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Tervetuloa opiskelemaan 
Helsingin aikuislukioon 
lukuvuonna 2021–2022!

Haluamme opastaa, ohjata, tukea ja kannus-
taa sinua opinnoissasi eteenpäin. Tietenkin 
lukio-opiskelijalta odotetaan myös omaa 
aktiivisuutta ja kykyä itse suunnitella opin-
tojaan ja tulevaisuuttaan. Mutta älä jää kos-
kaan epätietoisuuteen tai suunnitelmien 
kanssa yksin – jos kaipaat apua, pyydä sitä.

Aikuislukion käytävillä, opetustiloissa ja 
vaikkapa verkko-oppimisympäristöissä ta-
paat hyvin monenlaisia opiskelijoita. Joku 
tekee meillä koko lukiota, vieruskaveri puo-
lestaan opiskelee yksittäistä oppiainetta 
 tavoitteenaan vaikkapa ylioppilaskokeen 
arvosanan korottaminen. Samasta ryhmäs-
tä löytyy myös nuorten lukion opiskelija, 
joka nopeuttaa tai paikkaa opintojaan 
aikuis lukiossa. Ja onpa siellä myös opiskeli-
ja, joka on jo suorittanut ammatillisen tut-
kinnon ja tähtää nyt ylioppilastutkintoon 
opiskelemalla joitakin oppiaineita. Jokainen 
teistä on yhtä tärkeä! Teitä kaikkia yhdistää 
se, että opiskelette saman opetussuunni-
telman mukaisissa opinnoissa – niitä ei ero-
tella opiskelijalajin mukaan.

Toivonkin, että sinun lukuvuotesi Hel-
singin aikuislukiossa sujuu hyvin. Muista 
kysyä, muista kommentoida, muista antaa 
palautetta. Ja erityisesti: muista nauttia 
 uuden oppimisesta ja uusien ihmisten koh-
taamisesta. 

Niina Peltonen
väistyvä Helsingin aikuislukion rehtori 

Innostavaa uutta kouluvuotta uusille ja 
 vanhoille opiskelijoille toivottavat va. rehtori 
Katri Hyrsky sekä apulaisrehtorit Harri 
 Veteli ja Heljä Nurmela.

Aikuislukio-opiskelu antaa hyvin erilaisista 
taustoista tuleville oppijoille hienon mah-
dollisuuden täydentää ja syventää omaa 
osaamistaan.  Opiskelu on hyvä aloittaa tu-
tustumalla tähän opinto-oppaaseen sekä 
osallistumalla Oppimistori-iltaan lukuvuo-
den alussa maanantaina 30.8.2021.

Tämä lukuvuosi tuo mukanaan jälleen 
paljon uutta aikuisten lukiokoulutukseen. 
Uusi aikuisten lukiokoulutuksen opetus-
suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021. 
Opetussuunnitelman uudistaminen on osa 
suurempaa kansallista lukiouudistusta. 
 Uuden “LOPSin” myötä kurssi opiskelun 
 yksikkönä katoaa pikkuhiljaa ja siirrymme 
opintopisteisiin ja erilaajuisiin opintojaksoi-
hin, kaikkiin oppiaineisiin tulevat mukaan 
laaja-alaisen osaamisen eri alueet ja kor-
keakoulu- ja työelämäyhteistyö tiivistyvät. 
Lukio-opintonsa alusta 1.8.2021 jälkeen 
aloittavat opiskelevat tämän uuden opetus-
suunnitelman mukaan. Aikaisemmin aloit-
taneet puolestaan saattavat opintonsa 
 loppuun edellisen suunnitelman mukai-
sesti, joten rinnalla kulkee vielä kahden 
 lukuvuoden ajan myös tämän opetussuun-
nitelman opintoja. Tätä ei kannata säikäh-
tää: koulumme opinto-ohjaajat, lukioluotsit 
ja opettajat kyllä auttavat sinua opintojesi 
suunnittelussa.

Uuden opetussuunnitelman myötä työs-
kentelyaikataulumme muuttuvat hiukan 
ja opiskelujaksot muuttuvat nimeltään pe-
riodeiksi. Tämä kannattaa meidän konkari-
opiskelijoiden ottaa nyt huomioon.

Ylipäätään on tärkeä muistaa kysyä ja 
 ihmetellä. Me koko Helsingin aikuislukion 
henkilökunta olemme täällä sinua varten. 
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Sisällys

Tervetuloa opiskelemaan 
Helsingin aikuislukioon 
lukuvuonna 2021–2022!

Haluamme opastaa, ohjata, tukea ja kannus-
taa sinua opinnoissasi eteenpäin. Tietenkin 
lukio-opiskelijalta odotetaan myös omaa 
aktiivisuutta ja kykyä itse suunnitella opin-
tojaan ja tulevaisuuttaan. Mutta älä jää kos-
kaan epätietoisuuteen tai suunnitelmien 
kanssa yksin – jos kaipaat apua, pyydä sitä.

Aikuislukion käytävillä, opetustiloissa ja 
vaikkapa verkko-oppimisympäristöissä ta-
paat hyvin monenlaisia opiskelijoita. Joku 
tekee meillä koko lukiota, vieruskaveri puo-
lestaan opiskelee yksittäistä oppiainetta 
 tavoitteenaan vaikkapa ylioppilaskokeen 
arvosanan korottaminen. Samasta ryhmäs-
tä löytyy myös nuorten lukion opiskelija, 
joka nopeuttaa tai paikkaa opintojaan 
aikuis lukiossa. Ja onpa siellä myös opiskeli-
ja, joka on jo suorittanut ammatillisen tut-
kinnon ja tähtää nyt ylioppilastutkintoon 
opiskelemalla joitakin oppiaineita. Jokainen 
teistä on yhtä tärkeä! Teitä kaikkia yhdistää 
se, että opiskelette saman opetussuunni-
telman mukaisissa opinnoissa – niitä ei ero-
tella opiskelijalajin mukaan.

Toivonkin, että sinun lukuvuotesi Hel-
singin aikuislukiossa sujuu hyvin. Muista 
kysyä, muista kommentoida, muista antaa 
palautetta. Ja erityisesti: muista nauttia 
 uuden oppimisesta ja uusien ihmisten koh-
taamisesta. 

