeistään 15.5. mennessä. 

Verkkokurssien muistilista

☐☐Ilmoittaudu verkkokursseille Wilmassa 
viimeistään 1.4.

☐☐Hanki Frontertunnukset, jollei sinulla 
vielä ole niitä.

☐☐Mene kurssin Fronterhuoneeseen, 
 tutustu kurssin tehtäviin ja tee ensim
mäinen vaadittava tehtävä mahdolli
simman pian.

☐☐Lue opettajan antama palaute ennen  
kuin palautat seuraavan tehtävän.

☐☐Palauta viimeinen vaadittava tehtävä 
kurssin aikataulun mukaisesti. Viimeisen 
jakson aikana opiskeltavien kurssien 
 viimeinen palautuspäivä on 15.5. 

☐☐Ilmoittaudu opettajalle mahdolliseen 
kurssin loppukokeeseen viimeistään 
 viikkoa ennen koeviikon alkua.

☐☐Saat kurssiarvosanan, kun kaikki tehtä
vät ja mahdollinen loppukoe on suoritettu.

☐☐Jos olet toisen koulun opiskelija, muista 
hakea todistus suoritetuista kursseista 
koulun toimistosta. 
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Koko lukuvuoden verkkokurssit

OPPIAINE KURSSI OPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI11 Jenni Räsänen Google Classroom

Aenglanti ENA10 Taija Lehtinen Fronter

Aenglanti ENA11 Hanna Talasniemi Fronter

Aenglanti ENA12 Heidi Savolainen Fronter

Aenglanti ENA14 Taija Lehtinen Fronter

englanti (perusopetus) ENA11 Hanna Talasniemi Fronter

Englannin tuki OP03 Hanna Talasniemi Fronter

Avenäjä ja B3venäjä VEA11 Taija Lehtinen Fronter

Bruotsi RUB110 Susanna Laine Fronter

Bruotsi RUB112 Susanna Laine Fronter

Bruotsi RUB113 Susanna Laine Fronter

Bruotsi RUB114 Taija Lehtinen Fronter

Bruotsi RUB115 Taija Lehtinen Fronter

Historia HI04 Perttu Turunen Fronter

Historia HI05 Perttu Turunen Fronter

Elämänkatsomustieto ET03 Perttu Turunen Fronter

Psykologia PS03 Raija Anttila Fronter

Opintoohjaus OP01 Iina Vilenius urly.fi/1eRF

*Opintokokonaisuus Kestävä kehitys ja hyvä elämä:

*Teemaopinnot TO01 katso alla Fronter

*Aenglanti ENA09 Heidi Savolainen Fronter

*Biologia BI06 Heidi Mäkelä Fronter

*Maantiede GE05 Heidi Leppäniemi Fronter

*Yhteiskuntaoppi YH05 Perttu Turunen Fronter

*Elämänkatsomustieto ET07 Perttu Turunen Fronter

*Filosofia FI05 Heidi Ekholm Fronter
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Teemaopinnot TO01 Tutkiva työskentely: 
Kestävä kehitys ja hyvä yhteiskunta
Verkossa tarjottava opintokokonaisuus koos
tuu kuuden eri oppiaineen projektikursseista 
sekä kokoomakurssista TO01 Tutkiva työsken
tely. Tutkivan työskentelyn kurssilla saa yleis
katsauksen kestävään kehitykseen, ja sitä voi 
syventää eri oppiaineiden projektikursseilla. 
Suositellaan, että opiskelija valitsisi ainakin 
kaksi opintokokonaisuuteen kuuluvaa kurssia. 
Kursseilla käytetään opettajan laatimaa ja 
muuta verkkomateriaalia. Opintokokonaisuu
della on yhteinen Fronterhuone, josta on linkit 
erillisille projektikursseille. Kurssit arvioidaan 
suoritusmerkinnällä S. Lisätietoja antavat kaik
ki projektikurssien opettajat.

Kaupunkitarjottimen verkkokurssit

Aikuislukion tutkintoopiskelijat sekä ne aine
opiskelijat, jotka eivät ole toisessa koulussa, 
voivat suorittaa verkkokursseja myös kaupun
kitarjottimen verkkokursseilla. Kaupunkitarjot
timessa on tarjolla lukion opetussuunnitelman 
pakollisia ja syventäviä kursseja. Jaksotus ja 
suoritusaikataulu poikkeavat Helsingin aikuis
lukion omista verkkokursseista. Lue siis ohjeet 
tarkkaan ennen opiskelun aloittamista. Lisä
tietoa kaupunkitarjottimen verkkokursseista ja 
niiden käytänteistä löydät näiltä sivuilta:

hel.fi/lukionverkkokurssit
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Lukion pakollisia ja syventäviä kursseja voit 
suorittaa läpi vuoden. 

Opi verkossa

#HelsinkiOppii 

Lue lisää ▶ hel.fi/lukionverkkokurssit
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Arvioinnista
Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta 
kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja 
 oppiaineen opiskelun etenemisestä. 
 Kurssin arviointi perustuu mahdollisiin 
 kirjallisiin kokeisiin, edistymisen jatkuvaan 
havainnointiin ja muihin näyttöihin.



Arvosanat ja arviointi

10 = erinomainen
 9 = kiitettävä
 8 = hyvä
 7 = tyydyttävä
 6 = kohtalainen
 5 = välttävä
 4 = hylätty
 S = suoritettu; kurssi on  

suoritettu  hyväksytysti
 O  = osallistunut; kurssia ei ole  

suoritettu  hyväksytysti 
 K = keskeyttänyt; kurssia ei ole  

suoritettu  hyväksytysti

Kunkin oppiaineen ja kurssin arviointiperus
teista sovitaan kurssin alussa, jotta sinulla on 
mahdollisuus opiskella tavoitteellisesti. Monilla 
kursseilla erilaiset tehtävät ovat osa kurssin 
suorittamista, esimerkiksi kirjalliset tai suulli
set tehtävät sekä kielissä kuullunymmärtämis
osiot.

Vieraskielisten opiskelijoiden kehittyvä 
 kielitaito otetaan huomioon kaikkien aineiden 
arvioinnissa.

Lukiossa kunkin oppiaineen pakolliset ja 
 valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan 
numeroin 4–10. Paikalliset syventävät kurssit ja 
muut lukion tehtävään kuuluvat aineet ja aihe
kokonaisuudet arvioidaan merkinnöillä S, O 
tai K (poikkeuksena terveystieto, jonka kurssit 
TE0103 arvioidaan numeroin). Kirjallisesti an
nettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointi
keskustelussa annettu palaute voivat täyden
tää ja täsmentää numeroarvosanaa.

Kurssin päättöarvioinnissa voidaan tarvit
taessa käyttää myös merkintää K tai O. O:lla 
merkitty kurssi voidaan myöhemmin suorittaa 
kurssiin kuuluvilla ja arvioiduilla tehtävillä, ko
keilla ja muilla näytöillä, jolloin kurssi voidaan 
hyväksyä suoritetuksi opiskelijan osallistumat
ta uudestaan kurssin opetukseen. Osallistu-
mismerkintä O täytyy täydentää suoritukseksi 
kahden seuraavan jakson kuluessa. K:lla mer
kitty kurssi on suoritettava uudelleen opetuk
seen osallistumalla. Molemmissa tapauksissa 
kurssille on ilmoittauduttava.

Osallistuminen opetukseen

Opetukseen osallistuminen on yleensä osa 
kurssin suoritusta. Jos joudut olemaan paljon 
poissa kurssilta, ilmoita siitä kurssin opetta
jalle. Erityisistä syistä voit saada oikeuden suo
rittaa kurssi osallistumatta opetukseen. Sovi 
opettajan kanssa, millaisia näyttöjä kurssin 
suoritus edellyttää. Jokin kurssi tai sen osa 
voidaan myös edellyttää itsenäisesti suoritet
tavaksi. Itsenäisesti opiskellusta kurssista 
edellytetään hyväksytty arvosana (5–10 tai S). 
Jos näytöt eivät riitä hyväksyttyyn arvosanaan, 
merkitään arvosanaksi K.

Kurssin uusiminen

Jos sinulla on jostakin kurssista hylätty arvo
sana (4 tai K) tai osallistumismerkintä (O), 
 sinulla on kurssitarjottimen puitteissa oikeus 
suorittaa kurssi uudelleen. Kaikissa aineissa 
opiskelijalla on oikeus kurssitarjottimen puit
teissa uusia myös jo hyväksytty kurssi, jolloin 
parempi arvosana jää voimaan.

Vilppi

Plagiointi on kielletty ja rangaistavaa. Plagioin
nilla tarkoitetaan jonkun toisen henkilön tuot
taman materiaalin kopioimista sellaisenaan ja 
sen esittämistä omana tuotoksena ilman, että 
alkuperäistä tekijää ilmoitetaan. Toisen tekstiä 
saa lainata, kunhan lainauksen välittömässä 
yhteydessä esitetään alkuperäinen lähde. Ilman 
lähdemerkintöjä teko on rikkomus, josta seu
raa rangaistus. Rangaistuksena kurssi hylä
tään kokonaisuudessaan (opiskelija saa Kmer
kinnän) ja asiasta tiedotetaan rehtorille sekä 
opiskelijan oman koulun rehtorille, mikäli hän 
on toisen koulun opiskelija.

Myös lunttaaminen kokeessa on kiellettyä ja 
rangaistavaa. Lunttaamisella tarkoitetaan sel
laista vilpillistä toimintaa, että opiskelija esim. 
vilkuilee ja kopioi toisten vastauksia, käyttää 
muistilappuja, kirjaa tai muuta apuneuvoa lu
vatta tai keskustelee kokeessa. Jos opiskelijan 
havaitaan syyllistyneen lunttaukseen, hänet 
poistetaan koetilaisuudesta, kurssi hylätään ja 
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asiasta ilmoitetaan rehtorille sekä hänen oman 
koulunsa rehtorille, mikäli hän on toisen koulun 
opiskelija. Varaudu aina todistamaan henkilölli
syytesi koetilaisuuksissa.

Oppimäärän arvosana

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy 
opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valta
kunnallisten syventävien kurssien kurssiarvo
sanojen keskiarvona. 

Hylättyjä kurssiarvosanoja saa olla enintään 
seuraavasti:

 � 1–2 kurssia, ei yhtään hylättyä
 � 3–5 kurssia, 1 hylätty
 � 6–8 kurssia, 2 hylättyä
 � 9 kurssia tai yli, 3 hylättyä

Lukion opetussuunnitelman perusteissa mää
riteltyjen pakollisten ja valtakunnallisten syven
tävien kurssien pohjalta muodostuvaa oppi
määrän arvosanaa on mahdollista korottaa 
myös opiskelijan arvioinnista päättävien har
kinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja 
taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssi
arvosanojen perusteella määräytyvää arvo
sanaa paremmat.

Oppiaineen oppimäärästä ei voi jälkikäteen
kään jättää pois mitään pakollista tai opetus
suunnitelman perusteissa määriteltyä syventä
vää kurssia. Mikäli opiskelija etukäteen pyytää, 
hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän 
liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa 
opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain 
yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kie
listä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä 
niissä käsittää vain kaksi kurssia.

Opintojen keskeyttäminen  
tai eroaminen

Opiskelija voi tilapäisesti keskeyttää opintonsa 
yhden tai useamman jakson ajaksi. Keskeytys
tä ei lasketa mukaan opiskeluaikaan. Keskey
tyksestä on aina ilmoitettava toimistoon. Myös 
eroilmoitus tehdään toimistoon. Opiskelija, 
joka ilman tätä ilmoitusta ei ole osallistunut yh

dellekään kurssille jonkin jakson aikana, voi
daan poistaa koulun rekisteristä. Alle 25vuo
tiaista ilmoittamatta koulun keskeyttäneistä 
tehdään nuorisolain mukaan ilmoitus kunnan 
Etsivälle nuorisotyölle. 

Lukiolain mukaan lukion oppimäärä täytyy 
suorittaa 2–4 vuodessa. Tähän aikaan laske
taan mukaan kaikki opinnot eri lukioissa. Ellei 
opiskelija ole saanut neljän vuoden aikana 
päätökseen lukio-opintojaan, hänet muutetaan 
aineopiskelijaksi, jolloin opiskelusta tulee 
maksullista. Opiskelija voi halutessaan tiivistää 
tai keventää valitsemaansa opiskeluohjelmaa, 
jolloin opiskeluaika vastaavasti lyhenee tai 
 pitenee. Tarvittaessa opiskelun voi keskeyttää 
jonkin jakson ajaksi ja jatkaa myöhemmin. 
 Aineopiskelijan opiskeluaika määräytyy opis
keltavien kurssien lukumäärän mukaan.

Todistukset

Opiskelija saa aikuisten lukiokoulutuksen päät
tötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksy
tysti kaikki henkilökohtaiseen opintoohjel
maansa kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät. 
Todistuspyyntö esitetään rehtorille.

