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Tervetuloa kaksoistutkinto-opiskelijaksi! Olet tehnyt hyvän valinnan halutessasi
tehdä sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Kahden tutkinnon
suorittaminen on vaativaa mutta palkitsevaa. Menestystä opintoihisi!

AMMATILLINEN
TUTKINTO JA
YLIOPPILASTUTKINTO
Helsingin aikuislukio järjestää
Stadin ammattiopiston opiskelijoille
ylioppilastutkintoon valmentavaa lukiokurssien
opetusta. Kaksoistutkinnossa suoritat
ylioppilaskirjoituksissa suoritettavaksi
valittujen aineiden lukiokursseja, osallistut
ylioppilaskirjoituksiin ja saat ammattitutkinnon
lisäksi ylioppilastutkintotodistuksen.

Kaksoistutkinnon lukio-osuus
Yo-tutkintoon valmentavien kurssien
suorittaminen kestää noin 3 vuotta. Osallistut
koko opiskelusi ajan lukiokursseille kahtena
päivänä viikossa joko ma + ti tai ke + to,
poislukien KOS-jaksot.
Yhteistyötoimipisteet ja niissä tarjottavat
lukioaineet:
• Sturenkadun toimipiste: Sturenkatu 18
(Vallila), A-talo luokat 402-409
• Kuution toimipiste: Mäkelänkatu 84 (Käpylä),
luokat 327–331
- äidinkieli (ÄI) tai suomi toisena kielenä (S2)
- A-englanti (ENA)
- lyhyt matematiikka (MAB)
- yhteiskuntaoppi (YH)
• Vilppulantien toimipiste: Vilppulantie 14
(Malmi), luokat 235–237
- äidinkieli (ÄI) tai suomi toisena kielenä (S2)
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- A-englanti (ENA)
- B-ruotsi (RUB1) tai lyhyt matematiikka
(MAB)
- terveystieto (TE)

turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä
työ- ja oppimisympäristöstä. Kaikenlainen
kiusaaminen, häirintä, syrjintä sekä henkinen
tai fyysinen väkivalta on ehdottomasti kielletty.
Oppilaitos on päihteetön ja savuton.

3) Seuraa lukion omaa Wilmaa: sieltä näet
opintosuorituksesi ja saat muutakin tietoa.

Tarvitset opinnoissasi kahdet
käyttäjätunnukset:

5) Kun etsit tietoja lukio-opinnoista, turvaudu
ensin tähän opinto-oppaaseen.

• Wilma: eri tunnus aikuislukion ja
ammattiopiston Wilmaan

6) Epäselvissä tilanteissa kysy aineenopettajalta,
ryhmänohjaajalta tai apulaisrehtorilta.

• Fronter/o365/Google: tämä tunnus toimii
sekä aikuislukioissa että ammattiopistossa

Halutessasi voit opiskella Helsingin aikuislukion
iltaopetuksessa muitakin lukioaineita ja joko
sisällyttää ne pakollisiin aineisiisi tai osallistua
niiden yo-kokeisiin ylimääräisinä. Lisätietoja
aikuislukion kurssitarjonnasta löydät myös tästä
oppaasta.

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

Suoritusten hyväksiluku

• ilmoittautua alustavasti ylioppilaskokeisiin

Aikuislukion yksi kurssi vastaa ammattiopiston
puoltatoista osaamispistettä, mutta vain
hyväksytyllä arvosanalla arvosteltu lukiokurssi
voidaan hyväksilukea ammattiopintoihin. Jos
jokin kurssi jää suorittamatta hyväksytysti,
juttele opettajan tai ryhmänohjaajan kanssa
siitä, miten sen voi uusia Helsingin aikuislukion
iltaopetuksessa.
Jos olet aikaisemmin käynyt lukiota, suorituksesi
hyvitetään soveltuvin osin todistuksen
perusteella. Kysy hyvityksistä lisää aikuislukion
ryhmänohjaajalta tai apulaisrehtorilta.

OPISKELU LUKIOSSA
Lukiossa arvostamme viihtyisää työ- ja
oppimisympäristöä. Anna siis muille ja itsellesi
työrauha. Lukio-opiskelu edellyttää omaa
aktiivista työskentelyä, määrätietoisuutta,
omaehtoisuutta, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta.
Hyvä yhteishenki rakentuu yhteisöllisyydestä ja
välittämisestä. Jokaisella on vastuu

• ilmoittautua kursseille ja seurata opintojesi
etenemistä
• saada ja lähettää viestejä sekä lukea
ajankohtaisia tiedotteita
• nähdä ylioppilaskokeiden alustavan
arvioinnin sekä lopulliset tulokset.
Fronter (fronter.com/helsinki) on
oppimisympäristö
• joka on käytössä useimmilla monimuoto- ja
verkkokursseilla
• jota käytetään opiskelun tukena myös
lähikursseilla.
o365 (o365.edu.hel.fi) on opiskelijan
sähköposti (etunimi.sukunimi@edu.hel.fi)
• jonka kautta voit ladata itsellesi ilmaiseksi
Office-paketin
• jonka tunnuksella kirjaudut myös Fronteriin
ja Google Classroomiin.

Muista lukiossa ainakin nämä
1) Hanki heti kaikki tarvittavat opiskeluvälineet,
mukaan lukien kannettava tietokone.
2) Tule ajoissa oppitunneille.

4) Muistuta huoltajia poissaolojen
kuittaamisesta Wilmaan.

7) Muista, että olet opiskelemassa ja että se
vaatii keskittymistä, aikaa ja ahkerointia.
8) Älä kopioi toisten tekemiä valmiita tekstejä
vaan tuota tekstisi itse.
9) Hoida hommat ajallaan, niin kaikki on
helpompaa.
10) No joo, onhan elämää koulun
ulkopuolellakin :)

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

Oppitunnit
Oppitunnin kesto on 90 minuuttia. Oppitunnit
alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti.
Oppitunnille on saavuttava ajoissa, sillä
myöhästymiset häiritsevät muiden työskentelyä.
Jos myöhästyt, et välttämättä pääse tunnille
lainkaan.
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Opiskeluvälineet

Vilppi

Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat
opiskeluvälineet. Kannettava tietokone
on välttämätön väline lukio-opinnoissa, ja
myös yo-kokeet tehdään omalla läppärillä.
Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee
muistiinpanoja, harjoittele, osallistu ja kysy.

Plagiointi on kielletty ja rangaistavaa.
Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön
tuottaman materiaalin kopioimista sellaisenaan
ja sen esittämistä omana tuotoksena tai
referointia ilman, että alkuperäistä tekijää
ilmoitetaan. Toisen tekstiä saa lainata tai
referoida, kunhan lainauksen välittömässä
yhteydessä esitetään alkuperäinen lähde.
Ilman lähdemerkintöjä teko on rikkomus,
josta seuraa rangaistus. Rangaistuksena kurssi
merkitään keskeytyneeksi ja asiasta tiedotetaan
rehtorille. Opiskelijan tulee opiskella kurssi
kokonaisuudessaan uudelleen saadakseen siitä
arvosanan.

Kotitehtävät
Tee kotitehtävät ja vaaditut kirjalliset työt. Vältä
ulkolukua ja pyri ymmärtämään lukemasi.
Plagiointi 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
välittömästi kurssin opettajalle.
Kaikista poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä
selvitys (esim. lääkärin tai terveydenhoitajan
todistus ja alle 18-vuotiailta huoltajan
allekirjoittama selvitys tai selvitys Wilmaan).
Ilmoita poissaolostasi niille opettajille, joiden
tunnilta joudut olemaan poissa. Tarvittaessa
ryhmänohjaaja ottaa yhteyden huoltajiin.
Jos et selvitä poissaolojasi ja myöhästymisiäsi,
voit menettää oikeuden osallistua
kurssikokeeseen. Myöhästelyt ja
selvittämättömät poissaolot vaikuttavat
kurssiarvosanaan tai aiheuttavat kurssin
keskeytymisen.
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Lomamatkat kouluaikoina eivät ole suotavia.
Jos matkasi kuitenkin ajoittuu koulupäiviksi,
varaudu siihen, että joudut suorittamaan
kursseja myöhemmin aikuislukion
iltaopetuksessa. Ajo-opetukseen ja harrastuksiin
osallistutaan vapaa-ajalla.

Myös lunttaaminen kokeessa on kiellettyä
ja rangaistavaa. Jos kokeessa saa käyttää
pohjamateriaaleja, tästä ilmoitetaan hyvissä
ajoin ennen koetta. Jos opiskelijan havaitaan
syyllistyneen lunttaukseen, hänet poistetaan
koetilaisuudesta, koe hylätään ja kurssi
merkitään keskeytyneeksi. Asiasta myös
ilmoitetaan rehtorille.

Kurssin arviointi
Kurssien arviointi perustuu jatkuvaan
tuntiarviointiin, kotitehtäviin sekä kirjallisiin
kokeisiin. Jakson aikana voi olla välikokeita ja
jakson lopulla laajempi loppukoe, joka voi myös
olla kahtena eri päivänä. Opettaja kertoo aina
jakson alussa, mihin kurssin arviointi perustuu
ja miten eri osatehtävät vaikuttavat arvosanaan.
Aina kurssiin ei kuulu loppukoetta, vaan
koko kurssi suoritetaan erilaisilla kirjallisilla ja
suullisilla tehtävillä
Jakson lopussa palautepäivänä saat palautetta
osaamisestasi ja voit arvioida myös itse
opiskelun tavoitteiden toteutumista. Opettaja
palauttaa ja selittää kurssin kokeet ja muut
tehtävät. Opettaja selvittää kokeen palautuksen
yhteydessä, milloin kurssin voi uusia aikuislukion
puolella. Ryhmänohjaaja pitää oman tuntinsa
palautepäivänä tarvittaessa.

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

liittyvistä yleisistä asioista, ja hän ottaa vastaan
yo-kirjoituksiin ilmoittautumiset sekä toimittaa
arvostelutiedot Stadin ammattiopiston opintoohjaajille jokaisen jakson jälkeen. Hän tekee
hyväksiluvut mahdollisista aiemmista lukioopinnoista.

Kurssin loppuarvosanana voidaan tarvittaessa
käyttää merkintää K (= keskeyttänyt; 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 opiskelijan
osallistumatta uudestaan kurssin opetukseen.
K:lla merkitty kurssi on suoritettava uudelleen
opetukseen osallistumalla.