Niina Peltonen
väistyvä Helsingin aikuislukion rehtori 

Innostavaa uutta kouluvuotta uusille ja 
 vanhoille opiskelijoille toivottavat va. rehtori 
Katri Hyrsky sekä apulaisrehtorit Harri 
 Veteli ja Heljä Nurmela.

Aikuislukio-opiskelu antaa hyvin erilaisista 
taustoista tuleville oppijoille hienon mah-
dollisuuden täydentää ja syventää omaa 
osaamistaan.  Opiskelu on hyvä aloittaa tu-
tustumalla tähän opinto-oppaaseen sekä 
osallistumalla Oppimistori-iltaan lukuvuo-
den alussa maanantaina 30.8.2021.

Tämä lukuvuosi tuo mukanaan jälleen 
paljon uutta aikuisten lukiokoulutukseen. 
Uusi aikuisten lukiokoulutuksen opetus-
suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021. 
Opetussuunnitelman uudistaminen on osa 
suurempaa kansallista lukiouudistusta. 
 Uuden “LOPSin” myötä kurssi opiskelun 
 yksikkönä katoaa pikkuhiljaa ja siirrymme 
opintopisteisiin ja erilaajuisiin opintojaksoi-
hin, kaikkiin oppiaineisiin tulevat mukaan 
laaja-alaisen osaamisen eri alueet ja kor-
keakoulu- ja työelämäyhteistyö tiivistyvät. 
Lukio-opintonsa alusta 1.8.2021 jälkeen 
aloittavat opiskelevat tämän uuden opetus-
suunnitelman mukaan. Aikaisemmin aloit-
taneet puolestaan saattavat opintonsa 
 loppuun edellisen suunnitelman mukai-
sesti, joten rinnalla kulkee vielä kahden 
 lukuvuoden ajan myös tämän opetussuun-
nitelman opintoja. Tätä ei kannata säikäh-
tää: koulumme opinto-ohjaajat, lukioluotsit 
ja opettajat kyllä auttavat sinua opintojesi 
suunnittelussa.

Uuden opetussuunnitelman myötä työs-
kentelyaikataulumme muuttuvat hiukan 
ja opiskelujaksot muuttuvat nimeltään pe-
riodeiksi. Tämä kannattaa meidän konkari-
opiskelijoiden ottaa nyt huomioon.

Ylipäätään on tärkeä muistaa kysyä ja 
 ihmetellä. Me koko Helsingin aikuislukion 
henkilökunta olemme täällä sinua varten. 
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Opiskelu Helsingin 
 aikuislukiossa
Helsingin aikuislukiossa voit:
• opiskella lukiostarttiopinnoissa
• suorittaa lukion oppimäärän ja 

 ylioppilastutkinnon
• suorittaa ylioppilastutkinnon 

 ammatilliselta pohjalta 
• suorittaa kaksoistutkinnon 

 ammattilukiossa 
• opiskella loppuun kesken jääneen lukion 
• opiskella yhden tai useampia kursseja/

opintojaksoja aineopiskelijana. 



Aikuislukiosanastoa selitettynä 

LOPS2016 = vanha vuoden 2016 lukion opetus-
suunnitelma

LOPS2021 = uusi syksyn 2021 lukion opetus-
suunnitelma (lukion 1.8.2021 jälkeen alusta 
aloittaville) 

Opetussuunnitelma = kirjattu suunnitelma 
 siitä, kuinka opetus järjestetään oppilaitok-
sessa; löytyy myös Wilmasta omalta väli-
lehdeltään (sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin 
perusteet)

Kurssi = vastaa 2021 syksyllä lukion aloittavien 
opintojaksoa 

Opintojakso = vanhan LOPSin kurssi-käsitteen 
uusi nimi

Opintopiste = puolet entisestä kurssista; 
 LOPS2021:ssa opintojaksot voivat olla eri 
laajuisia (1 op, 2 op tai 3 op); LOPS2016:ssa 
kaikki kurssit ovat samanlaajuisia (2 op) 

Periodi = LOPS2016:ssa käytettiin nimitystä 
jakso ja periodi tarkoittaa LOPS2021:ssa 
 samaa; lukuvuosi sisältää viisi periodia 
(sekä kesäkuun periodin ja elokuun periodin)

Moduuli = opintojaksot koostuvat moduuleista 
ja yhdessä opintojaksossa voi olla 1 opinto-
piste jotain sisältöä ja 3 opintopistettä jotain 
toista sisältöä (esim. ENA01+02) 

Tuntijako = kaikkien oppiaineiden kaikki opinto-
jaksot ja niiden moduulit, joita aikuisten 
 l ukiokoulutuksessa on mahdollisuus opis-
kelijalle tarjota 

Lukion oppimäärä = se määrä pakollisia ja 
 valinnaisia kursseja tai opintopisteitä, joka 
tarvitaan päättötodistuksen saamiseksi; 
LOPS2016:ssa 44 kurssia ja  LOPS2021:ssa 
88 opintopistettä 

Ylioppilastutkinto = lukion loppututkinto, johon 
sisältyy vähintään 4 pakollista koetta tai 
 keväällä 2022 tutkintonsa aloittavilla vähin-
tään 5 koetta (ks. luku Ylioppilastutkinto) 

A-oppimäärä = laaja oppimäärä jostain oppi-
aineesta, jonka opiskelija on yleensä aloit-
tanut alakoulussa

B1-oppimäärä = ruotsissa ns. keskipitkä oppi-
määrä, joka aloitetaan yleensä 6. luokalla 

B3-oppimäärä = vieraissa kielissä ja ruotsissa 
se oppimäärä, joka alkaa ihan alkeista

Opintotarjotin = koko lukuvuoden periodien 
kurssien ja opintojaksojen tarjonta, joka 
 löytyy tästä oppaasta ja Wilmasta 

Verkko-opinnot = opinnot, joita voit suorittaa 
jossain sähköisessä ympäristössä oman 
 aikataulusi mukaan jonkin tietyn periodin 
aikana; verkko-opintoja löytyy aikuislukion 
omasta kurssitarjottimesta ja lisäksi Helsin-
gin kaupungin yhteisestä verkkolukiosta; 
Wilman tarjottimessa tarkenteella /verkko 
(ks. luku Verkko-opinnot) 