Koulu antaa lisäksi erotodistuksia sekä to
distuksia yksittäisten aineiden suorituksista. 
Opiskelijan on itse pyydettävä todistus koulun 
toimistosta.

Arvioinnin oikaisu

Opiskelijalla on oikeus pyytää opinnoissa 
etenemistä tai päättöarviointia koskevan pää
töksen oikaisua tai uusimista. Tämä on pyy
dettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon 
saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät 
koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Jos opiskelija katsoo arvioinnin uusimisen 
tai sen hylkäämispyynnön virheelliseksi, hänel
lä on oikeus pyytää EteläSuomen aluehallinto
virastolta Helsingin aikuislukion suorittaman 
arvioinnin oikaisua. Aluehallintovirasto voi vel
voittaa opettajan toimittamaan uuden arvioin
nin tai määrätä opinnoissa etenemistä koske
van päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, 
mikä arvosana opiskelijalle on annettava.

Arvioinnista — 31



 K
U

V
A

 FA
B

IA
N

 IR
S

A
R

A
 / U

N
S

P
L

A
S

H



Ylioppilastutkinto
Yokokeisiin osallistuvilla tulee olla 
 käytössään oma kannettava tietokone 
ja tieto siitä, kuinka kokeet tehdään 
 Abitissa. Kokeiden suorittamista 
 harjoi tellaan lukiokursseillamme. 
 Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta  
ylioppilastutkinto.fi ja abitti.fi löydät 
 aiheesta ajankohtaisia lisätietoja.

http://www.ylioppilastutkinto.fi
http://www.abitti.fi


Digitaaliset ylioppilaskokeet

Koetilanteessa laitteeseen käynnistetään YTL:n 
toimittama Abittikäyttöjärjestelmä ohjelmis
toineen USBmuistilta. Laitteessa tulee siis olla 
mahdollisuus käynnistää käyttöjärjestelmä 
USBmuistilta sekä Ethernet/WLANverkko
liitäntä langallista verkkoyhteyttä varten. Näy
tön koko saa olla enintään 18”. Kokeessa tarvit
set myös laitteen virtajohdon ja kuulokkeet. 
Mahdollisten lisälaitteina liitettävien hiiren ja/
tai näppäimistön on toimittava langallisesti. 

Koneeseen pysyvästi asennettua käyttöjär
jestelmää ei käytetä kokeen aikana, eikä sinulla 
ole mahdollisuutta käyttää koneeseen pysyväs
ti asennettuja ohjelmia tai tiedostoja. Laitteen 
yhteensopivuuden voit varmistaa lataamalla 
koekäyttöjärjestelmän omalle USBmuistille ja 
käynnistämällä sen laitteessa. Ohjeet löytyvät 
osoitteesta abitti.fi. Vastuu laitteen käynnisty
misestä on sinulla, ja sinun tulee varmistua 
 hyvissä ajoin ennen koetilannetta käyttämäsi 
laitteen toimivuudesta kokeilemalla. Sinun täy
tyy siis tutustua sähköisissä ylioppilaskokeissa 
käytettäviin Abitti-koeympäristöön ja Libre-
Office-ohjelmistoon hyvissä ajoin ennen varsi
naisia ylioppilaskokeita.

 � Varmista, että sinulla on ylioppilaskokeen 
tekemiseen soveltuva kannettava tieto
kone ja lisälaitteet:

 � USBliitäntä muistitikkua varten sekä 
Ethernet/WLANliitäntä, jolla laite lii
tetään verkkoon (esim. monet Applen 
laitteet vaativat erillisen sovitinpalan)

 � langalliset kuulokkeet
 � laitteen virtajohto 
 � mahdollinen ulkoinen langallinen hiiri

 � Kannettava tietokone täytyy pystyä 
 käynnistämään USBmuistilta, koska 
yokokeissa tällä tuodaan koneelle 
 suljettu verkko.

 � Selvitä etukäteen, miten oma kannettava 
koneesi käynnistetään USBmuistilta: 

 � googlaa oman koneesi merkki ja malli 
+ ”boot from usb”

 � Jos konettasi ei ole aikaisemmin käyn
nistetty USBtikulta, voit ensimmäisellä 
kerralla joutua tekemään muutoksia 
 koneen asetuksiin (käynnistysasetuksissa 

määrätään kone käynnistymään 
USBmuistilta).

 � Kokeisiin osallistuville järjestetään 
 koululla kurssien yhteydessä harjoitus
kokeita, joissa jokaisen kokelaan oma 
kannettava tietokone käynnistetään 
USBmuistilta ja Abittikoeympäristöön 
sekä LibreOfficeohjelmistoon tutustu
taan. Varmista siis opettajilta millä kurs
seilla Abittiharjoituskokeita tehdään.

 � LibreOfficepaketin voi ladata ilmaiseksi 
omalle koneelleen. Sen voi myös ladata 
USBmuistille portableapps.compalve
lusta ja käyttää muistilta millä tahansa 
koneella.

Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilaskokelaan on osallistuttava neljään  
(4) pakolliseen kokeeseen suorittaakseen 
 tutkinnon.

Pakolliset kokeet

 � äidinkieli tai suomi toisena kielenä koe 
on kaikille pakollinen

 � lisäksi valittava kolme (3) seuraavista 
neljästä:

 � toinen kotimainen kieli, ruotsi  
(A tai Btaso)

 � vieras kieli (A tai Ctaso)
 � matematiikka (A tai Btaso) 
 � reaaliaineen koe

Voit halutessasi sisällyttää tutkintoosi yhden 
tai useamman ylimääräisen kokeen. Tutkintoon 
voi kuitenkin sisällyttää vain yhden saman op
piaineen kokeen. Sinun on suoritettava vaati
vampi koe (Ataso) vähintään yhdessä seuraa
vista pakollisista kokeista: matematiikka, toinen 
kotimainen kieli tai vieras kieli. Vähintään 2,5 
vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet 
voivat osallistua ylioppilastutkintoon ammatilli
selta pohjalta eli koko lukiota ei tällöin tarvitse 
suorittaa. Lisätietoja saat opintoohjaajilta.
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Äidinkielen kokeen korvaava  
suomi toisena kielenä -koe
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai 
saame, voit ylioppilastutkinnossa äidinkielen 
kokeen sijasta suorittaa suomi toisena kielenä 
kokeen. Kokeessa ei vaadita äidinkielistä 
 suomen kielen osaamista. Ylioppilastutkinnon 
osana kokeen hyväksytty suorittaminen antaa 
korkeakoulukelpoisuuden ja riittävän näytön 
jatkoopinnoissa vaadittavasta suomen kielen 
taidosta.

Tutkinnon hajauttaminen

Tutkinto suoritetaan enintään kolmen peräk-
käisen tutkintokerran aikana. Neuvottele aina 
opintoohjaajan kanssa ennen hajautetun tut
kinnon aloittamista. Vältä liian aikaista aloitusta!

Osallistumisoikeus

Asianomaisen oppiaineen kaikki pakolliset 
kurssit tulee olla opiskeltuina ennen ylioppilas
koetta. 

Kokeen uusiminen

Ylioppilastutkinnon kokeen hyväksytysti suorit
tanut saa uusia kokeen ilman aikarajaa.

Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia kolme 
kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraa
vien kolmen tutkintokerran aikana.

Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaati
vamman tason kokeessa, hän saa hylättyä koet
ta uusiessaan osallistua saman oppiaineen ly
hyemmän oppimäärän kokeeseen. Yhden pakol
lisen kokeen on kuitenkin oltava Atason koe.

Hylätyksi katsotaan myös sellainen koe, 
 johon kokelas on ilmoittautunut mutta jäänyt 
siihen saapumatta, tai koe, jota kokelas ei ole 
jättänyt arvosteltavaksi.

Tutkinnon täydentäminen

Ylioppilastutkinnon suorittaneella henkilöllä on 
oikeus täydentää tutkintoaan kokeilla, joihin 
hän ei ole aikaisemmin osallistunut. Tutkintoa 
voi myös täydentää saman oppiaineen eritasoi
sella kokeella.

Tutkinnon täydentäminen on mahdollista 
vasta sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu. 
Täydentämisen ajankohtaa ei muutoin ole rajoi
tettu.

Ylioppilastutkintotodistus

Kokelas voi päästä ylioppilaaksi vasta saades
saan lukion tai 2,5vuotisen ammatillisen pe
rustutkinnon päättötodistuksen. Lukion päättö
todistukseen vaaditaan vähintään 44 kurssia 
pakollisia ja syventäviä kursseja. 

Mikäli haluat saada todistukset syksyn tai 
kevään lakkiaisjuhlissa, pitää vaadittava kurssi
määrä olla suoritettu 1. jakson loppuun men
nessä (syksyn abiturientit) tai 4. jakson loppuun 
mennessä (kevään abiturientit).

Tutkinnon suorittamisen aloittamista liian 
aikaisin on syytä välttää. Neuvottele aina opin
toohjaajan kanssa ennen tutkintoon ilmoit
tautumista. Suositeltavaa on, että sinulla on 
ensimmäisiin yokokeisiin ilmoittautuessasi 
suoritettuna vähintään noin 30 kurssia. Var
sinkin jos aiot suorittaa tutkinnon ajallisesti ha
jautettuna, kannattaa tarkistaa, että opintosi 
ovat edenneet riittävän pitkälle, jotta ylioppilas
tutkinnon valmistuminen ja lukioopintojen 
 loppuunsaattaminen sijoittuisivat samaan ajan
kohtaan.

Kertauskurssit

Yokokelaan on syytä osallistua kertauskurs
seille niissä aineissa, jotka hän aikoo kyseisellä 
tutkintokerralla kirjoittaa. Syksyn kertaus
kurssit järjestetään elokuussa ja kevään 3. jak
sossa. Myös kesäkuussa järjestetään kertaus
kursseja.
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Ilmoittautuminen

Kevään 2020 tutkintoon on ilmoittauduttava 
Mäkelänrinteen toimipisteeseen opintoohjaa
jalle vastaanottoaikoina marraskuun 21. päi
vään mennessä ja syksyn 2020 tutkintoon tou
kokuun 20. päivään mennessä. Ilmoittaudu 
alustavasti Wilman kautta, mutta lisäksi sinun 
tulee varmentaa ilmoittautuminen opintooh
jaajalle allekirjoitetulla lomakkeella. 

Lasku ylioppilastutkintomaksusta posti
tetaan opiskelijoiden ilmoittamaan osoittee
seen. Maksu koostuu perusmaksusta (14€), 
joka maksetaan jokaisella tutkintokerralla, 
sekä ainekohtaisesta maksusta (28€/koe). Il
moittautuminen kirjoituksiin on sitova: ylioppi
lastutkintomaksu on kaikissa tapauksissa 
maksettava kokonaisuudessaan. Osallistumis
maksu on ulosottokelpoinen.

Koesuoritusta heikentävät syyt

Kokelas voi sairauden, vamman, lukemisen ja 
kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyy
den taikka muun niihin rinnastettavan syyn 
vuoksi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeet 
poikkeavasti eli hänelle voidaan myöntää eri
tyisjärjestelyinä esim. lisäaikaa. Mahdollista on 
myös hylätyn kokeen arvosanan korotus lopul
lista arvosanaa määrättäessä.

Lukion erityisopettaja tekee ylioppilastut
kintolautakuntaa varten opiskelijalle lukites
tauksen ja lausunnon erikseen pyydettäessä. 
Opiskelijan on käynnistettävä testaus ja lau
suntoprosessi jo pian opiskelujen alettua, kos
ka erityisjärjestelyjä on kokeiltava opintojen 
aikana. Lisäksi on saatava kahden aineenopet
tajan lausunto erityisjärjestelyjen tarpeesta. 
Ylioppilastutkintoa varten anottavista erityis
järjestelyistä sekä vieraskielisyysselvityksestä 
saa tietoa erityisopettajalta, rehtorilta sekä 
 YTL:n verkkosivuilta.

Erityisjärjestelyitä ylioppilaskokeeseen on 
haettava ylioppilastutkintolautakunnalta jo 
 ennen ensimmäistä yokokeisiin ilmoittautu
mista. Ota yhteyttä asiassa erityisopettajaan 
viimeistään puoli vuotta ennen ilmoittautu
mistasi yokokeeseen. Lisätietoja ja ohjeita  
em. seikkoihin liittyvissä kysymyksissä saa 
 erityisopettaja Päivi Rantalalta (paivi.rantala@
edu.hel.fi, puh. 050 401 3323).

Lisätietoja ylioppilastutkinnosta

 � www.ylioppilastutkinto.fi
 � www.abitti.fi
 � www.helsinginaikuislukio.fi
 � Wilma
 � abiinfot ja abiopas
 � infotv ja ilmoitustaulut 
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Ylioppilaskoepäivät
Kokeet pidetään Mäkelänrinteen toimipisteessä. Tarkemmat tiedot ovat Wilmassa ennen  kokeita. 
Kokeet alkavat klo 9.00 ja paikalla on oltava klo 8.15, jotta kokeet pääsevät alkamaan ajallaan.