Oppimisen tuki

Uusintakokeita ei järjestetä, vaan hyväksytyn,
hylätyn, opiskellun (O) tai keskeytetyn
(K) kurssin voi uusia aikuislukion kurssilla
kurssitarjottimen mukaisesti ja ilmoittautumalla
Wilmassa.

Tiedottaminen

Ryhmänohjaus
Ryhmänohjaajina toimivat Merjo Paranko
(merjo.paranko@edu.hel.fi, puh. 050 343 8500,
Sturenkatu ja Kuutio) ja Leena Heinonen
(leena2.heinonen@edu.hel.fi, puh. 040 683 0182,
Malmi). He huolehtivat ryhmien lukuvuoden
työn opastuksesta ryhmänohjaustunneilla ja
vastaanotoilla, seuraavat opintojen etenemistä
ja tukevat opiskelun edistymistä. He seuraavat
poissaoloja ja niiden syitä ja ovat tarvittaessa
yhteydessä Stadin ammattiopiston opintoohjaajiin ja huoltajiin. He opastavat tarvittaessa
lukitodistusten ja vieraskielisyysselvitysten
saamisessa.

Opinto-ohjaus
Apulaisrehtori Harri Veteli (harri.veteli@edu.hel.
fi, puh. 050 344 9305) on tavattavissa Helsingin
aikuislukion Mäkelänrinteen toimipisteessä
(Mäkelänkatu 47). Voit olla häneen yhteydessä
Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.
Hänen kanssaan voi keskustella opiskeluun

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada
opinnoissaan erityistä tukea ja hakea esimerkiksi
lukitodistuksen perusteella erityisjärjestelyjä
yo-kokeissa. Ryhmänohjaajat opastavat tässä,
mutta voit myös itse olla esim. Wilman kautta
yhteydessä aikuislukion erityisopettaja Päivi
Rantalaan (paivi.rantala@edu.hel.fi, puh.
050 401 3323). Jos tarvitset oppilashuollon
palveluja, ole yhteydessä Stadin ammattiopiston
oppilashuoltoon.

Wilmaa (wilma.edu.hel.fi) käytetään aikuislukioopintojen pääviestintäkanavana ja sitä
kannattaa seurata viikoittain. Ryhmänohjaaja
jakaa opintojen alkaessa Wilma-tunnukset
opiskelijoille ja avainkoodit alaikäisten
huoltajille. Wilmassa voit seurata omien
lukio-opintojesi edistymistä ja esimerkiksi
ilmoittautua aikuislukion kursseille ja yokokeisiin.
Eri oppiaineisiin ja niiden opiskeluun liittyviin
kysymyksiin saat parhaiten vastauksen
aineenopettajilta. Opettajiin saa yhteyttä
oppituntien lisäksi Wilman tai sähköpostin
kautta.

Opintojen keskeyttäminen
Jos olet keskeyttämässä kaksoistutkintoopintojasi lukio-opintojen osalta, keskustele siitä
ensin oman ammattiopiston opinto-ohjaajasi
kanssa. Lukio-opintojen keskeytyksestä tulee
ilmoittaa aikuislukion ryhmänohjaajalle tai
apulaisrehtorille. Muistathan täyttää joka
lukuvuoden alussa läsnäoloilmoituksen, ettei
opintojasi turhaan katsota keskeytyneiksi.
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ykkösvuoden opiskelijat ma ja ti

LUKUJÄRJESTYKSET

1. jakso 29.8.–10.10.

1. jakso 28.8.–9.10.
ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

14.00–15.30

ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

14.00–15.30

18SA Sture

MAB11 Laurila

ENA1 Savolainen

RO (ma) Paranko

17SA Sture

YH1 Paranko

ENA5 Talasniemi

MAB4 Laurila

18SB Sture

ENA1 Savolainen

MAB11 Laurila

RO (ma) Paranko

17SB Sture

S24 Seppänen

MAB4 Laurila

ENA5 Talasniemi

18SC Kuutio

RO (ti) Paranko

MAB11 Himanen

ENA1 Savolainen

17SC Kuutio

MAB4 Laurila

ÄI4 Blomqvist

ENA5 Savolainen

18SD Malmi

ENA1 Laukkarinen

ÄI12 Heinonen

RO (ma) Heinonen

17SD Malmi

ENA5 Laukkarinen

TE2 Leppäniemi

ÄI4 Heinonen

18SE Malmi

S212 Lavinto

ENA1 Laukkarinen

RO (ti) Heinonen

17SE Malmi

TE2 Leppäniemi

ENA5 Laukkarinen

S24 Lavinto

2. jakso 11.10.–29.11. (syysloma 15.10.–19.10)

2. jakso 22.10.–3.12
ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

14.00–15.30

ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

14.00–15.30

18SA Sture

ÄI12 Blomqvist

ENA2 Savolainen

MAY1 Laurila

17SA Sture

ÄI4 Blomqvist

ENA6 Talasniemi

MAB5 Laurila

18SB Sture

S212 Seppänen

MAY1 Laurila

ENA2 Savolainen

17SB Sture

YH1 Paranko

MAB5 Laurila

ENA6 Talasniemi

18SC Kuutio

ENA2 Savolainen

MAY1 Himanen

ÄI12 Blomqvist

17SC Kuutio

MAB5 Laurila

YH1 Paranko

ENA6 Savolainen

18SD Malmi

ENA2 Laukkarinen

ÄI1 Heinonen

RUB110 Laine

17SD Malmi

ENA6 Laukkarinen

TE3 Leppäniemi

RUB14 Laine

18SE Malmi

S21 Lavinto

ENA2 Laukkarinen

MAB11 Himanen

17SE Malmi

TE3 Leppäniemi

ENA6 Laukkarinen

MAB3 Himanen

3. jakso 12.12.–13.2. (joululoma 19.12.–6.1.)

3. jakso 4.12.–29.1. (joululoma 19.12.–6.1.)
ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

14.00–15.30

ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

14.00–15.30

18SA Sture

ÄI1 Blomqvist

MAB2 Laurila

ENA3 Savolainen

18SB Sture

S21 Seppänen

ENA3 Savolainen

MAB2 Laurila

17SA Sture

YH2 Paranko

ENA7 Talasniemi

MAB6 Laurila

18SC Kuutio

ENA3 Savolainen

MAB2 Himanen

ÄI1 Blomqvist

17SB Sture

S25 Seppänen

MAB6 Laurila

ENA7 Talasniemi

18SD Malmi

ENA3 Laukkarinen

TE1 Niemi-Kapee

ÄI2 Heinonen

17SC Kuutio

MAB6 Laurila

ÄI5 Blomqvist

ENA7 Savolainen

18SE Malmi

TE1 Niemi-Kapee

ENA3 Laukkarinen

S22 Lavinto

17SD Malmi

ENA7 Laukkarinen

TE4 Leppäniemi

ÄI5 Heinonen

17SE Malmi

TE4 Leppäniemi

ENA7 Laukkarinen

S25 Lavinto

4. jakso 4.2.-25.3. (talviloma 18.2.–22.2)

4. jakso 10.4.-29.5. (pääsiäinen 18.4.–22.4., vappu 30.4.–1.5.)

ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

14.00–15.30

18SA Sture

ÄI2 Blomqvist

ENA4 Savolainen

MAB3 Laurila

18SB Sture

S22 Seppänen

MAB3 Laurila

ENA4 Savolainen

18SC Kuutio

ENA4 Savolainen

MAB3 Himanen

ÄI2 Blomqvist

18SD Malmi

ENA4 Laukkarinen

TE2 Niemi-Kapee

RUB11 Laine

18SE Malmi

TE2 Niemi-Kapee

ENA4 Laukkarinen

MAY1 Himanen

Kunkin jakson viimeinen päivä on palautepäivä ja aikataulu on seuraava:
klo 10.00–10.40 1. tunnin palaute
klo 10.40–11.20 2. tunnin palaute
klo 11.20–12.00 3. tunnin palaute
klo 12.00–12.30 RO-tunti
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kakkosvuoden opiskelijat ke ja to

ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

14.00–15.30

17SA Sture

ÄI5 Blomqvist

ENA10 Talasniemi

MAB10 Laurila

17SB Sture

YH2 Paranko

MAB10 Laurila

ENA10 Talasniemi

17SC Kuutio

MAB10 Laurila

YH2 Paranko

ENA10 Savolainen

17SD Malmi

ENA10 Laukkarinen

TE5 Leppäniemi

RUB15 Laine

17SE Malmi

TE5 Leppäniemi

ENA10 Laukkarinen

MAB4 Himanen

ke 22.5. ENA-prelikoe
to 23.5. MAB/TE-prelikoe
Kunkin jakson viimeinen päivä on palautepäivä ja aikataulu on seuraava:
klo 10.00–10.40 1. tunnin palaute
klo 10.40–11.20 2. tunnin palaute
klo 11.20–12.00 3. tunnin palaute
klo 12.00–12.30 RO-tunti
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kolmosvuoden opiskelijat ma ja ti
KURSSIEN SISÄLLÖT JA KUVAUKSET

Syksyn 2018 yo-kokeet klo 9–15:
• ke 19.9. A-englanti
• pe 21.9. terveystieto
• ma 1.10. matematiikka

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi
äidinkielenä (ÄI)

1. jakso 2.10.–20.11. (syysloma 15.10.–19.10)
ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

16SAC Kuutio

YH3 Paranko

ÄI14 Blomqvist

16SB Kuutio
16SD Malmi

YH3 Paranko
ÄI14 Heinonen

14.00–15.30
S28 Lavinto

RUB16 Laine

Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin,
esimerkiksi kirjallisiin, suullisiin ja muihin
suorituksiin sekä aktiiviseen työskentelyyn
kurssin aikana. Kurssit ÄI1–ÄI5 ja ÄI8–ÄI9
arvioidaan arvosanoin 4–10 ja kurssit ÄI12 ja
ÄI14 suoritusmerkinnällä.