Monimuoto-opinnot = opinnoissa on aikaan 
 sidottua lähi- ja etäopiskelua; ei sovi täysin 
itsenäiseksi kurssiksi; edellyttää sitoutu-
mista; opetusmuoto valmentaa hyvin jatko- 
opintoihin; Wilman tarjottimessa tarken-
teella /MO

Etäopinnot = verkkolukion opiskelumuoto, 
 jossa voit opiskella etänä tiettynä hetkenä 
online

Helsingin verkkolukio = kaikkien kaupungin 
 lukioiden yhteinen tarjotin, joka sisältää 
 kesäopinnot, etäopinnot, yhteiset lähi-
opinnot sekä verkko-opinnot; lisätietoa:  
hel.fi/lukionverkkokurssit 

Projektiviikko = projektiviikolla on muusta 
 periodista poikkeava aikataulu; se koostuu 
viidestä projektipäivästä 

Projektipäivä = tällöin opintojaksolle tai kurs-
sille on varattu kaksinkertainen määrä aikaa 
(useimmiten 2 x 80 min.); samana päivänä 
ei ole muuta opetusta; opettaja ohjeistaa, 
mitä projektipäivänä kulloinkin tapahtuu; 
se voi olla varattu opintojakson tai kurssin 
 pidemmälle kokeelle tai muulle näytölle tai 
sitten se voi olla jotain ihan muuta

vRUB15/MO = vanhan opetussuunnitelman (v) 
ruotsin (RU) keskipitkä (B1) kurssi numero 
5, joka tarjotaan monimuoto-opetuksena  
(/MO)
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Ilmoittautuminen

Opiskelijaksi voi ilmoittautua läpi lukuvuoden. 
Tutkintoa varten opiskelevat ilmoittautuvat 
aina opinto-ohjaajan kautta. Varaa aika sähkö-
postilla: iina.vilenius@edu.hel.fi. Aineopiskeli-
jat voivat ilmoittautua toimistoon tai verkossa. 
Toimita koululle viimeisin tutkintotodistus.

Aikuislukiossa opiskelijan tulee ilmoittautua 
läsnä olevaksi lukuvuosittain. Ilmoittautumislo-
makkeen löydät toimistosta tai voit tulosta sen 
kotisivultamme: hel.fi/helsinginaikuislukio/fi.

Ilmoittaudu opintojaksoille/kursseille Wilman 
kautta. Tule viimeistään toiselle opetuskerralle, 
jottei sinua poisteta listalta. Mikäli jollekin opin-
tojaksolle/kurssille ei ilmoittaudu riittävästi 
opiskelijoita, se voidaan perua. Tutkintotavoit-
teiset opiskelijat ovat etusijalla, jos ilmoittau-
tujia on paljon.

Aina meneillään olevan periodin aikana 
 ilmoittaudutaan seuraavalle periodille. Muista 
siis ilmoittautua ajoissa.

Aineopiskelijana 

 � olet toisen lukion tai ammatillisen 
 oppilaitoksen opiskelija ja täydennät opinto-
jasi aikuislukiossa

 � olet jo valmistunut ylioppilaaksi ja  täydennät 
oppimäärääsi tai ylioppilas tutkintoasi uusil-
la aineilla 

 � harrastat opiskelua ja haluat oppia 
 esimerkiksi uuden kielen

Huom! päivälukion opiskelija: tarkista aikuis-
lukion Wilmasta, että olet saanut arvosanan tai 
suoritusmerkinnän. Pyydä sitten toimistosta 
aikuislukion opintosuoritusote, jonka toimitat 
omaan kouluusi. Päiväkoulun opiskelijana si-
nulla on siis kaksi Wilmaa käytössäsi, oman kou-
lun Wilma sekä Helsingin aikuislukion Wilma. 

Oppimistori

Lukuvuosi alkaa ma 30.8. klo 17 oppimistorilla, 
jossa saat kädestä pitäen ohjausta opintojen 
aloittamiseen. Voit jutella ohjaajien ja opetta-
jien kanssa ja kysyä mitä mieleen juolahtaa.

Lukiostartti

Kenelle? 
 � Tarvitset kertausta ja tukea ennen varsi-

naisiin lukio-opintoihin siirtymistä.
 � Haluat opiskella oppiaineiden termistöjä ja 

käsitteitä, jotta pääset hyvin alkuun 
 pakollisilla opintojaksoilla. 

 � Opinnoistasi on kulunut aikaa ja haluat 
 saada hyvän pohjan, ennen kuin aloitat 
 varsinaiset lukio-opinnot. 

Miten ilmoittaudun? 
 � Löydät lukiostarttiopinnot Wilman opinto-

tarjottimesta: LOPS2021 Helsingin aikuis-
lukio, lukion tarjotin 2021–22, uusi opetus-
suunnitelma.

 � Opinnot on merkitty sanalla “startti” tai 
“nivel”, joten ne on helppo tunnistaa. 

 � Starttiopintojaksossa on usein kaksi 
 moduulia, joista toinen on jotain reaali-
ainetta ja toinen aineen opiskelua tuke-
via lukemisen ja kirjoittamisen taitoja tai 
matematiikkaa ja digiosaamista.

Miksi kannattaa valita starttiopintoja? 
 � Starttiopinnot lasketaan osaksi lukion oppi-

määrää. Ne ovat valinnaisia opintojaksoja. 
 � Starttiopinnot säästävät aikaa, jos sinulla 

on oppimisvajetta jossain aineessa, koska 
silloin saat paremmin opintosi etenemään 
jatkossa. 

 � Starttiopinnoissa parannat myös omia opis-
kelutaitojasi. 