Syksy 2019
MA 16.9.  englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä, lyhyt oppimäärä 

KE 18.9.  äidinkieli, lukutaidon koe

PE 20.9.  englanti, espanja, ranska, saksa,  venäjä, pitkä oppimäärä 

TI 24.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt  oppimäärä

TO 26.9.  psykologia, filosofia, historia,  fysiikka, biologia 

PE 27.9.  ruotsi, pitkä ja keskipitkä  oppimäärä

TI 1.10.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä koe

TO 3.10.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maan tiede, terveystieto

TO 5.12.  LAKKIAISET klo 18

Kevät 2020
TI 10.3.  äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi  toisena kielenä koe

TO 12.3.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe

PE 13.3.  englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä, lyhyt oppimäärä

MA 16.3.  ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

KE 18.3.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

PE 20.3.  englanti, espanja, ranska, saksa,  venäjä, pitkä oppimäärä

TI 24.3.  uskonto, elämänkatsomustieto,  yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

TO 26.3.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

PE 29.5.  LAKKIAISET klo 18
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Kaksoistutkinto
Helsingin aikuislukio järjestää Stadin 
 ammatti ja aikuisopiston opiskelijoille 
 ylioppilastutkintoon valmentavaa  
lukiokurssien opetusta Hattulantien  
toimi pisteessä. Kaksoistutkinnossa 
 suoritat ylioppilas kirjoituksissa suori
tettavaksi  valittujen  aineiden lukio 
kursseja, osallistut ylioppilaskirjoituk 
siin ja saat ammattitutkinnon lisäksi 
 ylioppilastutkintotodistuksen. 



Yotutkintoon valmentavien kurssien suoritta
minen kestää noin 3 vuotta. Osallistut koko 
opiskelusi ajan lukiokursseille kahtena päivänä 
viikossa joko ma + ti tai ke + to, poislukien 
KOSjaksot. Kaksoistutkinnossa tarjotaan seu
raavia lukioaineita:

 � äidinkieli (ÄI) tai  
suomi toisena kielenä (S2)

 � Aenglanti (ENA)
 � Bruotsi (RUB)
 � lyhyt matematiikka (MAB)
 � terveystieto (TE)
 � yhteiskuntaoppi (YH)

Halutessasi voit opiskella Helsingin aikuisluki
on iltaopetuksessa muitakin lukioaineita ja joko 
sisällyttää ne pakollisiin aineisiisi tai osallistua 
niiden yokokeisiin ylimääräisinä.

Suoritusten hyväksiluku

Aikuislukion yksi kurssi vastaa ammattiopiston 
puoltatoista osaamispistettä, mutta vain hy
väksytyllä arvosanalla arvosteltu lukiokurssi 
voidaan hyväksilukea ammattiopintoihin. Jos 
jokin kurssi jää suorittamatta hyväksytysti, 
 juttele opettajan tai lukioluotsin kanssa siitä, 
miten sen voi uusia Helsingin aikuislukion ilta
opetuksessa.

Jos olet aikaisemmin käynyt lukiota, suori
tuksesi hyvitetään soveltuvin osin todistuksen 
perusteella. Kysy hyvityksistä lisää aikuislukion 
lukioluotsilta tai apulaisrehtorilta.

Lukion päättötodistus

Lukion päättötodistuksen voi saada suoritta
malla lisäopintoja aikuislukion opetuksessa. 
Tämä voi tapahtua myös ylioppilaaksi valmistu
misen jälkeen.

Lukion päättötodistuksen saamisen edelly
tyksenä on vähintään 44 kurssin suorittami
nen. Lukion päättötodistukseen vaaditaan sekä 
ruotsin että matematiikan oppimäärän suorit
taminen.

Oppiaineen loppuarvosanan 
 määräytyminen

Oppiaineen arvosana määräytyy kaikkien opis
kelemiesi kurssien arvosanojen keskiarvona. 
Aikuislukion kurssit hyväksiluetaan ammatti
tutkintoon, mutta kaksoistutkintoopiskelija 
ei ilman lisäopintoja saa aikuislukion päättö
todistusta.

Opiskelu lukiossa

Lukiossa arvostamme viihtyisää työ ja oppi
misympäristöä. Anna siis muille ja itsellesi 
 työrauha. Lukioopiskelu edellyttää omaa aktii
vista työskentelyä, määrätietoisuutta, oma
ehtoisuutta, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta.

Hyvä yhteishenki rakentuu yhteisöllisyy
destä ja välittämisestä. Jokaisella on vastuu 
turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ 
ja oppimisympäristöstä. Kaikenlainen kiusaa
minen, häirintä, syrjintä sekä henkinen tai 
 fyysinen väkivalta on ehdottomasti kielletty. 
Oppilaitos on päihteetön ja savuton. 

Tarvitset opinnoissasi 
kahdet käyttäjätunnukset: 

 � Wilma: aseta eri salasana aikuislukion ja 
ammattiopiston Wilmaan

 � Fronter/o365/Google: sama tunnus/ 
sähköposti ja salasana toimii sekä aikuis
lukiossa että ammattiopistossa

Muista lukiossa ainakin nämä

 � Hanki heti kaikki tarvittavat opiskeluväli
neet, mukaan lukien kannettava tietokone.

 � Tule ajoissa oppitunneille.
 � Seuraa lukion omaa Wilmaa: sieltä  

näet mm. lukujärjestyksen ja opinto
suorituksesi.

 � Muistuta huoltajiasi poissaolojen kuittaa
misesta Wilmaan.

 � Kun etsit tietoja lukioopinnoista,  
tutustu ensin tähän opintooppaaseen.

 � Epäselvissä tilanteissa kysy aineen
opettajalta, lukioluotsilta tai apulais
rehtorilta.
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 � Muista, että olet opiskelemassa ja että se 
vaatii keskittymistä, aikaa ja ahkerointia. 

 � Älä kopioi toisten tekemiä valmiita teks
tejä vaan tuota tekstisi itse.

 � Hoida hommat ajallaan, niin kaikki on 
 helpompaa.

Kurssille ilmoittautuminen

Kaksoistutkintoyhteistyössä järjestettäville lu
kiokursseille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 
Oletuksena on, että kaikki kahden tutkinnon 
opiskelijat osallistuvat oman vuosiluokan lukio
kursseille. Kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi 
siinä järjestyksessä, kuin ne kaksoistutkinnon 
lukujärjestyksessä ovat. Jos sinulla on jostain 
syystä tarvetta poiketa tästä, ilmoita siitä aina 
lukioluotsille tai apulaisrehtorille. Aikuislukion 
ilta ja verkkokursseille ilmoittaudutaan Wilman 
kurssitarjottimessa.

Oppitunnit

Oppitunnin kesto on 85 minuuttia. Oppitunnit 
alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. 
Oppitunnille on saavuttava ajoissa, sillä myö
hästymiset häiritsevät muiden työskentelyä. 
Jos myöhästyt, et välttämättä pääse tunnille 
lainkaan.

Opiskeluvälineet

Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat 
opiskeluvälineet. Kannettava tietokone on vält
tämätön väline lukioopinnoissa, ja myös yo 
kokeet tehdään omalla läppärillä. Käytä oppi
tunnit tehokkaasti: kuuntele, tee muistiinpanoja, 
harjoittele, osallistu ja kysy.

Kotitehtävät

Tee kotitehtävät ja vaaditut kirjalliset työt. Vältä 
ulkolukua ja pyri ymmärtämään lukemasi. Pla
giointi on ehdottomasti kielletty ja siitä seuraa 
kurssin hylkääminen sekä ilmoitus rehtorille ja 
huoltajalle. Kotitehtävien tekeminen on parasta 

kokeisiin valmistautumista. Kotitehtävien ja  
 kirjallisten töiden määräaikana palauttaminen 
vaikuttaa myös kurssiarvosanaan.

Poissaolot

Opetukseen osallistuminen on osa kurssin 
suoritusta. Ilmoita poissaoloistasi aina välittö
mästi kurssin opettajalle.

Kaikista poissaoloista on esitettävä hyväk
syttävä selvitys (esim. lääkärin tai terveyden
hoitajan todistus ja alle 18vuotiailta huoltajan 
allekirjoittama selvitys tai selvitys Wilmaan). 
Ilmoita poissaolostasi niille opettajille, joiden 
tunnilta joudut olemaan poissa. Tarvittaessa 
lukioluotsi ottaa yhteyden huoltajiin. 

Jos et selvitä poissaolojasi ja myöhästymi
siäsi, voit menettää oikeuden osallistua kurssi
kokeeseen. Myöhästelyt ja selvittämättömät 
poissaolot vaikuttavat kurssiarvosanaan tai 
 aiheuttavat kurssin keskeytymisen.

Lomamatkat kouluaikoina eivät ole suotavia. 
Jos matkasi kuitenkin ajoittuu koulupäiviksi, 
varaudu siihen, että joudut suorittamaan kurs
seja myöhemmin aikuislukion iltaopetuksessa. 
Ajoopetukseen ja harrastuksiin osallistutaan 
vapaaajalla.

Kurssin arviointi

Kurssien arviointi perustuu jatkuvaan tuntiar
viointiin, kotitehtäviin sekä kirjallisiin kokeisiin. 
Jakson aikana voi olla välikokeita ja jakson 
 lopulla on yleensä laajempi loppukoe. Opettaja 
kertoo aina jakson alussa, mihin kurssin ar
viointi perustuu ja miten eri osatehtävät vaikut
tavat arvosanaan. Aina kurssiin ei kuulu loppu
koetta, vaan koko kurssi suoritetaan erilaisilla 
kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä.

Lukiossa kunkin oppiaineen pakolliset ja 
 valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan 
numeroin 4–10. Paikalliset syventävät kurssit 
arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Kirjalli
sesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti 
annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää 
numeroarvosanaa.

Kurssin loppuarvosanana voidaan tarvit
taessa käyttää merkintää K (= keskeyttänyt; 
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kurssia ei ole suoritettu hyväksytysti) tai O (= 
osallistunut opetukseen, mutta kurssia ei ole 
suoritettu hyväksytysti; esim. arvosteltavia 
tehtäviä puuttuu). O:lla merkitty kurssi voidaan 
täydentää kurssiin kuuluvilla ja arvioiduilla 
 tehtävillä, kokeilla ja muilla näytöillä, jolloin 
kurssi voidaan hyväksyä suoritetuksi opiskeli
jan osallistumatta uudestaan kurssin ope
tukseen. K:lla merkitty kurssi on suoritettava 
uudelleen opetukseen osallistumalla.

Uusintakokeita ei järjestetä, vaan hyväksy
tyn, hylätyn, opiskellun (O) tai keskeytetyn (K) 
kurssin voi uusia aikuislukion kurssilla kurssi
tarjottimen mukaisesti ja ilmoittautumalla Wil
massa. 

Lukioluotsit

 � Outi Blomqvist outi blomqvist@edu.hel.fi, 
puh. 050 343 8500, ryhmät 19SA, 19SC, 
18SA, 18SC ja 17SAC 

 � Leena Heinonen leena2.heinonen@edu.
hel.fi, puh. 040 683 0182, ryhmät 19SD, 
18SD, 18SE, 17SD ja 17SE

 � Kirsi Seppänen kirsi.m.seppanen@edu.
hel.fi, puh. 040 669 2281, ryhmät 19SB, 
19SE, 18SB ja 17SB

Lukioluotsit huolehtivat ryhmien lukuvuoden 
työn opastuksesta OPtunneilla ja vastaan
otoilla, seuraavat opintojen etenemistä ja tuke
vat opiskelun edistymistä. He seuraavat pois
saoloja ja niiden syitä ja ovat tarvittaessa 
 yhteydessä Stadin ammatti ja aikuisopiston 
opintoohjaajiin ja huoltajiin. He opastavat 
 tarvittaessa  lukitodistusten ja vieraskielisyys
selvitysten saamisessa. 

Opinto-ohjaus

Apulaisrehtori Harri Veteli (harri.veteli@edu.
hel.fi, puh. 050 344 9305) on tavattavissa 
 Helsingin aikuislukion Mäkelänrinteen toimi
pisteessä (Mäkelänkatu 47). Voit olla häneen 
 yhteydessä Wilman kautta, sähköpostitse 
tai puhelimitse. Hänen kanssaan voi keskustel
la opiskeluun liittyvistä yleisistä asioista, ja 
hän ottaa vastaan yokirjoituksiin ilmoittautu

miset sekä toimittaa arvostelutiedot Stadin 
ammatti ja aikuisopiston opintoohjaajille jo
kaisen jakson jälkeen. Hän tekee hyväksiluvut 
mahdollisista aiemmista lukioopinnoista.