2. jakso 26.11.–21.1. (joululoma 19.12.–6.1.)
ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

16SAC Kuutio

YH4 Paranko

ÄI8 Heinonen

16SB Kuutio
16SD Malmi

YH4 Paranko
ÄI8 Heinonen

14.00–15.30
S29 Lavinto

RUB17 Laine

• ti 15.1. ÄI-prelikoe

3. jakso 22.1.–11.3. (talviloma 18.2.–22.2)
ryhmätunnus

10.00–11.30

12.15–13.45

16SAC Kuutio

YH6 Paranko

ÄI9 Blomqvist

16SB Kuutio
16SD Malmi
•
•

YH6 Paranko
ÄI9 Heinonen

RUB19 Laine

ma 4.3. ÄI/S2-prelikoe
ti 5.3. YH/RUB-prelikoe

Kunkin jakson viimeinen päivä on palautepäivä ja aikataulu on seuraava:
•
klo 10.00–10.40 1. tunnin palaute
•
klo 10.40–11.20 2. tunnin palaute
•
klo 11.20–12.00 3. tunnin palaute
Kevään 2019 yo-kokeet klo 9–15:
•
ti 12.3. äidinkieli (lukutaidon koe) & suomi toisena kielenä
•
ma 18.3. ruotsi
•
pe 22.3. äidinkieli (kirjoitustaidon koe)
•
to 28.3. yhteiskuntaoppi
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14.00–15.30
S211 Seppänen

ÄI12 Nivelkurssi
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla valmentaudutaan
kielen ja kirjallisuuden lukio-opintoihin
kehittämällä oppimisen taitoja, lukemisen
tekniikoita ja kirjoittamisen valmiuksia
sekä kertaamalla kielen ja kirjallisuuden
peruskäsitteitä. Tavoitteena on saavuttaa
lukio-opiskelussa vaadittavat tekstin erittelyn ja
tuottamisen taidot sekä vahvistaa viestintä- ja
vuorovaikutustaitoja.
Oppimateriaali: Opettajan materiaali

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus

ymmärtää suomen kielen aseman maailman
kielten joukossa, ymmärtää kielen rakenteita ja
Suomen kielellisen ja kulttuurisen tilanteen sekä
kehittää asiatekstin laatimisen taitojaan.
Oppimateriaali: Särmä Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016). Saatavana myös
digikirjana. Lisäksi Särmä Tehtäviä 2 (Otava
2016). Tehtäväkirjasta käytetään digikirjaa.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla perehdytään
kaunokirjallisuuden erittelyyn ja tulkintaan.
Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu
lukemaan fiktiivisiä tekstejä eläytyen ja
analyyttisesti, monipuolistaa taitoaan eritellä
ja tulkita kaunokirjallisuutta ja perustella
tulkintojaan sekä syventää käsitystään
kaunokirjallisuudesta.
Oppimateriaali: Särmä Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016). Saatavana myös
digikirjana. Lisäksi Särmä Tehtäviä 3 (Otava
2016). Tehtäväkirjasta käytetään digikirjaa.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tarkastellaan
ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Tavoitteena
on, että opiskelija kehittää taitoaan eritellä,
tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä sekä
itsenäisesti että vuorovaikutuksessa toisten
kanssa.

Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tarkastellaan
ja laaditaan vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä.
Tavoitteena on, että opiskelija syventää
medialukutaitoaan ja osaa perustella
näkemyksiään sekä kirjoittajana että puhujana.

Oppimateriaali: Särmä Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016). Saatavana myös
digikirjana. Lisäksi Särmä Tehtäviä 1 (Otava
2016). Tehtäväkirjasta käytetään digikirjaa.

Oppimateriaali: Särmä Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016). Lisäksi Särmä Tehtäviä
4 (Otava 2017). Tehtäväkirjasta käytetään
digikirjaa.

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

ÄI5 Teksti ja konteksti

Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tarkastellaan
suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria sekä
identiteetin lähteenä että suhteessa maailman
kieliin. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää
kielen olemuksen ja tehtävät monipuolisesti,

Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tarkastellaan
tekstejä erilaisissa konteksteissa, suomalaisen ja
maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä
tyylin vaikutusta tekstiin. Tavoitteena
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on, että opiskelija oppii erittelemään
tekstien tyylipiirteitä, tuntee suomalaisen
kaunokirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden
keskeisiä teoksia ja teemoja sekä kehittää
ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia
ilmaisutapojaan.
Oppimateriaali: Särmä Suomen
kieli ja kirjallisuus (Otava 2016).
Lisäksi Särmä Tehtäviä 5 (Otava 2017).
Tehtäväkirjasta käytetään digikirjaa.

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla paneudutaan
kirjoitusprosessiin, kirjoitetaan monipuolisten
aineistojen pohjalta ja syvennetään
kielenhuollon osaamista. Tavoitteena on
syventää ja varmentaa laajan, omaäänisen ja
eheän tekstin kirjoittamisen taitoa.
Oppimateriaali: Särmä Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016) ja Särmä Tehtäviä
8 (Otava 2018). Tehtäväkirjasta käytetään
digikirjaa.
Huomautuksia: Kurssi valmentaa kirjoitustaidon
ylioppilaskokeeseen.

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla syvennetään
tekstitietoa ja -analyysiä. Tavoitteena on
vahvistaa taitoa lukea analyyttisesti ja kriittisesti
sekä kaunokirjallisia että mediatekstejä.
Eritellään myös videoita sekä ääni- ja
kuvatiedostoja.
Oppimateriaali: Särmä Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016) ja Särmä Tehtäviä
9 (Otava 2018). Tehtäväkirjasta käytetään
digikirjaa.
Huomautuksia: Kurssi valmentaa lukutaidon
ylioppilaskokeeseen.

ÄI14 Luova ilmaisu
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Sisältö ja tavoitteet: Kurssi muodostuu erilaisista
luovan kirjoittamisen ja luovan toiminnan

tehtävistä. Tavoitteena on, että opiskelija löytää
uusia ilmaisutapoja ja rohkaistuu ilmaisemaan
itseään kokonaisvaltaisesti.

S28 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Oppimateriaali: Opettajan materiaali

Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa
ja tietoa suomen kielen ominaispiirteistä ja
vaihtelusta. Tavoitteena on, että opiskelija
kehittää prosessikirjoittamisen ja asiatekstin
laatimisen taitojaan.

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi
toisena kielenä (S2)

Oppimateriaali: Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 1–2,
(Finn Lectura, uudistettu painos 2016)

Arvioinnissa käytetään monipuolisia
menetelmiä, ja sen pohjana ovat kurssiin
kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen
tuntityöskentelyyn sekä kurssikoe. Kurssit S21–
S25 ja S28–S29 arvioidaan arvosanoin 4–10 ja
kurssit S211–S212 suoritusmerkinnällä.

S23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

S29 Lukutaitojen syventäminen

Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tutustutaan
kaunokirjallisuuden lajeihin. Tavoitteena on, että
opiskelija harjaantuu lukemaan kaunokirjallisia
tekstejä eläytyen ja analyyttisesti. Kurssilla
saadaan yleiskuva suomalaisesta kirjallisuudesta
ja osallistutaan kirjallisuuskeskusteluihin.
Harjoitellaan kuvan tulkintaa. Suomen kielen
kirjoitustaidot monipuolistuvat.

Sisältö ja tavoitteet: Opiskelija syventää ja
monipuolistaa taitoaan eritellä, tulkita, tuottaa
ja arvioida erilaisia tekstejä. Tavoitteena on
syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa.
Opiskelijan käsitys monilukutaidosta,
suomalaisesta kirjallisuudesta ja tieteenalojen
kielestä vahvistuu.

S212 Nivelkurssi
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla valmentaudutaan
kielen ja kirjallisuuden lukio-opintoihin
kehittämällä oppimisen taitoja, lukemisen
tekniikoita ja kirjoittamisen valmiuksia
sekä kertaamalla kielen ja kirjallisuuden
peruskäsitteitä. Tavoitteena on saavuttaa
lukio-opiskelussa vaadittavat tekstin erittelyn ja
tuottamisen taidot sekä vahvistaa viestintä- ja
vuorovaikutustaitoja.
Oppimateriaali: Opettajan materiaali

S21 Tekstit ja vuorovaikutus
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tarkastellaan ja
tuotetaan erilaisia tekstejä. Tavoitteena on, että
opiskelija kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja
arvioida erilaisia tekstejä sekä itsenäisesti että
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kurssilla
kerrataan suomen kielen keskeisiä rakenteita.
Tavoitteena on vahvistaa lukio-opiskelussa
vaadittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Oppimateriaali: Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 1–2,
(Finn Lectura, uudistettu painos 2016)

S22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla käsitellään Suomen
kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta sekä
opiskelijoiden kokemuksia monikielisyydestä ja
kahden kulttuurin keskellä elämisestä.

Oppimateriaali: Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 3–4,
(Finn Lectura, uudistettu painos 2017)

S24 Tekstit ja vaikuttaminen
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tarkastellaan
ja laaditaan vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä.
Tavoitteena on, että opiskelija syventää
medialukutaitoaan ja osaa ilmaista ja perustella
mielipiteensä sekä kirjoittajana että puhujana.
Harjoitellaan suomen kielen rektioita,
vertailumuotoja sekä nominaalimuotoja ja
lauseenvastikkeita.
Oppimateriaali: Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 3–4,
(Finn Lectura, uudistettu painos 2017)

S25 Teksti ja konteksti
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tutustutaan
suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin sekä
eri aika- ja tyylikausien keskeisiin teoksiin ja
teemoihin. Tavoitteena on oppia tarkastelemaan
tekstejä suhteessa muihin teksteihin ja
erittelemään tekstien tyylipiirteitä. Tutustutaan
esseen kirjoittamiseen, verkkoteksteihin ja
multimodaalisiin tekstilajeihin. Harjoitellaan
lauseenvastikkeita ja oikeinkirjoitusta.
Oppimateriaali: Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 5–6,
(Finn Lectura, uudistettu painos 2017)

Sisältö ja tavoitteet: Tavoitteena on syventää
opiskelijan taitoja tuottaa erilaisia tekstejä.
Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin
kulttuurillisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin.
Oppimateriaali: Opettajan antama materiaali.

Oppimateriaali: Opettajan antama materiaali.

S211 Kertauskurssi
Sisältö ja tavoitteet: Tutustutaan S2ylioppilaskokeen tehtävänantoihin,
vahvistetaan suomen kielen perusrakenteiden
ja tekstitaitojen hallintaa, harjaannutaan
käyttämään ja soveltamaan tieto- ja
viestintäteknologiaa ylioppilaskoetta ja jatkoopintoja varten. Tavoitteena on saada valmiuksia
ylioppilaskokeeseen.
Oppimateriaali: Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 5–6,
(Finn Lectura, uudistettu painos 2017)
Huomautuksia: Kurssikokeena tehdään
ylioppilaskokeen kaltainen sähköinen Abitti-koe.