Osaamisen tunnustaminen ja 
 tunnistaminen 

Sinulla on oikeus saada tunnustetuksi muualla 
suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan 
ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuun-
nitelman mukaisia. Huomaathan, että vain hy-
väksytyt arvosanat luetaan hyväksi, 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.
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Opiskelumaksut

Lukiotutkintoa suorittavilta opiskelijoilta ei 
 peritä maksuja. Laajennettu oppivelvollisuus 
koskee vuonna 2005 syntyneitä ja peruskoulun 
suorittaneita opiskelijoita; heille myös opis-
kelumateriaali on ilmaista. Aineopiskelijoilta 
perittävä maksu on 25€/kurssi tai korkeintaan 
125€/vuosi. Helsinkiläisiltä opiskelijoilta ja 
 työttömiltä maksu puolitetaan. Alennukseen 
oikeuttava tosite (esim. voimassa oleva TE- 
toimiston todistus tai opiskelutodistus) on 
 toimitettava lukiosihteerille heti opintojen 
 alussa. Kurssit laskutetaan jälkikäteen perio-
deittain opiskeltujen kurssien mukaan. Alen-
nusta ei voi saada jälkikäteen. Helsingin toisen 
asteen oppilaitosten tutkinto-opiskelijoilta ei 
aineopiskelumaksua peritä.

Opintojen aloitus 

	☐ ohjausaika: Tutkinto-opiskelijana varaa 
aika opinto-ohjaajalta: iina.vilenius@edu.
hel.fi. 
	☐ todistukset: Huolehdi todistusjäljen-

nökset aiemmista opinnoista mukaan 
 ensimmäiseen opinto-ohjaajan tapaami-
seen. Mikäli olet suorittanut ylioppilas-
tutkinnon tai sen osia jossain muussa 
 oppilaitoksessa, muista tuoda myös ne 
tiedot opinto-ohjaajalle.
	☐ valinnat: Pidä huolta, että sinulla on 

 aloitusperiodin opintojaksojen/kurssien 
valinnat hyvissä ajoin tehtynä ennen 
 periodin alkamista. Valinnat tehdään Wil-
man opintotarjottimissa.
	☐ verkko-opinnot: Jos valitsit verkko-opin-

toja, käy mahdollisimman nopeasti teke-
mässä aloitustehtävä. Älä ilmoittaudu 
verkko-opintoihin, ellet aloita heti opis-
kelua, koska myös verkko-opinnot tulee 
suorittaa periodin aikana. Helsingin verk-
kolukiolla on tiukat ilmoittautujamäärä-
katot. Helsingin verkkolukio ei ole tarjolla 
yksityisten koulujen opiskelijoille.
	☐ luokat: Löydät opetustilat Wilmasta, 

 jaksotiedotteesta ja ilmoitustaululta. 
Ole paikalla aloitustunneilla!

	☐ tietokone: Lukiokursseilla tarvitset 
 Abitti-yhteensopivan kannettavan tieto-
koneen tehtävien ja kokeiden tekemi-
seen. Koululla ei ole tarjolla lainalaitteita 
opiskelijoille.
	☐ oppimateriaali: Tarkista tarvittava oppi-

materiaali tämän oppaan Kurssit/Opinto-
jaksot -osiosta.
	☐ tunnukset: Pyydä Wilma- ja Office 365/

itslearning/Google-tunnukset mieluiten 
sähköpostitse: 

 � tunnus.hal@edu.hel.fi
	☐ Wilma: Jos sinulla on käytössä myös jon-

kin toisen koulun Wilma, aseta eri sala-
sana aikuislukion Wilmaan.
	☐ itslearning/o365/Google: Tämä edu.hel.

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

Wilma (helsinki.inschool.fi) on koulukohtainen 
opiskelijarekisteri, jossa 

 � ilmoittaudut opintojaksoille/kursseille 
ja seuraat opintojesi etenemistä perio-
deittain

 � voit tarkistaa työjärjestyksesi
 � voit saada ja lähettää viestejä ja lukea 

koulun tiedotteita (Wilma on koulun ensi-
sijainen tiedotuskanava)

 � ilmoittaudut ylioppilaskokeisiin ja näet 
yli oppilaskokeiden tulokset

 � näet kaikkien opintojaksojen/kurssien 
 kuvauksen opetussuunnitelmassa.

Office 365 (o365.edu.hel.fi) on opiskelun tuki-
paketti, 

 � johon kirjaudutaan koulun lyhyellä käyt-
täjätunnuksella xxxxyyy@edu.hel.fi

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

 � johon sisältyy monia opiskelua tukevia 
 sovelluksia, kuten Teams ja OneDrive 

 � jonka kautta voit ladata itsellesi ilmaisek-
si Officen ohjelmistopaketin.
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Google (google.com) tarjoaa myös koulun   
edu.hel.fi-tilin, 

 � johon kirjaudutaan koulun lyhyellä käyt-
täjätunnuksella xxxxyyy@edu.hel.fi

 � HUOM! ensimmäisellä kerralla Googleen 
kirjaudutaan etunimi.sukunimi@edu.hel.
fi- tunnuksella!

 � joka sisältää monia opiskelua tukevia so-
velluksia, kuten Classroom, Drive ja Meet

 � HUOM! Googlen edu.hel.fi-tili ei toimi 
sähkö postina!

itslearning (helsinki.itslearning.com) on verkko- 
oppimisympäristö,

 � johon kirjaudutaan koulun lyhyellä käyttäjä-
tunnuksella xxxxyyy@edu.hel.fi

Tiedotuskanavat

 � Wilma
 � opinto-opas
 � jaksotiedotteet
 � abi-opas

 � hel.fi/helsinginaikuislukio/fi

Ohjaus 

Uudet tutkinto-opiskelijat saavat aina alku-
ohjauksen. Jokaisen kanssa tehdään henkilö-
kohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, jota 
päivitetään tarpeen mukaan. Tutkinto-opiskeli-
joita ohjaavat myös lukioluotsit, jotka tekevät 
tiivistä yhteistyötä opinto-ohjaajan kanssa. 
Pidä opiskelijana myös itse huoli siitä, että 
 varaat säännöllisesti ajan opinto-ohjaukseen 
ja osallistut oman lukioryhmäsi ohjaukseen.