Oppimisen tuki 

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada opinnois
saan erityistä tukea ja hakea esimerkiksi lukio
todistuksen perusteella erityisjärjestelyjä 
yokokeissa. Lukioluotsit opastavat tässä, 
 mutta voit myös itse olla esim. Wilman kautta 
yhteydessä aikuislukion erityisopettaja  
Päivi Rantalaan (paivi.rantala@edu.hel.fi, 
puh. 050 401 3323) tai Hanna Talasniemeen 
(hanna.talasniemi@edu.hel.fi). Jos 
tarvitset oppilas huollon palveluja, 
ole yhteydessä Stadin ammatti ja 
aikuis opiston oppilashuoltoon. 

Tiedottaminen

Wilmaa (wilma.edu.hel.fi) käytetään aikuislu
kioopintojen pääviestintäkanavana ja sitä kan
nattaa seurata viikoittain. Lukioluotsi jakaa 
opintojen alkaessa Wilmatunnukset opiskeli
joille ja avainkoodit alaikäisten huoltajille. Wil
massa voit tarkistaa lukujärjestyksen, seurata 
omien lukioopintojesi edistymistä ja esimer
kiksi ilmoittautua aikuislukion kursseille ja 
yokokeisiin.

Eri oppiaineisiin ja niiden opiskeluun liitty
viin kysymyksiin saat parhaiten vastauksen 
 aineenopettajilta. Opettajiin saa yhteyttä oppi
tuntien lisäksi Wilman tai sähköpostin kautta.

Opintojen keskeyttäminen

Jos olet keskeyttämässä kaksoistutkintoopin
tojasi lukioopintojen osalta, keskustele siitä 
ensin oman ammattiopiston opintoohjaajasi 
kanssa. Lukioopintojen keskeytyksestä tulee 
ilmoittaa aikuislukion lukioluotsille tai apulais
rehtorille. Muistathan täyttää joka lukuvuoden 
alussa läsnäoloilmoituksen, ettei opintojasi 
turhaan katsota keskeytyneiksi.
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Opettajat

Äidinkieli 
Outi Blomqvist outi.blomqvist@edu.hel.fi
Leena Heinonen leena2.heinonen@edu.hel.fi
Jenni Räsänen jenni.rasanen@edu.hel.fi

Suomi toisena kielenä 
Anna Lavinto anna.lavinto@edu.hel.fi
Kirsi Seppänen kirsi.m.seppanen@edu.hel.fi

Englanti 
Joni Laukkarinen joni.laukkarinen@edu.hel.fi
Heidi Savolainen heidi.t.savolainen@edu.hel.fi

Ruotsi 
Susanna Laine susanna.laine@edu.hel.fi

Matematiikka 
Kristian Himanen kristian.himanen@edu.hel.fi
Päivi Laurila paivi.laurila@edu.hel.fi

Yhteiskuntaoppi 
Sofia Hyötyläinen sofia.hyotylainen@edu.hel.fi

Terveystieto 
Heidi Leppäniemi heidi.leppaniemi@edu.hel.fi
Suvi NiemiKapee suvi.niemikapee@edu.hel.fi

Erityisopettajat 
Päivi Rantala paivi.rantala@edu.hel.fi
Hanna Talasniemi hanna.talasniemi@edu.hel.fi
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1. jakso 19.8.–7.10
RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE
10.00–11.25

MA JA KE
12.10–13.35

MA JA KE
13.50–15.15

TI JA TO
10.00–11.25

TI JA TO
12.10–13.35

TI JA TO
13.50–15.15

19SA MAB11 
Laurila

ENA1 
Savolainen

ÄI12 
Blomqvist

OP-TUNTI  
ma klo 15.20–16.00

19SB ENA01 
Savolainen

S212 
Seppänen

MAB11 
Laurila

OP-TUNTI  
ma klo 15.20–16.00

19SC ÄI12 
Räsänen

MAB11 
Laurila

ENA01 
Laukkarinen

OP-TUNTI  
ke klo 15.20–16.00

19SD TE01 
Leppäniemi

ENA01 
Laukkarinen

ÄI12 
Heinonen

OP-TUNTI  
ke klo 15.20–16.00

19SE ENA01 
Laukkarinen

TE01 
Leppäniemi

S212 
Seppänen

OP-TUNTI  
ke klo 15.20–16.00

18SA YH01 
Hyötyläinen

ENA05 
Savolainen

MAB04 
Laurila

18SB ENA05 
Savolainen

MAB04 
Laurila

YH01 
Hyötyläinen

18SC MAB04 
Laurila

YH01 
Hyötyläinen

ENA05 
Savolainen

18SD ÄI03 
Heinonen

ENA05 
Laukkarinen

RUB12 
Laine

18SE ENA05 
Laukkarinen

S203 
Seppänen

MAB02 
Himanen

17SAC YH03 
Hyötyläinen

ÄI14 
Blomqvist

17SB S208 
Lavinto

YH03 
Hyötyläinen

17SD ÄI14 
Heinonen

MAB05 
Himanen

17SE S208 
Lavinto

RUB16 
Laine

44 — 1. jakso 19.8.–7.10



1. jakson aikataulu
 ☐ Opetus alkaa ma 19.8 ja päättyy ke 25.9.
 ☐ Ei opetusta suunnittelupäivänä ma 26.8.
 ☐ Ykkösten ryhmäytymisaamupäivä ma 9.9. 
 ☐ Syksyn yokoepäivät:

pe 20.9. Aenglanti
ti 24.9. matematiikka
to 3.10. terveystieto

 ☐ Kurssikokeet klo 9.00–12.00:

to 26.9. ÄI03, S203 ja YH01
ma 30.9. ENA01
ti 1.10. RUB12, MAB02 ja MAB04
ke 2.10. MAB11 ja TE01 sekä ÄI14 ja S208
to 3.10. ENA05
ma 7.10. ÄI12 ja S212 sekä YH03, MAB05 ja RUB16

1. jakso 19.8.–7.10 — 45



2. jakso 8.10.–2.12 
RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE
10.00–11.25

MA JA KE
12.10–13.35

MA JA KE
13.50–15.15

TI JA TO
10.00–11.25

TI JA TO
12.10–13.35

TI JA TO
13.50–15.15

19SA ENA02 
Laukkarinen

MAY01 
Laurila

TE01 
Leppäniemi

19SB TE01 
Leppäniemi

ENA02 
Savolainen

MAY01 
Laurila

19SC MAY01 
Laurila

TE01 
Leppäniemi

ENA02 
Savolainen

19SD MAB11 
Himanen

ÄI01 
Heinonen

ENA02 
Laukkarinen

19SE RUB110 
Laine

ENA02 
Laukkarinen

S201 
Seppänen

18SA MAB05 
Laurila

ÄI03 
Blomqvist

ENA06 
Savolainen

18SB S203 
Seppänen

ENA06 
Savolainen

MAB05 
Laurila

18SC ENA06 
Savolainen

MAB05 
Laurila

ÄI03 
Blomqvist

18SD ENA06 
Laukkarinen

TE03 
NiemiKapee

RUB13 
Laine

18SE TE03 
NiemiKapee

ENA06 
Laukkarinen

MAB03 
Himanen

17SAC ÄI08 
Blomqvist

YH04 
Hyötyläinen

17SB YH04 
Hyötyläinen

S209 
Seppänen

17SD MAB06 
Himanen

ÄI08 
Heinonen

17SE RUB17 
Laine

S209 
Lavinto

46 — 2. jakso 8.10.–2.12 



2. jakson aikataulu
 ☐ Opetus alkaa ti 8.10 ja päättyy ke 20.11.
 ☐ Syysloma 14.10.–18.10. 
 ☐ ke 23.10. klo 15.30–16.55 OP03 englannin tukikurssin lähitapaaminen
 ☐ Kurssikokeet klo 9.00–12.00:

to 21.11. MAB05, MAB03 ja RUB13
ma 25.11. ENA02 sekä prelikokeet ÄI08 ja S209
ti 26.11. ENA06
ke 27.11. TE01, ÄI01 ja S201 sekä MAB06 ja RUB17 
to 28.11. ÄI03, S203 ja TE03
ma 2.12. MAY01, MAB11 ja RUB110 sekä YH04
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3. jakso 3.12.–6.2
RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE
10.00–11.25

MA JA KE
12.10–13.35

MA JA KE
13.50–15.15

TI JA TO
10.00–11.25

TI JA TO
12.10–13.35

TI JA TO
13.50–15.15

18SA YH02 
Hyötyläinen

ENA07 
Savolainen

MAB06 
Laurila

18SB ENA07 
Savolainen

MAB06 
Laurila

YH02 
Hyötyläinen

18SC MAB06 
Laurila

YH02 
Hyötyläinen

ENA07 
Savolainen

18SD ÄI04 
Heinonen

TE04 
NiemiKapee

ENA07 
Laukkarinen

18SE S204 
Seppänen

ENA07 
Laukkarinen

TE04 
NiemiKapee

17SAC YH06 
Hyötyläinen

ÄI09 
Blomqvist

17SB S211 
Lavinto

YH06 
Hyötyläinen

17SD ÄI09 
Heinonen

MAB10 
Himanen

17SE S211 
Lavinto

RUB19 
Laine

48 — 3. jakso 3.12.–6.2



3. jakson aikataulu
 ☐ Opetus alkaa ti 3.12 ja päättyy ti 28.1.
 ☐ Lakkiaiset to 5.12. (ei opetusta)
 ☐ Joululoma 19.12.–6.1. 
 ☐ Kurssikokeet klo 9.00–12.00:

ke 29.1. prelikoe YH06
to 30.1. MAB06, ÄI04 ja S204
ma 3.2. prelikokeet MAB10 ja RUB19
ti 4.2. YH02 ja TE04 
ke 5.2. prelikokeet ÄI09 ja S211
to 6.2. ENA07

3. jakso 3.12.–6.2 — 49



4. jakso 10.2.–1.4
RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE
10.00–11.25

MA JA KE
12.10–13.35

MA JA KE
13.50–15.15

TI JA TO
10.00–11.25

TI JA TO
12.10–13.35

TI JA TO
13.50–15.15

19SA ENA03 
Savolainen

MAB02 
Laurila

ÄI01 
Blomqvist

19SB MAB02 
Laurila

S201 
Seppänen

ENA03 
Savolainen

19SC ÄI01 
Blomqvist

ENA03 
Savolainen

MAB02 
Laurila

19SD ENA03 
Laukkarinen

TE02 
Leppäniemi

MAY01 
Himanen

19SE TE02 
Leppäniemi

EN03 
Laukkarinen

RUB11 
Laine
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4. jakson aikataulu
 ☐ Opetus alkaa ma 10.2 ja päättyy ma 23.3.
 ☐ ke 12.2. klo 15.30–16.55 OP03 englannin tukikurssin lähitapaaminen
 ☐ Talviloma 17.2.–21.2. 
 ☐ Kevään yokoepäivät:

ti 10.3. äidinkieli (lukutaidon koe) ja suomi toisena kielenä
to 12.3. äidinkieli (kirjoitustaidon koe)
ma 16.3. ruotsi
ke 18.3. matematiikka
pe 20.3. Aenglanti
ti 24.3.  yhteiskuntaoppi ja terveystieto

 ☐ Kurssikokeet klo 9.00–12.00:

ke 25.3. MAB02, MAY01 ja RUB11
ma 30.3. ÄI01, S201 ja TE02
ke 1.4. ENA03

4. jakso 10.2.–1.4 — 51



5. jakso 2.4.–28.5
RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE
10.00–11.25

MA JA KE
12.10–13.35

MA JA KE
13.50–15.15

TI JA TO
10.00–11.25

TI JA TO
12.10–13.35

TI JA TO
13.50–15.15

19SA ENA04 
Savolainen

ÄI02 
Blomqvist

TE02 
NiemiKapee

19SB S202 
Lavinto

TE02 
NiemiKapee

ENA04 
Laukkarinen

19SC TE02 
NiemiKapee

ENA04 
Savolainen

ÄI02 
Blomqvist

19SD ÄI02 
Heinonen

ENA04 
Laukkarinen

MAB02 
Himanen

19SE ENA04 
Laukkarinen

S202 
Lavinto

RUB12 
Laine

18SA ÄI04 
Blomqvist

MAB10 
Laurila

ENA10 
Savolainen

18SB MAB10 
Laurila

ENA10 
Savolainen

S204 
Lavinto

18SC ENA10 
Savolainen

ÄI04 
Blomqvist

MAB10 
Laurila

18SD ENA10 
Laukkarinen

TE05 
NiemiKapee

RUB14 
Laine

18SE TE05 
NiemiKapee

ENA10 
Laukkarinen

MAB04 
Himanen

52 — 5. jakso 2.4.–28.5



5. jakson aikataulu
 ☐ Opetus alkaa to 2.4 ja päättyy to 14.5.
 ☐ ti 7.4. klo 15.30–16.55 OP03 englannin tukikurssin lähitapaaminen
 ☐ Pääsiäinen 9.4.–13.4.
 ☐ Vappu 30.4.–1.5.
 ☐ Helatorstai 21.5. 
 ☐ Kurssikokeet klo 9.00–12.00:

ma 18.5. TE02, MAB02 ja RUB12
ti 19.5. prelikokeet MAB10 ja TE05
ke 20.5. ENA04
ma 25.5. ÄI02 ja S202
ti 26.5. prelikoe ENA10
to 28.5. ÄI04, S204, RUB14 ja MAB04

5. jakso 2.4.–28.5 — 53
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Kurssit
Koulun kotisivulta helsinginaikuislukio.fi  
ja Wilman Opetussuunnitelmavälilehdeltä 
löydät kaikkien oppiaineiden kurssien 
 kuvaukset, sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin 
perusteet. Arviointi on monipuolista, ja sen 
pohjana ovat kurssiin kuuluvat tehtävät, 
jatkuva näyttö sekä mahdollinen kurssikoe. 
Kunkin kurssin alussa käydään läpi kurssin 
sisällöt ja tavoitteet sekä se, mihin arviointi 
kyseisellä kurssilla perustuu. Opiskelussa 
käytetään monipuolisesti eri menetelmiä, 
esimerkiksi dialogista oppimista, pari ja 
pienryhmätyöskentelyä, autenttista ja tutki
vaa oppimista sekä itsenäistä opiskelua. 

http://www.helsinginaikuislukio.fi


Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi 
äidinkielenä  ÄI 

Valtakunnalliset kurssit ÄI1–ÄI9 arvioi
daan arvosanoin 4–10 ja paikalliset kurssit 
ÄI11, ÄI12 ja ÄI14 suoritusmerkinnällä S. 
ÄI12 kurssi suositellaan suoritettavaksi 
 lukion alussa. Pakolliset kurssit ÄI1–ÄI5 
suoritetaan mahdollisuuksien mukaan 
numero järjestyksessä. Kursseilla käyte
tään Otavan kirjasarjaa Särmä. 