A-Englanti (ENA)
Arvioinnin pohjana ovat kurssin alussa sovitut
tehtävät ja kokeet sekä aktiivinen osallistuminen
tuntityöskentelyyn. Kurssit ENA1–ENA7
arvioidaan arvosanoin 4–10 ja kurssi ENA10
suoritusmerkinnällä. Arviointi on monipuolista,
ja sen pohjana ovat kurssiin kuuluvat tehtävät,
jatkuva näyttö sekä kurssikoe tai kokeita. Kunkin
kurssin alussa käydään läpi kurssin tavoitteet
sekä se, mihin arviointi kyseisellä kurssilla
perustuu. Opiskelussa käytetään monipuolisesti
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eri menetelmiä, esimerkiksi dialogista
oppimista, pari- ja pienryhmätyöskentelyä,
autenttista oppimista ja toiminnallista tai
itsenäistä työskentelyä.

ENA1 Englannin kieli ja maailmani
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät
englantiin maailmankielenä, jokapäiväiseen
elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen.
Tavoitteena on kartoittaa eri osa-alueiden
osaamista ja kehittämiskohteita ja arvioida ja
kehittää omia opiskelutaitoja.
Oppimateriaali: Tabletkoulu ENA1 The World
and I. Digikirja.

ENA2 Ihminen verkostoissa
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja tilanteet
liittyvät ihmissuhteisiin, hyvinvointiin ja erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin. Syvennetään taitoa
ilmaista mielipiteitä ja toimia aktiivisena
keskustelijana ja toista kuuntelevana
kielenkäyttäjänä.
Oppimateriaali: Tabletkoulu ENA2 The Good Life.
Digikirja.

ENA3 Kulttuuri-ilmiöt
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät
erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin, englanninkieliseen
mediaan ja luovaan toimintaan. Tavoitteena on
syventää monilukutaitoa ja erilaisten tekstien
kirjoittamisessa tarvittavaa kielellistä tarkkuutta.
Oppimateriaali: Tabletkoulu ENA3 Cultural
Phenomena. Digikirja.

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja
tilanteet liittyvät yhteiskunnallisiin
ilmiöihin sekä yksilöiden ja yhteisöjen
vastuuseen ja toimintamahdollisuuksiin
kansalaisyhteiskunnassa. Tavoitteena on
kehittää tiedonhakutaitoja ja aktiivista
toimijuutta englannin kielellä.

14 Oppimateriaali: Tabletkoulu ENA4 Make a

Difference! Digikirja.

Huomautuksia: Kurssikokeena tehdään
ylioppilaskokeen kaltainen sähköinen Abitti-koe.

Oppimateriaali: Fokus kurs 2 (Otava) digi- tai
printtikirja. Suositellaan digikirjaa.

Ruotsi B1 (RUB1)

RUB13 Kulttuuri ja mediat

Oppimateriaali: Insights 5 (Otava) digi- tai
printtikirja. Suositellaan digikirjaa.

Arvioinnin pohjana ovat kurssin alussa sovitut
tehtävät ja kokeet sekä aktiivinen osallistuminen
tuntityöskentelyyn. Kurssit RUB11–RUB17
arvioidaan arvosanoin 4–10 ja kurssit RUB19–
RUB110 suoritusmerkinnällä. Kursseilla
käytetään monipuolisesti eri menetelmiä,
esimerkiksi parityöskentelyä ja toiminnallista tai
itsenäistä työskentelyä.

Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja tilanteet
liittyvät Suomeen, suomenruotsalaisuuteen,
ruotsinsuomalaisuuteen ja pohjoismaisiin
kulttuuri-ilmiöihin. Tavoitteena on vahvistaa
monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemisja tuottamistaitoa.

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

RUB110 Nivelkurssi

Sisältö ja tavoitteet: Tutustutaan jatkoopinnoissa ja työelämässä esiintyviin
tekstilajeihin ja kielenkäyttötilanteisiin.
Pohditaan opiskelu- ja urasuunnitelmia sekä
talouden ilmiöitä niin yksilön kannalta kuin
laajemmastakin näkökulmasta. Tavoitteena on
syventää käsitystä kielitaidosta työelämätaitona
ja sosiaalisena pääomana.

Sisältö ja tavoitteet: Kurssi on luonteeltaan
niveltävä kurssi perusasteen ja lukion väliin.
Tavoitteena on vankentaa kielen eri osaalueiden hallintaa ja parantaa näin valmiuksia
ruotsin opiskeluun lukiossa.

ENA5 Tiede ja tulevaisuus
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit nousevat eri
tiedon- ja tieteenaloista. Pohditaan erilaisia
tulevaisuuden visioita sekä englannin asemaa
kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä.
Tavoitteena on syventää taitoa tulkita tekstejä ja
hakea tietoa englanninkielisistä lähteistä.

Oppimateriaali: Insights 6 (Otava) digi- tai
printtikirja. Suositellaan digikirjaa.

ENA7 Kestävä elämäntapa
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät
luontoon, ympäristön tilaan ja kestävään
elämäntapaan. Tavoitteena on syventää taitoa
tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Oppimateriaali: Insights 7 (Otava) digi- tai
printtikirja. Suositellaan digikirjaa.

ENA10 Abikurssi
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla perehdytään
ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppeihin ja
harjoitellaan niissä tarvittavia strategioita.
Käytetään monipuolisesti hyväksi opittua
kielitaitoa sekä kerrataan ja syvennetään sitä
edelleen. Tavoitteena on saada valmiuksia
ylioppilaskokeeseen.
Oppimateriaali: Ei erillistä oppikirjaa, opettajan
jakama materiaali.

Arviointi: Kurssin alussa sovitut tehtävät ja
koe/osakokeet sekä aktiivinen osallistuminen
oppitunneilla ja Fronterissa.
Oppimateriaali: Tarvittava materiaali on verkossa
Fronter-oppimisympäristössä.

RUB11 Minun ruotsini
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät
arkielämään, kuten asumiseen, perheeseen,
opiskeluun ja vapaa-aikaan. Aiheiden käsittely
liitetään omiin kiinnostuksen kohteisiin ja arjen
suullisiin viestintätilanteisiin. Tavoitteena on
kartoittaa eri osa-alueiden osaamista ja omia
kehittämiskohteita sekä arvioida ja kehittää
omia opiskelutaitoja.
Oppimateriaali: Fokus kurs 1 (Otava) digi- tai
printtikirja. Suositellaan digikirjaa.

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät
hyvinvointiin, ystävyyteen ja ihmissuhteisiin
sekä elämäntapoihin. Harjoitellaan taitoa
ilmaista omia mielipiteitä ja toimia aktiivisena
keskustelijana ja toisia kuuntelevana
kielenkäyttäjänä.

Oppimateriaali: Fokus kurs 3 (Otava) digi- tai
printtikirja. Suositellaan digikirjaa.

RUB14 Monenlaiset elinympäristöt
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät
kulttuurisesti moninaiseen elinympäristöömme
sekä yhteiskunnan ajankohtaisiin ilmiöihin.
Tavoitteena on kehittää erilaisten tekstilajien
tulkintaa ja tuottamista.
Oppimateriaali: Fokus kurs 4 (Otava) digi- tai
printtikirja. Suositellaan digikirjaa.

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
Sisältö ja tavoitteet: Aihepiirit ja tilanteet liittyvät
jatko-opintoihin, tulevaisuudensuunnitelmiin
ja työelämään sekä pohjoismaiseen ja
kansainväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena
on kehittää työelämässä tarvittavia
vuorovaikutustaitoja.
Oppimateriaali: Fokus kurs 5 (Otava) digi- tai
printtikirja. Suositellaan digikirjaa.

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla harjoitellaan
keskeisiä viestintätilanteita. Aihepiireinä ovat
ajankohtaiset tapahtumat ja muiden ruotsin
kurssien aihepiirit. Tavoitteena on kehittää
eri viestintätilanteissa tarvittavaa suullista
valmiutta sekä laajentaa sanavarastoa. Kurssilla
valmistellaan ja pidetään pieni suullinen esitys.
Oppimateriaali: Precis 6 (Sanoma Pro)
Huomautuksia: Kurssiin kuuluu
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Opetushallituksen valtakunnallinen suullisen
kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus.

on Tabletkoulun digikirjat ja Kristian Himasen
kursseilla Otavan Huippu-sarja.

RUB17 Kestävä elämäntapa

MAB11 Johdantokurssi

Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla syvennetään
erilaisten tekstityyppien lukemis- ja
tuottamistaitoja sekä vahvistetaan kuullun
ymmärtämisen strategioita. Aihepiirinä on
kestävä elämäntapa ekologiselta, taloudelliselta,
sosiaaliselta ja kulttuuriselta kannalta.
Kurssilla kerrataan ja syvennetään kielen
perusrakenteiden hallintaa.

Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla kerrataan
peruskoulun matematiikan keskeisiä aihepiirejä
erityisesti MAY1- ja MAB2-kursseja silmällä
pitäen.

Oppimateriaali: Fokus kurs 7 (Otava) digi- tai
printtikirja. Suositellaan digikirjaa.

Sisältö:

RUB19 Abikurssi

MAY1 Luvut ja lukujonot

• reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja
prosenttilaskenta
• funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta

Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla perehdytään
ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppeihin ja
harjoitellaan niissä tarvittavia strategioita.
Kurssilla saadaan rutiinia Abitti-koeympäristössä
toimimiseen. Kurssilla käytetään monipuolisesti
hyväksi opittua kielitaitoa sekä kerrataan ja
syvennetään sitä edelleen. Tavoitteena on saada
valmiuksia ylioppilaskokeeseen.

• lukujono

Oppimateriaali: Ei erillistä oppikirjaa, opettajan
jakama materiaali.

• geometrinen jono ja summa

Huomautuksia: Kurssikokeena tehdään
ylioppilaskokeen kaltainen sähköinen Abitti-koe.

Matematiikka lyhyt (MAB)
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Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa.