Opinto-ohjaajamme auttavat monenlaisissa 
asioissa:

 � opiskelun aloittaminen
 � edellisten opintojen tunnustaminen
 � opiskelun käytännöt
 � opiskelusuunnitelmat
 � yo-ilmoittautumiset
 � jatko-opinnot ja urasuunnitelmat

Opinto-ohjaajat

Iina Vilenius 
 � tutkinto-opiskelijat 
 � AM-pohjalta ylioppilastutkintoon 

 tähtäävät opiskelijat 
 � etäohjaus Teams-sovelluksen kautta 

 joustavasti paikasta riippumatta
 � varaa etäohjaus tai lähitapaaminen:  

iina.vilenius@edu.hel.fi
Suvi Niemi-Kapee 

 � aineopiskelijat 
 � varaa etäohjaus tai lähitapaaminen:  

suvi.niemi-kapee@edu.hel.fi
Eeva Korhonen

 � ammattilukio-opiskelijat 
 � varaa etäohjaus tai lähitapaaminen: 

 eeva.korhonen@edu.hel.fi

Muiden koulujen opiskelijat käyttävät oman 
koulunsa ohjausta muissa kuin aikuislukion 
käytäntöihin liittyvissä asioissa. Aineopiske-
lijoita (lukion suorittaneita) suositellaan käyt-
tämään TE-toimistojen koulutuspalveluja tai 
ammatinvalintapsykologeja, mikäli he haluavat 
jatko-opintoihin liittyvää uraohjausta. 

Lukioluotsit

Anna Lavinto anna.lavinto@edu.hel.fi
Päivi Rantala paivi.rantala@edu.hel.fi
Jenni Räsänen jenni.rasanen@edu.hel.fi
Anna Tarvainen anna.tarvainen@edu.hel.fi

Lukioluotsit ovat tavattavissa tiistaisin ja keski-
viikkoisin klo 16–17 Olohuoneessa: 

 � HOPS-lomakkeiden täyttämisen ohjaa-
minen Wilmassa

 � uusien opiskelijoiden ohjaaminen koulun 
käytäntöihin

 � miten toimitaan projektiviikolla, mistä 
löytää tietoa eri asioista, kenen puoleen 
missäkin asiassa kannattaa kääntyä tai 
mistä saa selville materiaalit tai oppimis-
tilat? 
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Oppimisen tuki

Erityisopettaja Päivi Rantalalle paivi.rantala@
edu.hel.fi voit varata ajan sähköpostilla, Wilma- 
viestillä tai puhelimitse 050 401 3323. Erityis-
opettaja tukee sinua tarvittaessa erilaisissa 
opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa eli

 � auttaa löytämään tarvittavat tukimuodot 
sekä lukio-opinnoissa että ylioppilaskokeissa

 � tekee lukiseulat ja -testit sekä 
vieraskielisyys selvitykset

 � neuvoo tehokkaiden oppimisstrategioiden 
löytämisessä

 � auttaa ja tukee arkisissakin lukion pulma-
tilanteissa

 � kartoittaa ja pyrkii ratkaisemaan opiskeluun 
liittyviä haasteita yhdessä opinto-ohjaajien, 
lukioluotsien ja opettajien kanssa

 � pitää opiskelutaitoja kehittävää OP05- 
kurssia.

Opiskeluetiketti

Aikuislukiossa arvostamme viihtyisää työ- ja 
oppimisympäristöä. Anna siis muille ja itsel-
lesi työrauha. Lukio-opiskelu edellyttää omaa 
aktiivista työskentelyä, määrätietoisuutta, oma-
ehtoisuutta, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta.

Hyvä yhteishenki rakentuu yhteisöllisyydestä 
ja välittämisestä. Jokaisella on vastuu turval-
lisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppi-
misympäristöstä. Kaikenlainen kiusaaminen, 
häirintä, syrjintä sekä henkinen tai fyysinen 
 väkivalta on ehdottomasti kielletty. Oppilaitos 
on päihteetön ja savuton. 

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 aloittaa aktiivisen 
toiminnan heti lukukauden alussa. Opiskelija-
kunta on kaikkien opiskelijoiden ääni. Sen teh-

tävä on kommentoida opiskelijan arkeen liitty-
viä asioita opiskelijan näkökulmasta, ja opiske-
lijakunnan mielipiteitä kuunnellaan myös kou-
lun johdossa.

Opiskelijakunta kokoontuu viikoittain opis-
kelijan olohuoneessa. Tarjolla on monenlaista 
toimintaa iloisessa ilmapiirissä. Tarkoitukse-
namme on antaa vertaistukea ja auttaa toisia 
opiskelijoita koulun arjen pienissä käytännön 
kysymyksissä.

Mikäli haluat mukaan opiskelijakunnan halli-
tuksen toimintaan, ota yhteys opiskelijakunnan 
ohjaavaan opettajaan (iina.vilenius@edu.hel.fi) 
tai suoraan opiskelijakunnan hallitukseen. Yh-
teystiedot löytyvät ilmoitustaululta.

Olohuone 

 � Nimensä mukaisesti Olohuone on rento 
oleskelupaikka keskellä kouluviikkoa tiis-
taisin ja keskiviikkoisin klo 16–17 alakerran 
aulassa ruokalaan menevällä käytävällä.

 � Olohuoneesta löytyvät vakiojäseninä opin-
to-ohjaajat, erityisopettaja ja lukioluotseja. 

 � Olohuoneessa voi hoitaa pieniä opiskeluun 
liittyviä asioita, jotka eivät vaadi paljoa aikaa. 

 � Olohuoneessa voi tavata muita opiskelijoita 
ja opettajia. 

 � Olohuoneessa on aina jotain pientä tarjot-
tavaa. 

Musaklubi

Musaklubi kokoontuu viikoittain musiikkiluokas-
sa 228. Jos sinua kiinnostaa laulaa tai soittaa 
jotain instrumenttia, tule mukaan musaklubille, 
jonne kaikki ovat tervetulleita laulu- ja soitto-
taidoista riippumatta. Musaklubia vetää apu-
laisrehtori Harri Veteli (harri.veteli@edu.hel.fi).

Ravintola

Kouluravintolassa myytävänä koulupäivinä ruo-
kaa klo 15.30 alkaen aikuislukion opiskelijoille 
ja henkilökunnalle edulliseen opiskelijahintaan.
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Kirjasto

Koululla on pieni kirjasto, josta voit lainata 
 oppikirjoja. Ole yhteydessä kirjastonhoitaja 
Suvi Koivuseen (suvi.koivunen@edu.hel.fi).