ÄI12 NIVELKURSSI Särmä-runkokirja Kurssi 
valmentaa äidinkielen ja kirjallisuuden 
lukioopintoihin. 

ÄI01 TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Särmä- 
runkokirja ja Tehtäviä 1 digikirjana 
Kurssilla tuotetaan, eritellään ja tulki
taan erilaisia tekstejä.

ÄI02 KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI  
Särmä-runkokirja ja Tehtäviä 2 digi-
kirjana Kurssilla tarkastellaan suomen 
kieltä ja suomalaista kulttuuria maail
man kielten joukossa.

ÄI03 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA  
Särmä-runkokirja ja Tehtäviä 3 digi-
kirjana Kurssilla perehdytään kauno
kirjallisuuden erittelyyn ja tulkintaan.

ÄI04 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Särmä- 
runkokirja ja Tehtäviä 4 digikirjana 
Kurssilla keskiössä ovat medialuku
taidot ja vaikuttamisen keinot.

ÄI05 TEKSTI JA KONTEKSTI Särmä-runkokirja 
ja Tehtäviä 5 digikirjana Kurssilla tutus
tutaan suomalaisen ja länsimaisen 
 kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja 
 tyylipiirteisiin.

ÄI06 NYKYKULTTUURI JA KERTOMUKSET  
Särmä-runkokirja ja Tehtäviä 6 digi-
kirjana Kurssilla perehdytään nyky
kirjallisuuteen sekä ajankohtaisiin 
 kielen ja kulttuurin ilmiöihin.

Ä0I8 KIRJOITTAMISTAITOJEN SYVENTÄMINEN  
Särmä-runkokirja ja Tehtäviä 8 digi-
kirjana Kurssi valmentaa kirjoitustai
don ylioppilaskokeeseen.

ÄI09 LUKUTAITOJEN SYVENTÄMINEN Särmä- 
runkokirja ja Tehtäviä 9 digikirjana 
Kurssi valmentaa lukutaidon ylioppilas
kokeeseen.

ÄI11 KIELENHUOLTO Särmän Kielenhuolto digi-
kirjana Kurssilla kerrataan keskeisiä 
kieliopin käsitteitä ja kielenhuollon pe
riaatteita.

ÄI14 LUOVA ILMAISU Kurssi muodostuu erilai
sista luovan kirjoittamisen ja luovan 
toiminnan tehtävistä. 

Äidinkielen opettajat 
Blomqvist, Outi outi.blomqvist@edu.hel.fi
Heinonen, Leena leena2.heinonen@edu.hel.fi  
Räsänen, Jenni jenni.rasanen@edu.hel.fi  
Tarvainen, Anna anna.tarvainen@edu.hel.fi 

Äidinkieli ja kirjallisuus,  
suomi toisena kielenä  S2 

Valtakunnalliset kurssit S21–S29 arvioi
daan arvosanoin 4–10 ja paikalliset kurs
sit S211 ja S212 suoritusmerkinnällä S.  
S212 kurssi suositellaan suoritettavaksi 
 lukion alussa. Pakolliset kurssit S21–S25 
suori tetaan mahdollisuuksien mukaan 
 numerojärjestyksessä. Kursseilla käyte
tään Finn Lecturan kirjasarjaa Kipinä.

S212 NIVELKURSSI Kipinä 1-2 Kurssi valmen
taa suomi toisena kielenä lukioopin
toihin. 

S201 TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Kipinä 1–2 
Kurssilla tarkastellaan ja tuotetaan eri
laisia tekstejä sekä kerrataan suomen 
kielen keskeisiä rakenteita. 

S202 KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI  
Kipinä 1–2 Kurssilla tarkastellaan Suo
men kielen ja kulttuurin moninaisuutta 
ja monikielisyyttä sekä suomen kieltä 
maailman kielten joukossa. Syvenne
tään suomen kielen rakenteiden hallin
taa ja tietoa suomen kielen ominais
piirteistä ja vaihtelusta. 

S203 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA  
Kipinä 3–4 Kurssilla tutustutaan kauno
kirjallisuuden lajeihin ja tulkintaan. Kir
joitustaitojen monipuolista harjoittelua. 

S204 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Kipinä 3–4 
Kurssilla keskiössä ovat medialuku
taidot ja vaikuttamisen keinot. 
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S205 TEKSTI JA KONTEKSTI Kipinä 5–6 
 Kurssilla tutustutaan suomalaiseen 
kirjallisuuteen sekä sen keskeisiin 
teoksiin ja teemoihin. Tutustutaan 
 esseen kirjoittamiseen. Harjoitellaan 
lauseenvastikkeita. 

S206 NYKYKULTTUURI JA KERTOMUKSET  
Kipinä 5–6 Kurssilla perehdytään nyky
kirjallisuuteen, elokuvaan sekä ajan
kohtaisiin kielen ja kulttuurin ilmiöihin. 

S208 KIRJOITTAMISTAITOJEN SYVENTÄMINEN  
Ei oppikirjaa Kurssi valmentaa yli
oppilaskokeeseen. 

S209 LUKUTAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssi 
valmentaa ylioppilaskokeeseen. 

S211 KERTAUSKURSSI Kipinä 5–6 Kurssilla 
vahvistetaan suomen kielen perus
rakenteiden ja tekstitaidon hallintaa. 
Tavoitteena on saada valmiuksia yli
oppilaskokeeseen. Kurssia suositel
laan opiskelijoille, jotka ovat suorit
taneet kaikki äidinkielen tai suomen 
kielen pakolliset kurssit ja aikovat osal
listua suomi toisena kielenä ylioppilas
kokeeseen. 

Suomen kielen opettajat 
Lavinto, Anna anna.lavinto@edu.hel.fi  
Räsänen, Jenni jenni.rasanen@edu.hel.fi  
Seppänen, Kirsi kirsi.m.seppanen@edu.hel.fi

A-englanti  ENA 

Aenglannin oppimäärä on jatkoa perus
koulun Akielen oppimäärälle. Valtakunnalli
set kurssit ENA01–ENA08 arvioidaan arvo
sanoin 4–10. Niillä on käytössä Otavan kir
jasarja Insights, joka on saatavana sekä 
painettuna että digitaalisena. Kaksoistut
kintoopiskelijat käyttävät päiväryhmissä 
Tabletkoulun materiaalia. Paikalliset kurssit 
ENA09–ENA14 arvioidaan suoritusmerkin
nällä S. Niillä ei käytetä oppikirjaa. ENA11 
kurssia suositellaan alkuun, jos englannin 
taidoissa on puutteita. Pakolliset kurssit 
ENA01–ENA06 suositellaan suoritettavaksi 
numerojärjestyksessä. 

ENA11  NIVELKURSSI Insights 1 Kurssilla ker
rataan sanastoa ja perusrakenteita. 
 Tavoitteena on parantaa valmiuksia 
englannin opiskeluun lukiossa ja van
kentaa kielen eri osaalueiden hallintaa. 

ENA01  ENGLANNIN KIELI JA MAAILMANI  
Insights 1 

ENA02  IHMINEN VERKOSTOISSA Insights 2 
ENA03  KULTTUURI-ILMIÖT Insights 3 
ENA04  YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA  

Insights 4 
ENA05  TIEDE JA TULEVAISUUS Insights 5 
ENA06  OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO  

Insights 6 
ENA07  KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA Insights 7  

Aihepiirit liittyvät luontoon, ympäristön 
tilaan ja kestävään elämäntapaan. 
Nämä ovat olleet toistuvia teemoja 
yokokeessa. 

ENA08  VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN Insights 8 
Kurssilla harjoitellaan suullisia viestin
tätilanteita ja myös valmistelua edel
lyttävää suullista tuottamista. Kurssin 
loppukokeena on Opetushallituksen 
valtakunnallinen suullisen englannin 
koe, josta annetaan erillinen todistus. 

ENA09 PROJEKTIKURSSI: KESTÄVÄ KEHITYS JA 

HYVÄ YHTEISKUNTA Verkkokurssin tee
mana on kestävä kehitys ja hyvä yhteis
kunta, mikä mahdollistaa kurssien 
ENA04–ENA07 aihepiirien ja sanaston 
tehokkaan kertauksen erityyppisistä 
lähteistä peräisin olevan autenttisen 
materiaalin avulla. 

ENA10 KERTAUSKURSSI Tabletkoulun Ready, Set, 
Go! tai opettajan materiaali. Kurssilla 
perehdytään ylioppilaskokeen eri tehtä
vätyyppeihin ja harjoitellaan niissä tar
vittavia strategioita. Tavoitteena on saa
da hyvät valmiudet ylioppilaskokeeseen.

ENA12 KIRJOITUSKURSSI Verkkokurssilla opis
kellaan viesteihin ja eri tekstilajeihin 
liittyvää fraseologiaa ja rekistereitä. 
 Tavoitteena on laajentaa ilmaisuvaras
toa ja syventää taitoa arvioida ja kehit
tää omaa kirjallista ilmaisua. 

ENA14  KIELIOPPIKURSSI Verkkokurssilla käy
dään läpi englannin kielen keskeisimpiä 
rakenteita ja harjoitellaan niiden käyt
töä eri asiayhteyksissä. Tavoitteena on 
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opiskelijoiden englannin kielen huolta
minen, niin että he selviytyvät asiatyyli
sen kielen tuottamisesta. 

OP03  PROJEKTIKURSSI (ENGLANNIN TUKI)  
Kurssin sisällöt liittyvät lukioopiske
lussa tarvittavien englannin kielen 
opiskelutaitojen vahvistamiseen. Opis
kelijoita ohjataan tunnistamaan omat 
voimavaransa, oppimiseen liittyvät 
 vahvuutensa ja kehittymistarpeensa. 
Verkkokurssilla järjestetään lukuvuo
den aikana neljä lähitapaamista, joista 
kolme Hattulantiellä: ke 23.10., ke 12.2. 
ja ti 7.4. klo 15.30–16.55 sekä yksi 
 Mäkelänkadulla ti 12.11. klo 17.00–18.25. 
Kurssilla on myös mahdollista valmis
tautua hylätyn kurssin uusimiseen. Hel
singin aikuislukion tutkintotavoitteinen 
opiskelija voi uusia yhden pakollisen 
kurssin lähitapaamisen yhteydessä. 

B3-englanti  ENB3 

Lyhyen B3englannin oppimäärän kurssit 
alkavat täysin alkeista. Mukaan voi tulla 
myös kesken lukuvuoden, jos aiempia opin
toja jo on. Kysy aineen opettajilta asiasta 
 lisää. Kurssit ENB31–ENB35 arvioidaan 
 arvosanoin 4–10. Oppimateriaalina on Ota
van kirjasarja Destinations.