Kaikilla kursseilla käytetään vaihtelevia
työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja
kokeilemalla oppiminen. Opiskelijaa
ohjataan käyttämään tarkoituksenmukaisia
matemaattisia menetelmiä ja teknisiä
apuvälineitä. Arviointi kohdistuu erityisesti
laskutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen sekä
matemaattisten menetelmien ja teknisten
apuvälineiden käyttöön. Kurssin arvioinnissa
käytetään oppimistehtäviä ja osasuorituksia,
itsearviointia, kurssikoetta tai muita soveltuvia
menetelmiä. Kurssit MAB10 ja MAB11 arvioidaan
suoritusmerkinnällä, muut kurssit arvosanoin
4–10. Oppimateriaalina Päivi Laurilan kursseilla

• pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
• geometrian menetelmien käyttö
koordinaatistossa

MAB4 Matemaattisia malleja
Sisältö:
• reaalimaailman ilmiöiden
säännönmukaisuuksien ja riippuvuuksien
havaitseminen ja
• kuvaaminen matemaattisilla malleilla
• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin
soveltaminen
• potenssiyhtälön ratkaiseminen
• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin
avulla
• lukujonot matemaattisina malleina

• rekursiivinen lukujono

MAB5 Todennäköisyys ja tilastot

• aritmeettinen jono ja summa

Sisältö:

• logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen
yhteys
• muotoa ax = b olevien yhtälöiden
ratkaiseminen

• diskreettien tilastollisten jakaumien
tunnuslukujen määrittäminen
• regression ja korrelaation käsitteet
• havainto ja poikkeava havainto
• ennusteiden tekeminen

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt

• kombinatoriikkaa

Sisältö:

• todennäköisyyden laskulakien ja niitä
havainnollistavien mallien käyttöä

• suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja
verrannollisuus
• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
• yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja
algebrallinen ratkaiseminen
• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
• toisen asteen polynomifunktio ja toisen
asteen yhtälön ratkaiseminen

MAB3 Geometria
Sisältö:
• kuvioiden yhdenmuotoisuus
• suorakulmaisen kolmion trigonometria
• Pythagoraan lause

• todennäköisyyden käsite

MAB6 Talousmatematiikka
Sisältö:
• indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-,
verotus- ja muita laskelmia
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia
matemaattisia malleja lukujonojen ja summien
avulla

MAB10 Abikurssi
Sisältö ja tavoitteet: Kerrataan lukion lyhyen
matematiikan oppimäärä ylioppilaskirjoituksia
varten.

Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa.
Huomautuksia: Kurssikokeena tehdään
ylioppilaskokeen kaltainen sähköinen Abitti-koe.

Yhteiskuntaoppi (YH)
Kursseilla käytetään soveltuvin osin
erilaisia aktivoivia menetelmiä perinteistä
rintamaopetusta unohtamatta. Arviointi
perustuu kirjalliseen, sähköiseen tai suulliseen
loppukokeeseen sekä mahdolliseen tutkielmaan
ja jatkuvaan näyttöön. Arvioinnin perusteista
sovitaan kunkin kurssin alussa. Kurssit YH1–
YH4 arvioidaan arvosanoilla 4–10 ja kurssi YH6
suoritusmerkinnällä.

YH1 Suomalainen yhteiskunta
Sisältö ja tavoitteet: Otetaan selvää siitä,
mitä on olla Suomen kansalainen tutkimalla
Suomen valtiollisen ja yhteiskunnallisen
järjestelmän pääpiirteitä (mahdollisuuksien
mukaan vertaillen muihin järjestelmiin).
Otetaan selvää yhteiskunnallisesta
vallankäytöstä ja tarkastellaan jokaisen
kansalaisen vaikutusmahdollisuuksia. Opitaan
analysoimaan yhteiskuntaa keskeisiä käsitteitä
(esim. kansalais- ja hyvinvointiyhteiskunta,
oikeusvaltio, demokratia, neljäs valtiomahti)
apuna käyttäen.
Oppimateriaali: Abi yhteiskuntaoppi (Otava)

YH2 Taloustiedon perusteet
Sisältö ja tavoitteet: Kurssilla tutustutaan
suomalaiseen yhteiskuntaan rahan ja talouden
näkökulmasta. Opiskelija saa mahdollisuuden
tarkastella itseään ja muita kansalaisia osana
kansantalouden laajaa kokonaisuutta. Kurssi
antaa tilaisuuden hahmottaa talouselämän
rakenteita ja toimintaperiaatteita. Opiskelijan
kyky hahmottaa nykytodellisuutta syvenee.
Oman talouden hallinta ja taloudellisten
kysymysten tarkastelu eri tasoilla (kotimaa, EU,
globaali taso) sekä talouteen liittyvän ajattelun,
käsitteiden ja argumentaatiokyvyn harjoittelu
ovat osa kurssikokonaisuutta.
Oppimateriaali: Abi yhteiskuntaoppi (Otava)
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YH3 Suomi, Eurooppa ja globaali maailma.

Terveystieto (TE)

TE3 Terveyttä tutkimassa

Sisältö ja tavoitteet: Mitä on olla suomalainen,
eurooppalainen ja/tai maailmankansalainen
taloudellisesti yhdentyvässä (integroituvassa)
globalisaation maailmassa? Kurssi perehdyttää
opiskelijat Euroopan unionin toimintaan,
yksittäisen kansalaisen ja valtion asemaan
yhdentyvässä Euroopassa ja globaalissa
”maailman kylässä”. Kurssin opiskelu tarjoaa
tilaisuuden ottaa selvää Euroopan unionista
ja antaa eväitä nykytodellisuuden kriittiseen
tarkasteluun. Kurssi kannustaa seuraamaan
yhteiskunnallisia asioita sekä innostaa
osallistumaan ajankohtaiseen integraatiosta
ja yleisestä maailman kehityksestä käytävään
keskusteluun.

Kurssit TE1–TE3 arvioidaan arvosanoilla 4–10 ja
kurssit TE4–TE5 suoritusmerkinnällä. Kurssien
oppimisen menetelmät ovat monipuoliset, mm.
erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen
oppiminen, yhteisöllinen tiedon rakentaminen
sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen.
Tutkivaa oppimista voidaan painottaa
pienimuotoisten terveystutkimusten ja
-mittausten suunnittelussa. Arviointi on
monipuolista ja jatkuvaa, ja siinä painottuvat
kurssitehtävät ja sähköinen loppukoe.
Arvioinnissa voidaan huomioida itsearviointi ja
vertaisarviointi.

Oppimateriaali: Abi yhteiskuntaoppi (Otava)

Sisältö ja tavoitteet: fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky,
omasta ter-veydestä huolehtiminen ja muut
itsehoitovalmiudet, hätäensiapu, päihteet,
peli- ja nettiriippuvuus, kansantaudit ja
keskeiset tartuntataudit sekä terveyttä,
terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä
keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia
ilmiöitä, teorioita ja malleja. Kurssin tavoitteena
on saada opiskelija ymmärtämään terveyden
eri ulottuvuudet sekä pohtimaan terveyden
merkitystä omassa elämässä.

Sisältö ja tavoitteet: Yhteiskunnalliset
olosuhteet, terveys- ja muu
yhteiskuntapolitiikka, terveyskäsitykset ja
terveysteknologia, terveys- ja sosiaalipalvelut,
terveyserot ja niiden kaventaminen, terveyden
ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen,
keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät
eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan
oikeudet, globaalit terveyskysymykset
ja niihin vaikuttaminen. Tavoitteena on,
että opiskelija osaa kuvata ja analysoida
yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja
muun yhteiskuntapolitiikan, teknologian ja
terveyspalvelujen muutoksia, kehitystä sekä
yhteyksiä väestön terveyteen sekä osaa hankkia
ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja
arkitietoa ja suunnitella pienimuotoisia
terveystutkimuksia tai toimintakyvyn mittauksia.

YH4 Kansalaisen lakitieto
Sisältö ja tavoitteet: Jokainen meistä on
oikeussubjekti. Mitä tämä tarkoittaa esim.
vanhemmuuden, avioliiton, oman nimen,
työelämän, sakkorangaistuksen tai testamentin
näkökulmasta? Tällä kurssilla näiden
asioiden pitäisi selkiintyä. Kurssi tutustuttaa
oikeustieteellisen kielenkäytön perusteisiin
ja oikeudelliseen ajatteluun tarjoamalla
perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä
ja kansalaisesta oikeussubjektina,
yhteiskunnallisena toimijana.

Oppimateriaali: Terve 1 - Terveyden perusteet
(Sanoma Pro LOPS 2016).

Oppimateriaali: Abi yhteiskuntaoppi (Otava)

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

YH6 Kertauskurssi

Sisältö ja tavoitteet: Ympäristö, seksuaalisuus,
mielenterveys, turvallisuus ja terveysviestintä.
Tavoitteena on, että opiskelija osaa perustella
ja arvioida elämäntapaan, kulttuuriin ja
ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä
terveydelle ja hyvinvoinnille sekä osaa tulkita
ja arvioida kriittisesti terveysviestintään liittyviä
ilmiöitä.

Sisältö ja tavoitteet: Kerrataan valtakunnallisten
kurssien keskeistä sisältöä ja harjoitellaan
ylioppilaskirjoitusten vaatimia ajattelu- ja
analyysitaitoja, kehitetään esseevastausten
kirjoitustaitoja sekä varmistetaan opiskelijan
valmiutta selvitä sähköisestä ylioppilaskokeesta.
Oppimateriaali: Abi yhteiskuntaoppi (Otava);
lisänä ajankohtainen nettimateriaali

18

TE1 Terveyden perusteet

Huomautuksia: Kurssikokeena tehdään
ylioppilaskokeen kaltainen sähköinen Abitti-koe.

Oppimateriaali: Ensimmäisen vuoden
opiskelijoilla Terve 2 - Ihminen, ympäristö ja
terveys (Sanoma Pro LOPS 2016). Toisen vuoden
opiskelijoilla Tabletkoulun kurssi TE2 Ihminen,
ympäristö ja terveys (LOPS 2016).

Oppimateriaali: Tabletkoulun kurssi TE3
Terveyttä tutkimassa (LOPS 2016).