Opetusjärjestelyt

Lukuvuodessa on viisi periodia ja lisäksi kau-
punkitarjottimen kaksi kesäperiodia. Kursseil-
la/opintojaksoilla on yleensä opetusta kaksi 
kertaa viikossa joko maanantaisin ja keski-
viikkoisin tai tiistaisin ja torstaisin 40/80 mi-
nuutin opetusrupeama kerrallaan. Tarkemmat 
aikataulut löytyvät Wilman työjärjestyksestä. 
Erilaajuisilla opintojaksoilla on eri määrä ope-
tusta viikossa

Opetusperiodin aikana on yksi projektiviik-
ko (yleensä periodin toiseksi viimeinen viikko). 
Tämän viikon aikataulu eroaa normaalista: 
 jokaisella kurssilla/opintojaksolla on yksi 
 opetuskerta, jonka opetustunnit pidetään 
klo 17.10–20.10. Tarkemmat aikataulut löytyvät 
työjärjestyksestä. Näinä päivinä ei ole muuta 
opetusta eikä opinto-ohjauksen päivystystä.

Jos projektiviikolla pidetään kokeita, opis-
kelijalla tulee niissä olla oma tietokone lisä-
laitteineen ja muut tarvittavat työvälineet. Kai-
kissa kokeissa sinun tulee varautua todista-
maan henkilöllisyytesi voimassa olevalla henki-
löllisyystodistuksella.

Periodin aikana voidaan pitää välikokeita ja 
suorittaa muita kirjallisia tai suullisia tehtäviä. 
Arvioinnin muoto sovitaan periodin alussa. 
 Kokonaissuoritus arvioidaan Wilmaan 5 työ-
päivän kuluessa periodin päättymisestä. Näet 
suorituksesi myös Oma Opintopolusta.

Oppimäärä

Lukion päättötodistuksen saamisen edellytyk-
senä on vähintään 44 kurssin / 88 opintopis-
teen suorittaminen. Oppiainejako ja pakollisten 
kurssien / opintojaksojen määrä on nähtävissä 
seuraavan sivun tuntijakotaulukossa.

Syksyllä 2021 lukion aloittavat opiskelijat 
opiskelevat vuoden 2021 opetussuunnitelman 
mukaisesti opintojaksoja. Aikaisemmin lukio- 

opintonsa aloittaneet noudattavat vielä kahden 
vuoden ajan vanhaa opetussuunnitelmaa ja 
kurssijakoa.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa voit valita 
suomi toisena kielenä -oppimäärän, jos äidinkie-
lesi on väestörekisterissä jokin muu kuin suomi 
tai ruotsi. A-kielistä valitaan vähintään yksi ja 
matematiikasta joko lyhyt tai pitkä oppimäärä. 
Pakollisten opintojen lisäksi sinun tulee suorit-
taa syventäviä opintoja, jotta oppimäärä täyttyy.

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

Nuorten lukiosta aikuislukioon siirryttäessä 
on oltava tarkkana oman oppimäärän täyttymi-
sestä. Siirtymisvaiheessa tehtävän opintojen 
tunnustamisen tuloksena täytyy useimmiten 
käydä oppimäärän täyttymiseksi vielä aikuis-
lukiossa sovittuja syventäviä opintoja, joten 
44 kurssia / 88 opintojaksoa ei välttämättä ole 
riittävä määrä. Ole siis huolellinen ja muista, 
mitä on sovittu, jotta ehdit sisällyttää suunni-
telmaasi kaikki kurssit. 

Lukion oppimäärän suorittaminen kestää 
2–4 vuotta. Jos et 4 vuodessa ole saanut lukion 
oppimäärää suoritettua, katsotaan opinto- 
oikeutesi päättyneen. Näihin lukiovuosiin las-
ketaan yhteen kaikissa eri lukioissa käytetyt 
opiskeluvuodet. Jos sinulla on perusteltu syy 
(esim. sairaus tai vaikea elämäntilanne) lisä-
aikaan opintojen loppuun saattamiseksi, hae 
lisäaikaa rehtorilta. Hakulomakkeita saat opin-
to-ohjaajalta; hakemukseen liitetään myös 
opiskelusuunnitelma sekä muut mahdolliset 
todistukset (esim. lääkärintodistus). Rehtori 
tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä 
tai hylkäämisestä.
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Aikuisten lukiokoulutuksen tuntijako
(opetussuunnitelma 2016)

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 ja kirjallisuus 5 4 3

A-kieli 6 2 7

B1-kieli (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 yhteensä 5

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

yhteensä 6

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

opinto-ohjaus 5

tietotekniikka 3

aktiivipolku 7

Lukion oppimäärään vaadittava vähimmäiskurssimäärä 44
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Aikuisten lukiokoulutuksen tuntijako
(opetussuunnitelma 2021) 

OPPIAINE TAI AINERYHMÄ Valtakunnalliset
pakolliset  

opinnot
opintopisteinä 

Valtakunnalliset 
 valinnaiset  

opinnot
opintopisteinä

Lukion  
valinnaiset

opintojaksot
opintopisteinä

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

– suomen kieli ja kirjallisuus 10 8 15

– suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 10 8 15
A-KIELI (ENGLANTI) 12 4 17
A-KIELI (MUUT KIELET) 12 4 4
B1-KIELI (RUOTSI) 10 4 17
B3-KIELET 16 4
MATEMATIIKKA

yhteinen opintokokonaisuus 2

pitkä oppimäärä 18 6 12

lyhyt oppimäärä 10 4 12
YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET yhteensä 10

fysiikka 2 tai 4 12 9

kemia 2 tai 4 8 12

biologia 2 tai 4 8 13

maantiede 2 tai 4 6 9
HUMANISTIS-YHTEISKUNNALLISET  
TIETEET

yhteensä 12

uskonto/elämänkatsomustieto 2 10 4

historia 4 8 7

yhteiskuntaoppi 4 4 7

filosofia 2 6 4

psykologia 10 7
MUUT LUKION TEHTÄVÄÄN  
KUULUVAT OPPIAINEET

terveystieto 6 8

liikunta 10 2

kuvataide 8 2

musiikki 8 2

opinto-ohjaus 11

lukiodiplomit 16

tietotekniikka 9

muissa oppilaitoksissa  
suoritetut opinnot

8

aktiivipolku 5

Lukion oppimäärään vaadittava vähimmäisopintopistemäärä 88
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1. periodi 30.8.–15.10.
MA JA KE
16.20–17.00