ENB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 

KIELEEN Destinations 1
ENB32 MATKALLA MAAILMALLA Destinations 1
ENB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA  

Destinations 2
ENB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ Destinations 2
ENB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO  

Destinations 3

Englannin opettajat 
Harjula, Essi essi.harjula@edu.hel.fi
Laukkarinen, Joni joni.laukkarinen@edu.hel.fi 
Lehtinen, Taija taija.lehtinen@edu.hel.fi 
Mäkitalo, Jukka jukka.makitalo@edu.hel.fi 
Niemelä, Minna minna.niemela@edu.hel.fi 
Savolainen, Heidi heidi.t.savolainen@edu.hel.fi 
Talasniemi, Hanna hanna.talasniemi@edu.hel.fi 
Veteli, Harri harri.veteli@edu.hel.fi

B1-ruotsi  RUB1 

B1ruotsin oppimäärä on jatkoa peruskou
lun B1kielen oppimäärälle. Valtakunnalliset 
kurssit RUB11–RUB17 arvioidaan arvosa
noin 4–10. Niillä on käytössä Otavan kirja
sarja Fokus, joka on saatavana sekä painet
tuna että digitaalisena (lukuun ottamatta 
kurssia RUB16). Paikalliset kurssit RUB19, 
RUB110 ja RUB112–RUB115 arvioidaan suo
ritusmerkinnällä S. RUB110kurssia suosi
tellaan alkuun, jos ruotsin taidoissa on 
puutteita. Pakolliset kurssit suositellaan 
suoritettavaksi numerojärjestyksessä. 

RUB110 NIVELKURSSI Kurssilla kerrataan sa
nastoa ja perusrakenteita. Tavoitteena 
on parantaa valmiuksia ruotsin opis
keluun lukiossa ja vankentaa kielen eri 
osaalueiden hallintaa. Lähikurssilla 
käytetään oppimateriaalina Otavan 
Megafonoppikirjaa, verkkokurssilla 
kaikki materiaali on Fronterissa. 

RUB11 MINUN RUOTSINI Fokus 1 (Otava) 
RUB12 HYVINVOINTI JA IHMISSUHTEET Fokus 2 

(Otava) 
RUB13 KULTTUURI JA MEDIAT Fokus 3 (Otava) 
RUB14 MONENLAISET ELINYMPÄRISTÖT Fokus 4 

(Otava) 
RUB15 OPISKELU- JA TYÖELÄMÄÄ RUOTSIKSI  

Fokus 5 (Otava) 
RUB16 VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN Precis 6 

(Sanoma Pro) Kurssilla harjoitellaan 
tavallisia suullisia viestintätilanteita. 
Aihepiireinä ovat ajankohtaiset tapah
tumat ja muiden ruotsin kurssien 
 aihepiirit. Arviointi perustuu kurssin 
alussa sovittuihin tehtäviin, tuntiaktiivi
suuteen sekä suulliseen kokeeseen. 
Osana kurssia tehdään Opetushallituk
sen suullisen ruotsin koe, josta anne
taan erillinen todistus. 

RUB17 KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA Fokus 7 (Otava) 
Aihepiirit liittyvät luontoon ja kestävään 
elämäntapaan mm. ekologiselta, talou
delliselta ja sosiaaliselta kannalta. 
Nämä ovat olleet yleisiä teemoja yo 
kokeessa. 

RUB19 KERTAUSKURSSI Kurssilla perehdytään 
ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppeihin 
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ja harjoitellaan niissä tarvittavia stra
tegioita. Tavoitteena on saada hyvät 
valmiudet ylioppilaskokeeseen. Oppi
materiaalina käytetään opettajan koos
tamaa materiaalia. 

RUB112 KIRJOITUSKURSSI Verkkokurssilla har
joitellaan kirjoittamaan erityyppisiä 
ruotsinkielisiä viestejä ja muita lyhyitä 
tekstejä. Tavoitteena on kehittää kirjal
lista ilmaisua sekä vankentaa sanaston 
ja rakenteiden hallintaa. Kurssin kaikki 
materiaali on Fronterissa.

RUB113 KULTTUURIKURSSI Verkkokurssilla käsi
tellään monipuolisesti kulttuurin eri 
osaalueita, kuten musiikkia, elokuvaa, 
teatteria, kirjallisuutta ja kuvataiteita. 
Materiaaleissa ja tehtävissä painottu
vat autenttisuus, ajankohtaisuus ja 
omat kokemukset. Kulttuuriaiheet ovat 
yokokeessa tavallisia. 

RUB114 KIELIOPPIKURSSI Verkkokurssilla opis
kellaan peruskielioppia. Jos ruotsin 
opiskelu tökkii, tästä saat apua! Kurs
sin kaikki materiaali on Fronterissa. 

RUB115 PERUSTAITOJEN KERTAUSKURSSI  
Verkkokurssilla kerrataan aivan ruot
sin alkeita. Tämä on sinulle, joka et 
osaa ruotsia! Kurssin kaikki materiaali 
on Fronterissa.

B3-ruotsi  RUB3 

Lyhyen B3ruotsin oppimäärän kurssit alka
vat täysin alkeista. Mukaan voi tulla myös 
kesken lukuvuoden, jos aiempia opintoja 
jo on. Kysy aineen opettajilta asiasta lisää. 
Kurssit arvioidaan arvosanoin 4–10.

RUB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA RUOTSIN-

KIELISEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN  
Häng med! 1 (Finn Lectura) 

RUB32 MATKALLA POHJOISMAISSA Häng med! 1 
(Finn Lectura) 

RUB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA Häng med! 1 
(Finn Lectura) 

RUB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO Framsteg 
(Otava) 

RUB36 KULTTUURI JA MEDIAT Framsteg (Otava) 

Ruotsin opettajat 
Laine, Susanna susanna.laine@du.hel.fi
Lehtinen, Taija taija.lehtinen@edu.hel.fi 
Mäkitalo, Jukka jukka.makitalo@edu.hel.fi 
Ollila, Minna minna.ollila@edu.hel.fi
Savolainen, Heidi heidi.t.savolainen@edu.hel.fi 

A-espanja  EAA 

Aespanjan oppimäärä on jatkoa B3kielen 
oppimäärälle. Valtakunnalliset kurssit 
EAA01–EAA07 arvioidaan arvosanoin 4–10. 
Niillä on käytössä Sanoma Pron kirjasarja 
Fantástico. 

EAA01 KIELI JA MAAILMANI Fantástico 3
EAA02 IHMINEN VERKOSTOISSA Fantástico 3
EAA03 KULTTUURI-ILMIÖITÄ Fantástico 3
EAA06 OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO  

Fantástico 4
EAA07 KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA Fantástico 4

B3-espanja  EAB3 

Lyhyen B3espanjan oppimäärän kurssit al
kavat täysin alkeista. Mukaan voi tulla myös 
kesken lukuvuoden, jos aiempia opintoja 
jo on. Kysy aineen opettajalta asiasta lisää. 
Kurssit EAB31–EAB37 arvioidaan arvosa
noin 4–10 ja kurssi EAB310 suoritusmerkin
nällä S. Oppimateriaalina on Sanoma Pron 
kirjasarja Fantástico.

EAB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 

KIELEEN Fantástico 1
EAB32 MATKALLA MAAILMALLA Fantástico 1
EAB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA Fantástico 1
EAB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ Fantástico 2
EAB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO  

Fantástico 2
EAB36 KULTTUURI JA MEDIAT Fantástico 2
EAB37 OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS  

Fantástico 2
EAB310 KERTAUSKURSSI Ei oppikirjaa

Espanjan opettaja
Jover, Alejandro alejandro.jover@edu.hel.fi

Kurssit — 59



A-ranska A  RAA 

Aranskan oppimäärä on jatkoa B3kielen 
oppimäärälle. Valtakunnalliset kurssit 
RAA01–RAA05 arvioidaan arvosanoin 4–10. 
Niillä on käytössä Clé internationalin kirja 
Vite et bien 2, sekä kurssilla RAA05 Otavan 
oppikirjat Voilà 5 ja 6. 

RAA01 KIELI JA MAAILMANI Vite et bien 2 
RAA02 IHMINEN VERKOSTOISSA Vite et bien 2 
RAA03 KULTTUURI-ILMIÖITÄ Vite et bien 2 
RAA04 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA  

Vite et bien 2 
RAA05 TIEDE JA TULEVAISUUS Voilà 5 ja 6

B3-ranska  RAB3 

Lyhyen B3ranskan oppimäärän kurssit al
kavat täysin alkeista. Mukaan voi tulla myös 
kesken lukuvuoden, jos aiempia opintoja 
jo on. Kysy aineen opettajalta asiasta lisää. 
Kurssit RAB31–RAB35 arvioidaan arvo
sanoin 4–10. Oppimateriaalina on Clé inter
nationalin kirja Vite et bien 1.

RAB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 

KIELEEN Vite et bien 1
RAB32 MATKALLA MAAILMALLA Vite et bien 1
RAB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA Vite et bien 1
RAB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ Vite et bien 1
RAB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO Vite et 

bien 1

Ranskan opettaja
Koivunen, Suvi suvi.koivunen@edu.hel.fi

A-venäjä  VEA 

VEA11  Kielioppikurssi sekä lyhyelle että pitkäl
le venäjälle. Verkkokurssi arvioidaan 
suoritusmerkinnällä S.

B3-venäjä  VEB3 

Lyhyen B3venäjän oppimäärän kurssit 
 alkavat täysin alkeista. Mukaan voi tulla 
myös kesken lukuvuoden, jos aiempia opin
toja jo on. Kysy aineen opettajalta asiasta 
lisää. Kurssit VEB31–EAB37 arvioidaan 
 arvosanoin 4–10. Oppimateriaalina on Finn 
Lecturan kirjasarja Kafe Piter.

VEB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 

KIELEEN Kafe Piter 1
VEB32 MATKALLA MAAILMALLA Kafe Piter 1
VEB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA Kafe Piter 1
VEB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ Kafe Piter 1
VEB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO  

Kafe Piter 1 & 2
VEB36 KULTTUURI JA MEDIAT Kafe Piter 2
VEB37 OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS  

Kafe Piter 2

Venäjän opettaja
Lehtinen, Taija taija.lehtinen@edu.hel.fi

B3-italia  IAB3 

Lyhyen B3italian oppimäärän kurssit alka
vat täysin alkeista. Mukaan voi tulla myös 
kesken lukuvuoden, jos aiempia opintoja jo 
on. Kysy aineen opettajalta asiasta lisää. 
Kurssit IAB31–IAB35 arvioidaan arvosanoin 
4–10. Oppimateriaalina on Otavan kirja
sarja Bella vista.

IAB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 

KIELEEN Bella vista 1
IAB32 MATKALLA MAAILMALLA Bella vista 1
IAB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA Bella vista 1
IAB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ Bella vista 2
IAB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO Bella vista 

2

Italian opettaja
Koivunen, Suvi suvi.koivunen@edu.hel.fi
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B3-saksa  SAB3 

Lyhyen B3saksan oppimäärän kurssit alka
vat täysin alkeista. Mukaan voi tulla myös 
kesken lukuvuoden, jos aiempia opintoja jo 
on. Kysy aineen opettajalta asiasta lisää. 
Kurssit SAB31–SAB35 arvioidaan arvosa
noin 4–10. Oppimateriaalina on Otavan kirja
sarja Einverstanden!

SAB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 

KIELEEN Einverstanden! 1
SAB32 MATKALLA MAAILMALLA Einverstanden! 1
SAB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA  

Einverstanden! 1 & 2
SAB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ Einverstanden! 2
SAB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO  

Einverstanden! 2

Saksan opettaja
Koivunen, Suvi suvi.koivunen@edu.hel.fi

Matematiikka kaikille yhteinen  MAY 

Lukion matematiikan opinnot aloitetaan 
 kaikille yhteisellä kurssilla, minkä jälkeen 
opiskelija päättää, jatkaako hän opintoja 
pitkän vai lyhyen oppimäärän mukaan. 

MAY1 LUVUT JA LUKUJONOT Otavan 
 matematiikka MAY1

Matematiikka pitkä  MAA 

Valtakunnalliset kurssit MAA02–MAA10 
(pakollisia) ja MAA11 (syventävä) arvioi
daan arvosanoin 4–10. Paikallinen kurssi 
MAA15 arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 
Oppimateriaalina on Sanoma Pron kirja
sarja Pitkä matematiikka.

MAA02 POLYNOMIFUNKTIOT JA –YHTÄLÖT Tekijä 
Pitkä matematiikka 2 

MAA3 GEOMETRIA Tekijä Pitkä matematiikka 3 
MAA4 VEKTORIT Tekijä Pitkä matematiikka 4 
MAA5 ANALYYTTINEN GEOMETRIA Tekijä Pitkä 

matematiikka 5 
MAA6 DERIVAATTA Tekijä Pitkä matematiikka 6 

MAA7 TRIGONOMETRISET FUNKTIOT Tekijä 
 Pitkä matematiikka 7 

MAA8 JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT Tekijä 
Pitkä matematiikka 8 

MAA9 INTEGRAALILASKENTA Tekijä Pitkä 
 matematiikka 9 

MAA10 TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT Tekijä 
Pitkä matematiikka 10 

MAA11 LUKUTEORIA JA TODISTAMINEN Tekijä 
Pitkä matematiikka 11 

MAA15 KERTAUSKURSSI Kurssilla kerrataan 
 lukion pitkää matematiikan oppimäärä 
ylioppilaskirjoituksia varten. Oppi
materiaalista sovitaan kurssin alussa. 