TE4 Terveystiedon projektikurssi
Sisältö ja tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että
opiskelija syventää terveystiedon aiemmilla
kursseilla opittuja tietoja ja taitoja terveydestä,
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Kurssilla
harjoitellaan laaja-alaista, tietoja yhdistelevää
ajattelemista, vuorovaikutustaitoja, tietojen/
taitojen soveltamista ja kirjoittamista sekä
perehdytään ylioppilaskokeessa vaadittaviin
ohjelmistoihin.
Oppimateriaali: Tabletkoulun Terveystiedon
kertauskurssi TE1-TE3 (LOPS 2016).

TE5 Terveystiedon kertauskurssi
Sisältö ja tavoitteet: Kurssi kertaa lukion
terveystiedon keskeisiä sisältöjä, käsitteitä
sekä ajatusmalleja. Kurssilla perehdytään
terveystiedon ylioppilaskokeessa vaadittaviin
ohjelmistoihin, tutustutaan terveystiedolle
ominaisiin kysymystyyppeihin ja käydään läpi
vastaustekniikkaa.
Oppimateriaali: Tabletkoulun Terveystiedon
kertauskurssi TE1-TE3 (LOPS 2016).
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ILTA- JA VERKKOOPETUS
AIKUISLUKIOSSA
Helsingin aikuislukio tarjoaa monipuoliset ja
joustavat opiskelumahdollisuudet. Myös nämä
kurssit ovat sinulle maksuttomia. Lukuvuosi
on jaettu viiteen jaksoon, ja oppitunnit ovat
ma–to klo 15.20–20.10. Tunnit ovat pääasiassa
kaksoistunteja neljänä iltana viikossa. Jos
opiskelet vain yhtä kurssia, sinulla on kahtena
iltana viikossa kaksoistunnin verran opetusta
joko ma + ke tai ti + to.
Lisäksi voit valita kursseja
verkkokurssitarjottimelta. Jotkin verkkokurssit
on sidottu jaksoihin ja niillä on lähitapaamisia,
toiset ovat tarjolla koko lukuvuoden ajan
kokonaan verkossa. Verkkokursseilla käytetään
mm. Fronter-oppimisympäristöä opiskelun
tukena. Helsingin aikuislukion kurssitarjonnan
löydät tästä oppaasta.
Aikuislukion kursseille ilmoittaudutaan Wilman
kurssitarjottimessa viimeistään aikuislukion
edellisen jakson päättymispäivänä. Koko
lukuvuoden verkkokursseille voi ilmoittautua 4.
jakson loppuun mennessä. Tämä koskee myös
sellaisia opiskelijoita, joilla jo on kurssista jokin
arvosana tai merkintä O/K.

Hylätyn kurssin suorittaminen
Jos sinulla on jostakin kurssista hylätty arvosana
(4) tai kurssi on keskeytynyt (O tai K), sinun
täytyy täydentää kurssi tai suorittaa se kokonaan
uudelleen. Tässä tapauksessa ilmoittaudu
kurssille Wilmassa edellisen jakson loppuun
mennessä.

Hyväksytyn kurssin uusiminen
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Kaikissa aineissa sinulla on oikeus
kurssitarjottimen puitteissa uusia myös jo

hyväksytty kurssi, jolloin parempi arvosana jää
voimaan. Myös hyväksyttyä kurssia uusiessasi
ilmoittaudu kurssille ennen sen alkamista. Kurssi
on uusittava kokonaisuudessaan, ei siis vain
esim. yksi osatehtävä.

Opintojen hyväksilukeminen
Kaksoistutkinnossa suoritetut lukiokurssit
lasketaan opiskelijan opintoihin YTO-aineiksi.
Muistathan, että vain hyväksytysti suoritetut
kurssit voidaan laskea kokonaiskurssimäärään,
ei siis arvosanalla 4 tai K/O-merkinnällä
arvosteltuja kursseja.
Jos suunnittelet myös aikuislukion koko
oppimäärän suorittamista eli haluat myös lukion
päättötodistuksen ja sinulla on aikaisempia
lukio-opintoja, voidaan nämä kurssit
hyväksilukea soveltuvin osin. Tässä tapauksessa
sinun tulee hakea hyväksilukua aikuislukion
apulaisrehtorilta. Toimita hänelle todistus
muualla suoritetuista opinnoistasi.

Lukion päättötodistus
Lukion päättötodistuksen voi saada
suorittamalla lisäopintoja aikuislukion
opetuksessa. Tämä voi tapahtua myös
ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen.
Lukion päättötodistuksen saamisen
edellytyksenä on vähintään 44 kurssin
suorittaminen. Lukion päättötodistukseen
vaaditaan sekä ruotsin että matematiikan
oppimäärän suorittaminen.

Oppiaineen loppuarvosanan
määräytyminen
Oppiaineen arvosana määräytyy kaikkien
opiskelemiesi kurssien arvosanojen
keskiarvona. Aikuislukion kurssit hyväksiluetaan
ammattitutkintoon, mutta kaksoistutkintoopiskelija ei ilman lisäopintoja saa aikuislukion
päättötodistusta.

Arvosanat
10 = erinomainen
9 = kiitettävä
8 = hyvä
7 = tyydyttävä
6 = kohtalainen
5 = välttävä
4 = hylätty
S = suoritettu hyväksytysti
O = osallistunut opetukseen; kurssia ei ole suoritettu hyväksytysti
K = keskeyttänyt; kurssia ei ole suoritettu hyväksytysti

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
Opiskelijalla on oikeus pyytää opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen
oikaisua tai uusimista.
Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia
koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä
kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.
Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja
opiskelijan opettajat yhdessä.
Jos opiskelija katsoo arvioinnin uusimisen tai
sen hylkäämispyynnön virheelliseksi, hänellä on
oikeus pyytää Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Helsingin aikuislukion suorittaman arvioinnin oikaisua. Aluehallintovirasto voi velvoittaa
opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai
määrätä opinnoissa etenemistä koskevan
päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, mikä
arvosana opiskelijalle on annettava.

Todistukset
Voit pyytää aikuislukion toimistosta aikuislukion
opintosuoritusotteen. Saat halutessasi myös lukion oppimäärätodistuksen, kun olet suorittanut
kaikki oppiaineen pakolliset kurssit.
Ylioppilastutkinnon suoritettuasi saat ylioppilastutkintotodistuksen vasta sitten, kun valmistut
myös Stadin ammattiopistosta. Kaksoistutkintoopiskelijat lakitetaan aikuislukion ylioppilasjuhlassa.

21

aineen
lyhenne

ti ja to
15.20–16.45

ÄI
ÄI
S2
ENA

ENA6/V Kuikka
4.9. & 27.9.

ENB3

EAA

RAA/RAB3

IAB36
Koivunen

IAB3
SAB3

VEB31
Lehtinen
MAY1
Sauna-aho
MAA11
Ekholm
MAB5
Huhtalo
FY1
Koivisto
KE1
Arppe

VEB3
MAY
MAA
MAB
FY
KE
BI

HI3/MO (ma)
Turunen

HI

koe
palaute
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S212
Seppänen
ENA2
Kuikka

EAB31
Solís Silva

EAB3

OP

ma ja ke
17.00–18.25
ÄI12
Blomqvist

RUB14
Laukkarinen

RUB1

ET

1. jakso 29.8.–12.10.

OP1
Vilenius
pe 5.10.
17.00–19.30
pe 12.10.
16.15–16.50

ma 8.10.
17.00–19.30
pe 12.10.
18.30–19.05

ti ja to
17.00–18.25
ÄI5
Tarvainen

LVS1
Kaunisto
ENA1
Lehtinen
ENB36
Veteli
RUB13
Laine
EAA1
Solís Silva

RAB31
Koivunen

ma ja ke
18.45–20.10
ÄI2
Tarvainen
ÄI4/MO (ma)
Räsänen
S23/MO (ma)
Seppänen
ENA11
Laukkarinen

ti ja to
18.45–20.10

aineen
lyhenne

ti ja to
15.20–16.45

ÄI
ÄI

S28
Lavinto
ENA4
Vuori

S2
ENA
ENA/ENB3

RUB11
Ollila
EAA6
Solís Silva

RUB12
Laine

RUB15
Ollila

RUB1
RUB1/RUB3

EAB32
Solís Silva
IAB31
Koivunen
VEB32
Lehtinen

EAA/EAB3
RAA/RAB3/
IAB3/SAB3

RAA1
Koivunen

VEB3/KIB3

VEB36
Lehtinen

MAA1-2
Sauna-aho
MAB3
Himanen
FY1
Koivisto
KE2
Arppe
BI1
Niemi-Kapee

ti 9.10.
17.00–19.30
pe 12.10.
17.00–17.35

MAA6
Sauna-aho

FY3
Koivisto
KE2
Arppe

HI1
Turunen

ke 10.10.
17.00–19.30
pe 12.10.
19.10–19.45

SAB35
Koivunen

MAY
MAA

MAA7
Ekholm

MAB

MAA1-2
Sauna-aho
MAB11
Himanen
FY2
Koivisto
KE4
Arppe
BI2
Niemi-Kapee

ET1
Turunen
to 11.10.
17.00–19.30
pe 12.10.
17.40–18.15

2. jakso 22.10.–4.12.

ma ja ke
17.00–18.25
ÄI2
Räsänen
ÄI5/MO (ma)
Tarvainen
S21
Seppänen
ENA3/MO (ke)
Vuori

MAB

MAA12
Sauna-aho
MAB6
Himanen
FY2
Koivisto
KE3
Arppe

FY
KE
BI
GE
HI/YH
TE
PS/AT/OP
koe
palaute

TE1
Leppäniemi
OP5
Rantala
to 29.11.
17.00–19.30
ti 4.12.
16.15–16.50

HI2
Turunen
AT3
Ekholm
ke 28.11.
17.00–19.30
ti 4.12.
18.30–19.05

ti ja to
17.00–18.25
ÄI8
Tarvainen

ma ja ke
18.45–20.10
ÄI3
Tarvainen

ti ja to
18.45–20.10
ÄI1
Heinonen

S29
Lavinto
ENA6
Lehtinen
ENB37
Veteli
RUB110
Laukkarinen
RUB31
Rytky
EAA2
Solís Silva
RAB32
Koivunen