MA JA KE
17.10–18.30

MA JA KE
18.50–20.10

TI JA TO
16.20–17.00

TI JA TO
17.10–18.30

TI JA TO
18.50–20.10

ÄI15 
Tarvainen

ÄI01 
Tarvainen

vÄI02 
Heinonen

vÄI04 
Tarvainen

S218 
Lavinto

vÄI05 
Lavinto

S215+TE06 
Lavinto

S219 
Lavinto

vS203 
Seppänen

vS205 
Seppänen

S201 
Seppänen

vENA06/MO 
Mäkitalo

vENA02 
Mäkitalo

vENA04 
Veteli

vENA06/MO 
Mäkitalo

ENA12 
Mäkitalo

ENA11 
Mäkitalo

vENA14/MO 
Talasniemi

ENB301 
Majapuro

ENA01 
Majapuro

vEAB301 
Solis Silva

VEB301 
Lehtinen

vVEB36 
Lehtinen

RAB301 
Koivunen

vRAB06 
Koivunen

vRUB12/MO 
Mäkitalo

vRUB15 
Laine

MAB12/OP04 
Huhtalo

OP04 
Himanen

RUB110 
Majapuro

vMAY01/MO 
Himanen

vMAA01+02 
Sauna-aho

vMAY01/MO 
Himanen

vMAA06 
Himanen

MAY01 
Himanen

vMAB05 
Himanen

vMAB02 
Himanen

MAA17/MAB13 
Sauna-aho

vFY01 
Koivisto

vFY02 
Koivisto

vFY01 
Koivisto

vFY03 
Koivisto

vKE02 
Arppe

vKE01 
Arppe

vKE07/MO 
Arppe

vKE02 
Arppe

vBI01 
Lundgren

vBI07/MO 
Niemi-Kapee

vTE03 
Mäkelä

TE06+S215 
Mäkelä

vGE01 
Mäkelä

vGE03 
Mäkelä

vHI08/V 
Turunen

HI01 
Turunen

vPS04 
Toikko

vYH06/V 
Turunen

vHI03 
Turunen

vYH01 
Turunen

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 8.10.

PROJEKTIPÄIVÄ
MA 4.10.

PROJEKTIPÄIVÄ
KE 6.10.

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 8.10.

PROJEKTIPÄIVÄ
TI 5.10.

PROJEKTIPÄIVÄ
TO 7.10.

 � LOPS2016-kurssit on merkitty v-alkuisina. Muuten ne ovat LOPS2021-opintojaksoja.
 � Wilmassa on erikseen LOPS2016-tarjotin ja LOPS2021-tarjotin. 
 � Tarkista oppaan lopusta Kurssit/Opintojaksot-osiosta, miten vastaavuudet uuden ja vanhan 

LOPSin suhteen menevät.
 � Monimuoto-opinnot on merkitty /MO-päätteellä ja osa opetuksesta on etäopetusta.
 � Verkko-opinnot on merkitty /V-päätteellä ja niiden materiaali on verkossa.
 � Lukiostartin opintojaksot ovat vihreällä taustalla.

Kurssitarjotin: Iltaopetus
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Jakson aikataulu
 ☐ Oppimistori ma 30.8. klo 17 kaikille aikuislukion opiskelijoille
 ☐ Projektiviikko 4.10.–8.10.
 ☐ Arviointi Wilmassa 29.10. mennessä
 ☐ Muista tehdä läsnäoloilmoitus lukuvuodelle 2021–2022, jos olet vanha opiskelija.
 ☐ Muista ilmoittautua Wilmassa 2. periodille ennen syyslomaa.
 ☐ Syysloma 18.10.–22.10.

 ☐ Alkeista alkavat B3-kielet: 
 ENB301  (englanti)  EAB301  (espanja)  RAB301  (ranska)  VEB301  (venäjä)

 ☐ Lisäksi kaupungin verkkotarjottimessa: 
 IAB3  (italia)  SAB3  (saksa)  RUB3  (ruotsi)  EAA  (A-espanja)

 ☐ Peruskoulua kertaavat lukioon valmentavat nivelopinnot: 
 ÄI15   ENA12   MAA17/MAB13  

 ☐  vENA14/MO  käy läpi englannin kielen keskeisimpiä rakenteita. Tavoitteena on opiskelijoiden 
englannin kielen huoltaminen. Suositellaan erityisesti ylioppilaskokeisiin valmistautuville. 

 ☐ Yo-kokeisiin valmentavat kertausopinnot: 
Kertaa englantia, biologiaa, kemiaa, historiaa ja yhteiskuntaoppia joustavasti lähitunneilla 
sekä verkossa ennen syksyn yo-kirjoituksia. Kursseilla on mahdollisuus harjoitella myös 
yo-kokeessa tarvittavia ohjelmia sekä Abitin käyttöä. 
 vENA14/MO   vKE07/MO   vBI07/MO  vHI08/V   vYH06/V 

 ☐ Syksyn yo-kokeet pidetään 13.9.–27.9. Katso Wilman tiedotteesta koetilat ja muita ohjeita. 

ma 13.9. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe
ke 15.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 17.9. englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, pitkä oppimäärä 
ma 20.9. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 23.9. uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
pe 24.9. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä
ma 27.9. englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä, lyhyt oppimäärä
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2. periodi 25.10.–10.12. 
MA JA KE
16.20–17.00