PAJA  Matematiikan pajassa voit suorittaa 
loppuun minkä tahansa kesken jää
neen kurssin tai tulla tekemään ohja
tusti kotitehtäviä.

Matematiikka lyhyt  MAB 

Valtakunnalliset kurssit MAB02–MAB06 
(pakollisia) ja MAB07–MAB08 (syventäviä) 
arvioidaan arvosanoin 4–10. Paikalliset 
kurssit MAB10 ja MAB11 arvioidaan suori
tusmerkinnällä S. Oppimateriaalina on Ota
van kirjasarja Huippu.

MAB11  JOHDANTOKURSSI Kurssilla kerrataan 
peruskoulun matematiikan keskeisiä 
aihepiirejä erityisesti MAY1 ja MAB02 
kursseja silmällä pitäen. Oppimate
riaalista sovitaan kurssin alussa. 

MAB02  LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT Huippu 2 
MAB03  GEOMETRIA Huippu 3 
MAB04  MATEMAATTISIA MALLEJA Huippu 4 
MAB05  TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS Huippu 5 
MAB06  TALOUSMATEMATIIKKA Huippu 6 
MAB07  MATEMAATTINEN ANALYYSI Huippu 7 
MAB08  TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS II   

Huippu 8 
MAB10  KERTAUSKURSSI Kurssilla kerrataan 

 lukion lyhyen matematiikan oppimäärä 
ylioppilaskirjoituksia varten. Oppi
materiaalista sovitaan kurssin alussa. 

PAJA  Matematiikan pajassa voit suorittaa 
loppuun minkä tahansa kesken jää
neen kurssin tai tulla tekemään ohja
tusti kotitehtäviä. 
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Matematiikan opettajat 
Arppe, Suula suula.arppe@edu.hel.fi 
Ekholm, Heidi heidi.ekholm@edu.hel.fi 
Himanen, Kristian kristian.himanen@edu.hel.fi 
Huhtalo, Hannu hannu.huhtalo@edu.hel.fi 
Laurila, Päivi paivi.laurila@edu.hel.fi 
Saunaaho, Eila eila.saunaaho@edu.hel.fi 

Tietotekniikka  AT 

AT02 MATEMAATTISET APUVÄLINEET Luon
nontieteiden kurssien (MAA, MAB, FY, 
KE, BI ja GE) yhteydessä käytettävien 
sähköisten ohjelmien opiskelua. Kurssi 
arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Tietotekniikan opettajat 
Arppe, Suula suula.arppe@edu.hel.fi
Saunaaho, Eila eila.saunaaho@edu.hel.fi

Fysiikka  FY 

Fysiikan opetuksen tavoitteena on tukea 
opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja 
nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä 
osana monipuolista yleissivistystä. Opiske
lijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luon
nontieteellisillä ja luonnontieteitä sovel
tavilla aloilla. Kurssit valmentavat fysiikan 
 ylioppilaskokeeseen ja korkeakoulujen pää
sykokeisiin. Kurssit FY01–FY07 arvioidaan 
arvosanoin 4–10, kurssi FY09 suoritus
merkinällä S. Oppimateriaalina on Sanoma 
Pron kirjasarja Fysiikka.

FY01  FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ Fysiikka 1 
FY02  LÄMPÖ Fysiikka 2 
FY03  SÄHKÖ Fysiikka 3 
FY04  VOIMA JA LIIKE Fysiikka 4 
FY05  JAKSOLLINEN LIIKE JA AALLOT Fysiikka 5 
FY06  SÄHKÖMAGNETISMI Fysiikka 6 
FY07  AINE JA SÄTEILY Fysiikka 7 
FY09  ABIKURSSI Kurssilla kerrataan lukion 

 fysiikkaa ja tarvittaessa tutustutaan 
sähköisessä yokokeessa käytettäviin 
ohjelmiin. Kurssi soveltuu kaikille 
 opiskelijoille, jotka kirjoittavat fysiikan 
ylioppilaskokeessa tai osallistuvat 

 fysiikan osion sisältävään korkeakoulu
jen pääsykokeeseen. 

Fysiikan opettaja 
Koivisto, Matti matti1.koivisto@edu.hel.fi

Kemia  KE 

Kemian opetuksen tavoitteena on tukea 
opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja 
nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä 
osana monipuolista yleissivistystä. Opiske
lijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luon
nontieteellisillä ja luonnontieteitä sovel
tavilla aloilla. Kurssit valmentavat kemian 
 ylioppilaskokeeseen ja jatkoopintoihin. 
Kurssit arvioidaan arvosanoin 4–10. Oppi
materiaalina on Otavan kirjasarja Mooli.

KE01  KEMIAA KAIKKIALLA Mooli 1 
KE02  IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA  

Mooli 2 
KE03  REAKTIOT JA ENERGIA Mooli 3 
KE04  MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA Mooli 4 
KE05  REAKTIOT JA TASAPAINO Mooli 5 
KE06  PROJEKTIKURSSI Kurssilla perehdytään 

kemian kokeellisiin töihin käytännössä. 
Kurssi on yhteinen biologian kokeelli
sen kurssin kanssa (BI06) 4. jaksossa. 
Vaikka kurssi on kokeellinen, kurssin 
teoriasta on suurta hyötyä myös yokir
joittajille ja pääsykoekertaajille. 

KE07  KERTAUSKURSSI Mooli-kirjasarja Kurs
silla kerrataan lukion kemiaa ja käy
dään läpi yokirjoituksissa tarvittavien 
sähköisten sovellusten käyttöä tarpeen 
mukaan. Kurssia suositellaan vahvasti 
kaikille opiskelijoille, jotka kirjoittavat 
kemian ylioppilaskokeessa. 

KE08  JATKO-OPINTOIHIN VALMISTAVA KURSSI  
Mooli-kirjasarja Kurssilla kerrataan 
kemian lukion oppimäärää syventyen 
opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti 
 kemian eri osaalueisiin. Kurssia suo
sitellaan kaikille opiskelijoille, jotka 
 haluavat kerrata lukion kemiaa. 

Kemian opettaja 
Arppe, Suula suula.arppe@edu.hel.fi
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Biologia  BI 

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea 
opis kelijan luonnontieteellisen ajattelun 
 kehittymistä. Kurssit valmentavat opiskeli
joita myös biologian ylioppilaskokeeseen 
sekä biologiaa soveltaviin yliopistojen pää
sykokeisiin. Valtakunnallisilla pakollisilla 
ja syventävillä kursseilla BI01–BI05 on säh
köinen loppukoe, ja ne arvioidaan arvo
sanoin 4–10. Oppimateriaalina on Sanoma 
Pron kirjasarja Bios.

BI01  ELÄMÄ JA EVOLUUTIO Bios1 
BI02  EKOLOGIA JA YMPÄRISTÖ Bios2 
BI03  SOLU JA PERINNÖLLISYYS Bios3 
BI04  IHMISEN BIOLOGIA Bios4 
BI05  BIOLOGIAN SOVELLUKSET Bios5 
BI06  BIOLOGIAN KOKEELLINEN KURSSI Kurs

silla perehdytään biologian kokeellisiin 
töihin käytännössä. Kurssi on yhteinen 
kemian kokeellisen kurssin kanssa 
(KE06) 4. jaksossa. Vaikka kurssi on 
kokeellinen, kurssin teoriasta on suur
ta hyötyä myös yokirjoittajille ja pääsy
koekertaajille. 

BI06  PROJEKTIKURSSI: Kestävä kehitys ja hyvä 
yhteiskunta Verkkokurssi on osa teema
opintokokonaisuutta, joka on mahdollis
ta opiskella myös yksittäi senä kurssina.

BI07  BIOLOGIAN KERTAUSKURSSI Biologian 
kertauskurssi (Tabletkoulu) Kurssilla 
kerrataan biologian lukion oppimäärää. 
Kurssia suositellaan vahvasti kaikille 
opiskelijoille, jotka kirjoittavat biologian 
ylioppilaskokeessa.

Biologian opettajat 
Mäkelä, Heidi heidi.makela@edu.hel.fi
NiemiKapee, Suvi suvi.niemikapee@edu.hel.fi 

Maantiede  GE 

Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Kurs
sit GE01–GE03 arvioidaan arvosanoin 4–10, 
kurssi GE05 suoritusmerkinnällä S. 

GE01  MAAILMA MUUTOKSESSA Geos1  
(Sanoma Pro)

GE02  SININEN PLANEETTA Geos2 (Sanoma Pro)
GE03  YHTEINEN MAAILMA Manner3 (Otava)
GE05  PROJEKTIKURSSI: KESTÄVÄ KEHITYS JA 

HYVÄ YHTEISKUNTA Verkkokurssi on 
osa teemaopintokokonaisuutta, joka 
on mahdollista opiskella myös yksittäi
senä kurssina. 

Maantieteen opettajat 
Leppäniemi, Heidi heidi.leppaniemi@edu.hel.fi 
Mäkelä, Heidi heidi.makela@edu.hel.fi
NiemiKapee, Suvi suvi.niemikapee@edu.hel.fi 

Terveystieto  TE 

Kurssit TE01–TE03 arvioidaan arvosanoin 
4–10, TE04–TE05 suoritusmerkinnällä S.

TE01  TERVEYDEN PERUSTEET TE1 (Tabletkoulu)
TE02  IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA TERVEYS TE2 

(Tabletkoulu) tai Terve2 (Sanoma Pro) 
Varmista kirja opettajalta. 

TE03  TERVEYTTÄ TUTKIMASSA TE3 (Tablet
koulu) tai Terve3 (Sanoma Pro) 
 Varmista kirja opettajalta. 

TE04  PROJEKTIKURSSI “ELÄMÄ PELISSÄ”  
Kurssilla kerrataan lukion oppimäärää 
median avulla.

TE05  KERTAUSKURSSI TE1–3 (Tabletkoulu). 
Kurssilla kerrataan lukion oppimäärää 
ja vahvistetaan yokokeessa tarvittavia 
tvttaitoja. Kurssia suositellaan kaikille 
yokokeeseen osallistuville. 

Terveystiedon opettajat 
Leppäniemi, Heidi heidi.leppaniemi@edu.hel.fi 
Mäkelä, Heidi heidi.makela@edu.hel.fi
NiemiKapee, Suvi suvi.niemikapee@edu.hel.fi 

Historia  HI 

Kurssit HI01–HI06 arvioidaan arvosanoin 
4–10, HI08–HI09 suoritusmerkinnällä S.

HI01  IHMINEN, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA  
Historia ajassa 1, Ihminen ympäristön 
ja yhteiskunnan muutoksessa (Sanoma 
Pro)
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HI02  ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIA Kaikkien 
aikojen historia 3, Itsenäisen Suomen 
historia (Edita)

HI03  KANSAINVÄLISET SUHTEET Kaikkien 
 aikojen historia 2, Kansainväliset suh
teet (Edita)

HI04  EUROOPPALAISEN MAAILMANKUVAN 

 KEHITYS Kaikkien aikojen historia 4, 
Eurooppalaisen maailmankuvan kehi
tys (Edita) Kurssi tarjoaa mahdollisuu
den tarkastella erilaisten aatteiden, 
 taiteen ja tieteen vaikutusta maailman
kuvan muutoksiin.

HI05  RUOTSIN ITÄMAASTA SUOMEKSI Kurssil
la tarkastellaan Suomen historian kes
keisiä kehityslinjoja ja Ruotsin vallan 
aikaista kulttuuriperintöä. Voit käyttää 
minkä tahansa kustantajan lukion 
 historian 5. kurssin oppikirjaa. Oppi
kirjasuosituksena on Forum V, Ruotsin 
itämaasta Suomeksi (Otava) 

HI06  MAAILMAN KULTTUURIT KOHTAAVAT  
Kurssilla tarkastellaan Euroopan ulko
puolisten kulttuuripiirien ominaispiir
teitä sekä kulttuurien välistä vuoro
vaikutusta. Voit käyttää minkä tahansa 
kustantajan uuden opetussuunnitel
man mukaista lukion historian 6. kurs
sin oppikirjaa. Oppikirjasuosituksena 
Forum VI, Maailman kulttuurit kohtaavat 
(Otava)

HI08  KERTAUSKURSSI Abi historia (Otava) ja 
vapaavalintaiset eri historian kurssien 
oppikirjat Pakollisten ja syventävien 
kurssien ydinkohtien kertausta

HI09  HELSINGIN HISTORIAN KURSSI Helsingin 
historiaa 1500luvulta eteenpäin niin, 
että opiskelija saa mahdollisuuden tar
kastella Ruotsin ajan perintöä ja auto
nomian kehittymistä Helsingin paikallis
historian kautta. Helsinki Suomen his
torian näyttämönä maan itsenäistyessä, 
jälleenrakentamisen ja maaltapaon 
vuosikymmeninä.