S24/MO (ma)
Seppänen
ENA2
Lehtinen
ENA1/V Kuikka
29.10. & 26.11.
RUB12
Ollila

LVS2
Kaunisto
ENA5
Kuikka

MAY1
Ekholm
MAA3-4
Sauna-aho
MAB4
Hellgren-Pekkanen
FY3
Koivisto
KE3
Arppe
BI3
Niemi-Kapee
GE1/MO (ti)
Leppäniemi
YH2/MO (ti)
Turunen
TE2/MO (to)
Leppäniemi
PS1
Anttila
pe 30.11.
17.00–19.30
ti 4.12.
17.00–17.35

EAA7
Solís Silva
RAA2
Koivunen
KIB31
Vuori
MAA2
Himanen
MAB2
Sauna-aho
FY4
Koivisto
KE4
Arppe

RUB14/MO (ti)
Laukkarinen
RUB13/V Lehtinen
30.10. & 20.11.
SAB36
Koivunen

MAA3-4
Sauna-aho
MAB8
Ekholm
MAB5/MO (to)
Hellgren-Pekkanen
FY4
Koivisto
KE5
Arppe
BI4
Niemi-Kapee

HI4/MO (ke)
Turunen

YH4/MO (ti)
Turunen

ma 3.12.
17.00–19.30
ti 4.12.
19.10–19.45

to 29.11.
17.00–19.30
ti 4.12.
17.40–18.15
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aineen
lyhenne

ti ja to
15.20–16.45

ÄI

3. jakso 10.12.–8.2.

ma ja ke
17.00–18.25
ÄI3
Tarvainen

ti ja to
17.00–18.25
ÄI9
Tarvainen

ma ja ke
18.45–20.10
ÄI4
Räsänen

ÄI
ÄI

S22
Seppänen
ENA1
Savolainen

S2
ENA
ENA
ENB3
RUB1

RUB15
Ollila

RUB1/RUB3

EAB33
Solís Silva
IAB32
Koivunen
VEB33
Lehtinen

EAA/EAB3
RAA/RAB3/
IAB3/SAB3
VEB3/KIB3
MAY/MAA
MAA
MAB
FY
KE
BI/GE
HI/YH/ET

BI6
Niemi-Kapee
ET3
Turunen

PS
TE
koe
palaute
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RUB12
Laukkarinen

pe 1.2.
17.00–19.30
pe 8.2.
16.15–16.50

MAA8
Himanen
MAB10
Sauna-aho
FY5
Koivisto
KE5
Arppe
GE2
Lindström
HI1/V Turunen
10.12. & 23.1.
TE3/V Niemi-Kapee
17.12. & 28.1.
ma 4.2.
17.00–19.30
pe 8.2.
18.30–19.05

S211
Seppänen
ENA3
Lehtinen
ENA5/V Talasniemi
13.12. & 15.1.
ENB38
Veteli
RUB17
Laine
RUB32
Ollila
EAA3
Solís Silva
RAB33
Koivunen
MAY1
Huhtalo
MAA5-6
Sauna-aho
MAB5
Hellgren-Pekkanen
FY5
Koivisto
KE4
Arppe
BI5
Niemi-Kapee
HI8/V Turunen
11.12. & 15.1.
PS5
Anttila
ti 5.2.
17.00–19.30
pe 8.2.
17.00–17.35

S25/MO (ma)
Seppänen
ENA10
Savolainen
ENA2/V Veteli
11.12. & 22.1.

ti ja to
18.45–20.10
ÄI2
Heinonen
ÄI1/MO (ti)
Tarvainen
ÄI6/V Räsänen
11.12. & 29.1.
LVS3
Kaunisto
ENA6
Lehtinen

aineen
lyhenne
ÄI
ÄI
S2
ENA

ENB3

RUB19
Laine

RUB15/V Laine
14.2. & 14.3.

EAA/EAB3
RAA/RAB3
IAB3/SAB3

RAA3
SAB31
Koivunen
Koivunen
KIB32
Vuori
MAA3
Sauna-aho
MAA13
MAA5-6
Himanen
Sauna-aho
MAB6/MO (ke)
MAB3
Huhtalo
Hellgren-Pekkanen
FY6
FY6
Koivisto
Koivisto
KE7
KE1
Arppe
Arppe
BI7
Niemi-Kapee
YH1
YH3
Turunen
Turunen

VEB3
MAY/MAA
MAA
MAB
FY

to 7.2.
17.00–19.30
pe 8.2.
17.40–18.15

FY1
Huhtalo

KE
BI

ti ja to
17.00–18.25
ÄI12
Tarvainen

ma ja ke
18.45–20.10
ÄI5
Tarvainen

S23
Seppänen
ENA1
Laukkarinen

LVS4
Kaunisto
ENA4
Kuikka

RUB110
Ollila
EAB34
Solís Silva

ENB31
Palasvirta
RUB13
Laine
EAA4
Solís Silva
RAB34
Koivunen

S21/MO (ma)
Seppänen
ENA11
Lehtinen
ENA3/V Veteli
13.2. & 13.3.

IAB33
Koivunen
VEB34
Lehtinen
MAA2
Ekholm
MAA9
Himanen
MAB6
Huhtalo
FY7
Koivisto
KE7-8
Arppe
HI2/V Turunen
13.2. & 6.3.

HI

MAY1
Hellgren-Pekkanen
MAA7-8
Sauna-aho
MAB2
Himanen
FY7
Koivisto
KE2
Arppe
BI1/MO (ti)
Niemi-Kapee
HI6
Turunen

YH
FI
OP

ke 6.2.
17.00–19.30
pe 8.2.
19.10–19.45

4. jakso 11.2.–3.4.

ma ja ke
17.00–18.25
ÄI4
Räsänen

ENA

RUB1

RUB11
Laukkarinen
RUB14/V Laine
17.12. & 21.1.

ti ja to
15.20–16.45

koe
palaute

OP5
Rantala
pe 29.3.
17.00–19.30
ke 3.4.
16.15–16.50

RUB12
Laukkarinen
RAA4
Koivunen

MAA4
Himanen
MAB4
Huhtalo
FY9
Koivisto
KE7-8
Arppe

FI1
Ekholm
ke 27.3.
17.00–19.30
ke 3.4.
18.30–19.05

to 28.3.
17.00–19.30
ke 3.4.
17.00–17.35

ma 1.4.
17.00–19.30
ke 3.4.
19.10–19.45

ti ja to
18.45–20.10
ÄI3
Heinonen
ÄI2/MO (to)
Tarvainen
LVS5
Kaunisto
ENA7
Kuikka

RUB16
Laine

SAB32
Koivunen

MAA7-8
Sauna-aho
FY9
Koivisto
BI2/MO (ti)
Niemi-Kapee
YH2
Turunen

ti 2.4.
17.00–19.30
ke 3.4.
17.40–18.15
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aineen
lyhenne

ti ja to
15.20–16.45

ÄI
ÄI

S24
Seppänen

S2
S2
ENA

ENA5
Veteli

ENB3

RUB3
EAA/EAB3
RAA/RAB3

IAB34
Koivunen
VEB34
Lehtinen
MAA3
Himanen
MAB2
Sauna-aho
FY2
Koivisto

IAB3/SAB3
VEB3
MAA
MAB
FY

GE

ENA2/MO (ma)
Savolainen
RUB15
Laukkarinen
RUB35-6
Ollila
EAB35
Solís Silva

RUB1

KE

5. jakso 8.4.–29.5.

ma ja ke
17.00–18.25
ÄI5
Blomqvist

GE1
Leppäniemi

HI

YH1/V Turunen
10.4. & 8.5.

YH
UE
TE
koe
palaute
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pe 24.5.
17.00–19.30
ke 29.5.
16.15–16.50

ke 22.5.
17.00–19.30
ke 29.5.
18.30–19.05

ti ja to
17.00–18.25
ÄI8
Tarvainen
LVS6
Kaunisto
ENA3
Savolainen
ENB32
Palasvirta
RUB14
Laine
EAA5
Solís Silva
RAB35
Koivunen

MAA9-10
Sauna-aho
MAB3
Himanen
KE3
Arppe

ma ja ke
18.45–20.10
ÄI1
Tarvainen
S22/MO (ma)
Seppänen
S29/MO (ke)
Seppänen
ENA4/V Lehtinen
10.4. & 13.5.
RUB13
Laukkarinen

RAA5
Koivunen

MAA5
Himanen
MAB5
Ekholm

ENA8
Veteli
RUB11
Laine

SAB33
Koivunen
MAA9-10
Sauna-aho

KE1/MO (ma)
Arppe

HI9/MO (to)
Turunen

TE1
Leppäniemi
to 23.5.
17.00–19.30
ke 29.5.
17.00–17.35

ti ja to
18.45–20.10
ÄI4
Heinonen
ÄI3/MO (ti)
Tarvainen
LVS7
Kaunisto

HI3
Turunen
UE1
Paranko
ma 27.5.
17.00–19.30
ke 29.5.
19.10–19.45

ti 28.5.
17.00–19.30
ke 29.5.
17.40–18.15

KOKO LUKUVUODEN VERKKOKURSSIT
OPPIAINE

KURSSI

OPETTAJA

Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI8

Anna Tarvainen

Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI9

Jenni Räsänen

Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI11

Jenni Räsänen

A-englanti

ENA9

Tarja Kuikka

A-englanti

ENA10

Taija Lehtinen

A-englanti

ENA11

Hanna Talasniemi

A-englanti

ENA12

Tarja Kuikka

A-englanti

ENA14

Taija Lehtinen

englanti (perusopetus)

ena11

Tarja Kuikka

Englannin tuki

OP3

Hanna Talasniemi

A-venäjä ja B3-venäjä

VEA14

Taija Lehtinen

B-ruotsi

RUB110

Susanna Laine

B-ruotsi

RUB112

Tarja Kuikka

B-ruotsi

RUB113

Susanna Laine

B-ruotsi

RUB114

Taija Lehtinen

B-ruotsi

RUB115

Taija Lehtinen

Lyhyt matematiikka

MAB11

Eila Sauna-aho

Biologia

BI1

Suvi Niemi-Kapee

Biologia

BI3

Suvi Niemi-Kapee

Biologia

BI6

Suvi Niemi-Kapee

Biologia

BI7

Suvi Niemi-Kapee

Maantiede

GE3

Suvi Niemi-Kapee

Maantiede

GE4

Heidi Leppäniemi
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YLIOPPILASTUTKINTO
OPPIAINE

KURSSI

OPETTAJA

Maantiede

GE5

Heidi Leppäniemi

Maantiede

GE6

Heidi Leppäniemi

Terveystieto

TE5

Suvi Niemi-Kapee

Historia

HI4

Perttu Turunen

Historia

HI5

Perttu Turunen

Yhteiskuntaoppi

YH1

Perttu Turunen

Yhteiskuntaoppi

YH2

Perttu Turunen

Yhteiskuntaoppi

YH5

Perttu Turunen

Uskonto (ev.lut.)