Historian opettajat 
Hyötyläinen, Sofia sofia.hyotylainen@edu.hel.fi
Turunen, Perttu perttu.turunen@edu.hel.fi 

Yhteiskuntaoppi  YH 

Kurssit YH01–YH04 arvioidaan arvosanoin 
4–10, YH05 suoritusmerkinnällä S.

YH01  SUOMALAINEN YHTEISKUNTA Jokaisen 
yhteiskunta (Sanoma Pro), kaksois
tutkinnossa oppikirjana Kanta: Yhteis
kuntaopin kertauskirja (Edita)

YH02  TALOUSTIETO Jokaisen talous (Sanoma 
Pro), kaksoistutkinnossa oppikirjana 
Kanta: Yhteiskuntaopin kertauskirja 
(Edita)

YH03  SUOMI, EUROOPPA JA MUUTTUVA MAA-

ILMA Suomi, Eurooppa ja muuttuva 
maailma (Tabletkoulu), kaksoistutkin
nossa oppikirjana Otavan Abi, Yhteis
kuntaoppi. Kurssi perehdyttää Euroo
pan taloudelliseen ja poliittiseen yh
dentymiseen ja yksittäisen kansalaisen 
asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja 
globalisoituvassa maailmassa.

YH04  KANSALAISEN LAKITIETO Kansalaisen 
lakitieto (Tabletkoulu), kaksoistutkin
nossa oppikirjana Otavan Abi, Yhteis
kuntaoppi. Kurssilla perehdytään Suo
men oikeusjärjestyksen ja oikeuden 
käytön perusasioihin. 

YH05  PROJEKTIKURSSI: KESTÄVÄ KEHITYS JA 

HYVÄ YHTEISKUNTA Kurssi toteutetaan 
verkkokurssina. Kestävä kehitys yh
teiskunnan, yksilön ja etiikan näkökul
masta. Opettaja tarjoaa materiaalin 
kurssin aikana. Käytössä on Fronter 
oppimisympäristö. 

YH06  KERTAUSKURSSI Abi, Yhteiskuntaoppi 
(Otava, 2018 uudistettu painos) ja 
  vapaavalintaiset eri yhteiskuntaopin 
kurssien oppikirjat. Pakollisten ja sy
ventävien kurssien ydinkohtien kertaus.

Yhteiskuntaopin opettajat 
Hyötyläinen, Sofia sofia.hyotylainen@edu.hel.fi
Turunen, Perttu perttu.turunen@edu.hel.fi 
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Uskonto  UE 

Kurssit UE01–UE02 arvioidaan arvosanoin 
4–10.

UE01 USKONTO ILMIÖNÄ - KRISTINUSKON, 

JUUTALAISUUDEN JA ISLAMIN JÄLJILLÄ  
Valo 1 (Otava) 

UE02 MAAILMANLAAJUINEN KRISTINUSKO  
Valo 2 (Otava) 

Uskonnon opettaja 
Toikko, Juulia juulia.toikko@edu.hel.fi 

Elämänkatsomustieto  ET   

Kurssit ET01–ET03 arvioidaan arvosanoin 
4–10, ET07 suoritusmerkinnällä S.

ET01  MAAILMANKATSOMUS JA KRIITTINEN 

AJATTELU Maailmankatsomus ja kriitti-
nen ajattelu (Tabletkoulu)

ET02  IHMINEN, IDENTITEETTI JA HYVÄ ELÄMÄ  
Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä 
(Tabletkoulu) Kurssin aiheena on hyvän 
elämän rakentaminen. Kurssi sisältää 
aineksia ja malleja, joiden avulla opis
kelija itse rakentaa identiteettiään ja 
elämänkatsomustaan. 

ET03  YKSILÖ JA YHTEISÖ Ihminen sosiaalise
na olentona, yksilöiden vuorovaikutus 
ja yhteisöllisyys. Opiskelija voi halutes
saan hankkia digikirjan Yksilö ja yhteisö 
(Tabletkoulu). Verkkokurssin Fronter 
huoneessa tarkemmat ohjeet.

ET07  PROJEKTIKURSSI: KESTÄVÄ KEHITYS JA 

HYVÄ YHTEISKUNTA Kurssi toteutetaan 
verkkokurssina. Kestävä kehitys yh
teiskunnan, yksilön ja etiikan näkö
kulmasta. Opettaja tarjoaa materiaalin 
kurssin aikana. Käytössä on Fronter 
oppimisympäristö. 

Elämänkatsomustiedon opettajat 
Hyötyläinen, Sofia sofia.hyotylainen@edu.hel.fi
Turunen, Perttu perttu.turunen@edu.hel.fi

Filosofia  FI 

Filosofian kurssit FI01 ja FI02 ovat tarjolla 
yhdistettynä kurssina, jolla opiskelija voi 
opiskella molemmat kurssit tai vain toisen 
näistä. Kurssi FI01 on aikuislukiossa pakolli
nen kurssi. Kurssilla FI01–FI02 käytetään 
opettajan tuottamaa sekä muuta verkkoma
teriaalia. Ne arvostellaan arvosanoin 4–10. 
Kurssi FI05 arvostellaan suoritusmerkin
nällä S.

FI01 JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN 

FI02 ETIIKKA 

FI05 PROJEKTIKURSSI: KESTÄVÄ KEHITYS JA 

HYVÄ YHTEISKUNTA Syvennetään tee
maopintokokonaisuutta erityisesti filo
sofisen etiikan ja yhteiskuntafilosofian 
näkökulmasta. Käytetään verkkomate
riaalia ja muuta oppimateriaalia, josta 
sovitaan kurssin aikana. 

Filosofian opettaja 
Ekholm, Heidi heidi.ekholm@edu.hel.fi

Psykologia  PS 

Psykologiassa tarkastellaan ihmismielen 
toimintaa kuten ajattelua, muistia, tunteita 
ja motivaatiota tutkimustiedon varassa. 
 Aikuislukiossa kaikki psykologian kurssit 
ovat syventäviä kursseja (ei pakollisia) ja ne 
arvostellaan arvosanoin 4–10.

PS01  PSYYKKINEN TOIMINTA JA OPPIMINEN  
Motiivi 1 (Sanoma Pro) Psykologian 
opiskelu on helpointa aloittaa tällä 
 psykologian luonnetta ja selittämisen 
tapoja esittelevällä kurssilla, mutta 
voit aloittaa myös muista kursseista 

PS02  KEHITTYVÄ IHMINEN Oivallus 2 (Otava) 
Lapsuus ja nuoruusiän kehitys sekä 
kehitykseen vaikuttavat biologiset ja 
sosiaaliset tekijät auttavat ymmärtä
mään yksilön myöhempää elämän
kulkua. Elämänläheisiin ilmiöihin liite
tään kehityspsykologian tutkimus ja 
teoriatietoa. 
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PS03  TIETOA KÄSITTELEVÄ IHMINEN Skeema 3, 
Tietoa käsittelevä ihminen (Edita) 
 Havainnot, tarkkaavaisuus, muisti ja 
ajattelu ovat kognitiivisia toimintoja. 
Opit myös niiden taustalla olevasta 
neurobiologiasta eli aivojen, hermo
solujen ja synapsien toiminnasta. 

PS04  TUNTEET, PSYYKKINEN HYVINVOINTI  

JA MIELENTERVEYS Skeema 4 (Edita) 
Tunteet, stressin hallintakeinot, mielen
terveys, sen ongelmat ja hoitomuodot 
kuten psykoterapia tulevat tutuksi tällä 
kurssilla. 

Psykologian opettaja 
Anttila, Raija raija.anttila@edu.hel.fi

Teema-opinnot  TO 

Teemaopintojen kurssit arvostellaan suo
ritusmerkinnällä S.

TO01  TUTKIVA TYÖSKENTELY: KESTÄVÄ KEHI-

TYS JA HYVÄ ELÄMÄ Verkkokurssi on 
Fronterissa ja koostuu neljän eri oppi
aineen teematehtävistä, jotka valitaan 
projektikursseilta (BI06, ENA09, ET07, 
FI05, GE05, YH05). TO01kurssin tehtä
vät lasketaan mukaan kyseisten ainei
den projektikurssien tehtäviin, joista 
ne korvaavat 25 %. On mahdollista 
 tehdä erillisiä projektikursseja, vaikka 
ei tekisi kurssia TO01, mutta silloin 
 menettää synergiaedun.

Teema-opintojen projektikurssien opettajat 
Ekholm, Heidi heidi.ekholm@edu.hel.fi (FI05)
Leppäniemi, Heidi heidi.leppaniemi@edu.hel.fi 
(GE05)
Mäkelä, Heidi heidi.makela@edu.hel.fi (BI06)
Savolainen, Heidi heidi.s.savolainen@edu.hel.fi 
(ENA09)
Turunen, Perttu perttu.turunen@edu.hel.fi 
(YH05, ET07)

Opinto-ohjaus  OP 

Opintoohjauksen kurssit arvostellaan 
 suoritusmerkinnällä S.

OP01  MINÄ OPISKELIJANA Verkkokurssin voi 
suorittaa käyttämällä aktiivisesti opin
toohjausta ja osallistumalla infoihin tai 
opotunneille, joista ilmoitetaan Wilma 
tiedotteissa sekä tekemällä kaikki opis
kelun suunnitteluun liittyvät dokumen
tit Wilmassa ja muissa ympäristöissä. 
Kurssi kannattaa aloittaa heti opintojen 
alussa ja kerryttää kurssin suorituksia 
tarpeen mukaan pitkin lukiopolkua.  Sillä 
tavalla saat itsellesi parhaimman hyö
dyn, asiat kohdentuvat oikeaaikaisesti 
ja saat yhden syventävän kurssin lopul
liseen kurssikertymään. Aikuislukion 
OP01kurssi on tarkoitettu ainoastaan 
aikuislukion omille tutkintoopiskelijoille.

OP03  PROJEKTIKURSSI: ENGLANNIN TUKI  
Kurssin sisällöt liittyvät lukioopiske
lussa tarvittavien englannin kielen 
opiskelutaitojen vahvistamiseen. Opis
kelijoita ohjataan tunnistamaan omat 
voimavaransa, oppimiseen liittyvät vah
vuutensa ja kehittymistarpeensa. Verk
kokurssilla järjestetään lukuvuoden  
aikana neljä lähitapaamista, joista kol
me Hattulantiellä: ke 23.10., ke 12.2.  
ja ti 7.4. klo 15.30–16.55 sekä yksi Mäke
länkadulla ti 12.11. klo 17.00–18.25. Hel
singin aikuislukion tutkintotavoittei
nen opiskelija voi uusia yhden pakolli
sen kurssin lähitapaamisen yhteydessä.

OP05  OPISKELUTEKNIIKAT AIKUISLUKIOSSA  
Opiskelutekniikkakurssilla tavoitteena 
on löytää jokaiselle parhaat työsken
telytavat, opiskelutekniikat ja samalla 
tehostaa omaa oppimista. Käytetään 
opettajan jakamaa materiaalia Google 
Classroomissa. Kurssi suositellaan 
suoritettavaksi opintojen alussa. 

Opinto-ohjauksen opettajat 
Rantala, Päivi paivi.rantala@edu.hel.fi (OP05)
Talasniemi, Hanna hanna.talasniemi@edu.hel.fi 
(OP03)
Vilenius, Iina iina.vilenius@edu.hel.fi (OP01)
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Mäkelänrinteen toimipiste
käyntiosoite  Mäkelänkatu 47, 00550 Helsinki
postiosoite  PL 55305, 00099 Helsingin kaupunki
rehtori Niina Peltonen  040 334 9021
apulaisrehtori Harri Veteli  050 344 9305
lukiosihteeri Sirpa Hömppi  09 310 82359
opintoohjaaja Iina Vilenius  050 401 3303
erityisopettaja Päivi Rantala  050 401 3323
toimiston sähköposti  hal.mrinne@edu.hel.fi
toimisto avoinna  ma–to klo 15–19

Kuution toimipiste
käyntiosoite  Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki (3. krs)
postiosoite  PL 10305, 00099 Helsingin kaupunki
apulaisrehtori Katri Kotilainen  040 683 0581
lukiosihteeri Satu Takala 09 310 82118
toimiston sähköposti  hal.keskusta@edu.hel.fi
toimisto avoinna  ma, to ja pe klo 10–14

Keskustan toimipiste (kevätlukukaudella)
käyntiosoite  Kalevankatu 10, 00100 Helsinki
postiosoite  PL 10305, 00099 Helsingin kaupunki
apulaisrehtori Katri Kotilainen  040 683 0581
lukiosihteeri Satu Takala 09 310 82118
toimiston sähköposti  hal.keskusta@edu.hel.fi
toimisto avoinna  ti–ke klo 15–19

Itä-Helsingin toimipiste (perusopetus)
käyntiosoite  Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki
postiosoite  PL 90304, 00099 Helsingin kaupunki
apulaisrehtori Katri Kotilainen  040 683 0581
lukiosihteeri Rea Simola 09 310 80709
toimiston sähköposti  hal.itis@edu.hel.fi
toimisto avoinna  ma–to klo 14–18
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