UE1

Merjo Paranko

Uskonto (ev.lut.)

UE2

Merjo Paranko

Elämänkatsomustieto

ET1

Perttu Turunen

Elämänkatsomustieto

ET7

Perttu Turunen

Filosofia

FI1

Heidi Ekholm

Filosofia

FI5

Heidi Ekholm

Psykologia

PS3

Raija Anttila

Opinto-ohjaus

OP2

Iina Vilenius

Teemaopinnot

TO1

eri opettajia

OP3 Englannin tuki
Kurssi toteutetaan koko vuoden auki olevana verkkokurssina ja sen aikana on
mahdollista osallistua lähitapaamisiin, joita järjestetään lukuvuoden aikana kolme
kertaa Mäkelänrinteen toimipisteessä: 23.10., 22.1. ja 16.4. klo 17.00 - 18.25.
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Opiskelijoilla tulee olla käytössään oma
kannettava tietokone ja tieto siitä, kuinka
ylioppilaskokeet suoritetaan Abittijärjestelmässä. Kokeita harjoitellaan
lukiokursseillamme. Abioppaastamme ja YTL:n
sivuilta ylioppilastutkinto.fi ja abitti.fi löydät
aiheesta ajankohtaisia lisätietoja ja ohjeita.
Ylioppilaskokeissa sinun on osallistuttava
neljään pakolliseen kokeeseen suorittaaksesi
ylioppilastutkinnon. Ainoa kaikille pakollinen
koe on äidinkieli tai suomi toisena kielenä
-koe ja lisäksi kolme (3) muuta pakollista
koetta valitaan ryhmästä, johon kuuluvat
matematiikan, vieraan kielen, toisen kotimaisen
kielen (ruotsin) ja yksi reaaliaineen koe.
Pakollisten kokeiden lisäksi voit osallistua
ylimääräisiin kokeisiin.
Ylioppilastutkinto on kahden tutkinnon
ohjelmassa hajautettu kahdelle peräkkäiselle
kerralle. Koska ylioppilastutkinnon voi
suorittaa hajautettuna kolmen peräkkäisen
tutkintokerran aikana, on kolmas kerta vielä
niiden käytettävissä, jotka eivät ole jostain
syystä seuranneet ohjelmaa.
Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä
(ruotsi) ja vieraissa kielissä järjestetään
vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset
kokeet. Saat valita, kumman tason mukaiseen
kokeeseen osallistut, mutta sinun on
suoritettava vaativampi A-tason koe vähintään
yhdessä edellä mainituista aineista. Vieraan
kielen kokeessa on valittavana A- ja C-tason
koe, ruotsissa A- ja B-taso. Toisessa kotimaisessa
kielessä ja vieraassa kielessä pitkän oppimäärän
kokeella tarkoitetaan peruskoulussa alkaneen
A-kielen oppimäärään perustuvaa koetta.

Reputtaneella on oikeus uusia hylätty pakollinen
koe kaksi kertaa välittömästi seuraavien kolmen
tutkintokerran aikana. Hyväksyttyä koetta voi
yrittää korottaa kerran ilman aikarajaa.
Koska ylioppilastutkintotodistuksen saamisen
edellytyksenä on hyväksytysti suoritettujen
pakollisten kokeiden lisäksi ammatillisen
perustutkinnon suorittaminen, kaksoistutkintoopiskelijana saat ylioppilastutkintotodistuksen
saman lukukauden lakkiaisissa, jolloin valmistut
Stadin ammattiopistosta, vaikka tutkintoon
vaadittavat kokeet olisi suoritettu hyväksytysti
jo aikaisemmin.
Syksyn lakkiaisjuhla pidetään ke 5.12. ja kevään
pe 31.5. klo 18. Valmistuvat ylioppilaat saavat
kutsun lakkiaisiin postitse.

Ylioppilastutkintoon
ilmoittautuminen
Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava
aikuislukion ryhmänohjaajalle tai
apulaisrehtorille marraskuussa, syksyn
tutkintoon toukokuussa. Kaksoistutkintoopiskelijoille järjestetään toisen lukuvuoden
keväällä abi-info, joka on pakollinen kaikille
opiskelijoille, jotka osallistuvat ensimmäistä
kertaa ylioppilaskokeisiin. Ryhmänohjaaja
ilmoittaa infon ajankohdan.
Alustavat ylioppilaskokeiden tulokset tulevat
Wilmaan 1–2 viikon kuluttua kokeesta.
YTL:n lopulliset tulokset tulevat melko
myöhään, joten ota tämä huomioon, jos
sinun on ilmoittauduttava uusiaksesi jonkin jo
kirjoittamasi yo-kokeen.

Reaaliaineiden kokeet järjestetään kahtena
eri koepäivänä. Yhtenä koepäivänä on
psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja
biologian koe. Toisena koepäivänä on uskonnon,
elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin,
kemian, maantieteen ja terveystiedon koe.
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Ylioppilaskoepäivät
Lukihäiriö, erityisjärjestelyt ja
selvitys vieraskielisyydestä
Lukihäiriön, sairauden tai vamman perusteella
voidaan myöntää erityisjärjestelyjä
ylioppilaskokeiden suorittamista varten
(esim. lisäaikaa). Mahdollista on myös yhden
kokeen arvosanan korotus lopullista arvosanaa
määrättäessä.
Vieraskielisyysselvitys kannattaa hankkia,
jos äidinkieli on muu kuin suomi tai jos on
käynyt pitkään koulua ulkomailla. Myös
opiskelijan erityisen vaikeaa elämäntilannetta
koskeva selvitys tai puoltolause voidaan ottaa
lopullisessa arvostelussa huomioon.
Lukion erityisopettaja tekee
ylioppilastutkintolautakuntaa varten
opiskelijalle lukitestauksen ja -lausunnon
erikseen pyydettäessä. Opiskelijan on
käynnistettävä testaus- ja lausuntoprosessi jo
pian opiskelujen alettua, koska erityisjärjestelyjä
on kokeiltava opintojen aikana. Lisäksi on
saatava kahden aineenopettajan lausunto
erityisjärjestelyjen tarpeesta. Ylioppilastutkintoa
varten anottavista erityisjärjestelyistä
sekä vieraskielisyysselvityksestä saa tietoa
erityisopettajalta, ryhmänohjaajilta,
apulaisrehtorilta sekä YTL:n verkkosivuilta.
Erityisjärjestelyitä ylioppilaskokeeseen on
haettava ylioppilastutkintolautakunnalta
jo ennen ensimmäistä yo-kokeisiin
ilmoittautumista. Ota yhteyttä asiassa
erityisopettajaan viimeistään puoli vuotta
ennen ilmoittautumistasi yo-kokeeseen.
Lisätietoja ja ohjeita em. seikkoihin liittyvissä
kysymyksissä saa erityisopettaja Päivi Rantalalta
(paivi.rantala@edu.hel.fi, puh. 050 401 3323).

Ylioppilaskokeiden muistilista:

SYKSYN 2018 YLIOPPILASKOEPÄIVÄT

1) Suorita kaikki lukiokurssit aikataulun mukaan;
se on parasta harjoitusta yo-kokeisiin!

Kokeet pidetään Mäkelänrinteen toimipisteessä (tarkemmat tiedot Wilmassa ennen kokeita).
Paikalla on oltava viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkua eli klo 8.30. Koeaika on klo 9–15.

2) Ilmoittaudu yo-kokeisiin ajoissa: yhteisessä
abi-infossa tämä tapahtuu ohjatusti.

SYKSY 2018

3) Seuraa Wilmaa: siellä kerrotaan koepaikat ja
muuta ajankohtaista sekä yo-tulokset.
4) Muista ilmoittautua uusintaan, jollet ole
tyytyväinen suoritukseesi.
5) Muista, että ylioppilaslakin saaminen
edellyttää valmistumista ammattiopistosta.
6) Yritä osoittaa kokeessa paras osaamisesi
ja käytä kokeeseen annettu aika, mutta ota
rennosti :)

ma 17.9. äidinkieli, lukutaidon koe
ke 19.9. englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, pitkä oppimäärä		
pe 21.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ma 24.9. englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä, lyhyt oppimäärä
		
ti 25.9. äidinkieli, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe
to 27.9. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
pe 28.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 1.10. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)
ke 5.12. LAKKIAISET klo 18

KEVÄT 2019
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, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
pe 31.5. LAKKIAISET klo 18
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YHTEYSTIEDOT
www.helsinginaikuislukio.fi
Mäkelänrinteen toimipiste (avoinna ma - to klo 15 - 19)
käyntiosoite

Mäkelänkatu 47

postiosoite

PL 55305, 00099 Helsinki

rehtori		

Niina Peltonen (niina.peltonen@hel.fi, 040 334 9021)

apulaisrehtori

Harri Veteli (harri.veteli@edu.hel.fi, 050 344 9305)

erityisopettaja

Päivi Rantala (paivi.rantala@edu.hel.fi, 050 401 3323)

lukiosihteeri

Sirpa Hömppi (hal.mrinne@edu.hel.fi, 09 3108 2359)

kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaajat:
Sturenkatu &
Kuutio

Merjo Paranko (merjo.paranko@edu.hel.fi, 050 343 8500)

Malmi		

Leena Heinonen (leena2.heinonen@edu.hel.fi, 040 683 0182)

kaksoistutkintolaisten opettajat:
äidinkieli
		

Outi Blomqvist (outi.blomqvist@edu.hel.fi)
Leena Heinonen (leena2.heinonen@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)
		Hanna Talasniemi (hanna.talasniemi@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 Merjo Paranko (merjo.paranko@edu.hel.fi)
terveystieto
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Heidi Leppäniemi (heidi.leppaniemi@edu.hel.fi)
Suvi Niemi-Kapee (suvi.niemi-kapee@edu.hel.fi)