MA JA KE
17.10–18.30

MA JA KE
18.50–20.10

TI JA TO
16.20–17.00

TI JA TO
17.10–18.30

TI JA TO
18.50–20.10

ÄI02+03 
Tarvainen

vÄI08 
Tarvainen

vÄI03/MO 
Räsänen

vÄI05 
Ravi

S202+03 
Lavinto

vS209 
Sinervo

vS204 
Ravi

ÄI01 
Tarvainen

S220 
Lavinto

S221 
Lavinto

S215+KE09 
Lavinto

vENA01/MO 
Lehtinen

vENA03 
Veteli

vENA06 
Lehtinen

vENA01/MO 
Lehtinen

vENA05/MO 
Lehtinen

S201 
Sinervo

ENA01 
Mäkitalo

ENB302 
Majapuro

ENA02 
Mäkitalo

VEB302 
Lehtinen

RAB302 
Koivunen

vRAB07 
Koivunen

RUB101+02 
Mäkitalo

vRUB13 
Laine

RUB111 
Mäkitalo

MAY01 
Himanen

MAY01 
Sauna-aho

vMAA03+04 
Sauna-aho

vMAA10 
Himanen

vMAA07 
Sauna-aho

MAA02 
Himanen

vEAB302 
Solis Silva

vMAB03 
Sauna-aho

vMAB06 
Huhtalo

vMAB03 
Sauna-aho

vFY03 
Koivisto

vFY04 
Koivisto

vFY04 
Koivisto

vFY02 
Koivisto

vKE04 
Arppe

vKE03 
Arppe

vKE03 
Arppe

KE09+S215 
Arppe

vBI02 
Lundgren

vBI03 
Niemi-Kapee

vBI04 
Niemi-Kapee

OP05 
Rantala

OP05 
Rantala

vGE02 
Mäkelä

vGE04 
Mäkelä

vYH02/MO 
Turunen

vET01/MO 
Turunen

vHI04/MO 
Turunen

vHI02 
Turunen

vUE01/MO 
Avela

vFI01+02 
Kajas

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 26.11.

PROJEKTIPÄIVÄ
KE 1.12.

PROJEKTIPÄIVÄ
MA 29.11.

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 26.11.

PROJEKTIPÄIVÄ
TO 2.12.

PROJEKTIPÄIVÄ
TI 30.11.

 � LOPS2016-kurssit on merkitty v-alkuisina. Muuten ne ovat LOPS2021-opintojaksoja.
 � Wilmassa on erikseen LOPS2016-tarjotin ja LOPS2021-tarjotin. 
 � Tarkista oppaan lopusta Kurssit/Opintojaksot-osiosta, miten vastaavuudet uuden ja vanhan 

LOPSin suhteen menevät.
 � Monimuoto-opinnot on merkitty /MO-päätteellä ja osa opetuksesta on etäopetusta.
 � Verkko-opinnot on merkitty /V-päätteellä ja niiden materiaali on verkossa.
 � Lukiostartin opintojaksot ovat vihreällä taustalla.
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Jakson aikataulu
 ☐ Projektiviikko 26.11.–2.12.
 ☐ Arviointi Wilmassa 17.12. mennessä
 ☐ Muista ilmoittautua Wilmassa 3. periodille 10.12. mennessä.
 ☐ Itsenäisyyspäivä ma 6.12.

 ☐  OP05  antaa tukea opiskeluun ja voit hioa eri opiskelutekniikoita huippuunsa. 
 ☐ Peruskoulua kertaavat lukioon valmentavat nivelopinnot: 
 RUB111 

 ☐ Yo-kokeisiin valmentavat kertausopinnot: 
 vÄI08   vS209  

 ☐ Ilmoittautuminen kevään yo-kokeisiin 1.11.–18.11. Tee alustava ilmoittautuminen  
Wilmassa ja hyväksytä se opinto-ohjaajan vastaanotolla.

 ☐ Syksyn lakkiaiset pe 3.12. klo 18.00
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3. periodi 13.12.–11.2.
MA JA KE
16.20–17.00

MA JA KE
17.10–18.30

MA JA KE
18.50–20.10

TI JA TO
16.20–17.00

TI JA TO
17.10–18.30

TI JA TO
18.50–20.10

ÄI04 
Tarvainen

vÄI06/MO 
Tarvainen

vÄI13 
Tarvainen

vÄI09 
Tarvainen

ÄI02+03 
Sinervo

S204 
Lavinto

vS208 
Lavinto

vS210 
Sinervo

vS205 
Sinervo

vS211 
Gaily

S202+03 
Lavinto

vENA12/V 
Niemelä

vENA10 
Veteli

vENA04 
Lehtinen

ENA01 
Laukkarinen

ENA03 
Laukkarinen

vENA06/MO 
Lehtinen

ENA02 
Mäkitalo

vENA14/MO 
Laukkarinen

vEAB303 
Solis Silva

VEB303 
Lehtinen

ENB303 
Majapuro

RAB303 
Koivunen

RAA03 
Koivunen

vRUB11/MO 
Laine

vRUB19 
Laukkarinen

RUB103 
Mäkitalo

vRUB11/MO 
Laine

vRUB14 
Mäkitalo

vMAA05+06 
Sauna-aho

MAA02 
Huhtalo

vMAA08 
Sauna-aho

MAA19 
Sauna-aho

vMAA15 
Himanen

MAB15 
Sauna-aho

MAY01 
Sauna-aho

MAA03 
Himanen

vMAB05 
Himanen

vMAB07 
Himanen

vMAB10 
Huhtalo

vMAB05 
Himanen

MAB02 
Himanen

vMAB04 
Huhtalo

vFY05 
Koivisto

vFY06 
Koivisto

vFY05 
Koivisto

vFY06 
Koivisto

vKE05 
Arppe

vKE07 
Arppe

KE01+02 
Arppe

vKE04 
Arppe

vGE06 
Mäkelä

TE01 
Mäkelä

BI15 
Niemi-Kapee

vBI07/MO 
Niemi-Kapee

vBI05/MO 
Niemi-Kapee

vHI08/V 
Turunen

vET02 
Turunen

vHI06 
Turunen

vYH06/V 
Turunen

vHI03 
Tamminen

YH01 
Tamminen

vUE02/MO 
Avela

vPS05 
Toikko

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 4.2.

PROJEKTIPÄIVÄ
MA 31.1.

PROJEKTIPÄIVÄ
KE 2.2.

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 4.2.

PROJEKTIPÄIVÄ
TI 1.2.

PROJEKTIPÄIVÄ
TO 3.2.

 � LOPS2016-kurssit on merkitty v-alkuisina. Muuten ne ovat LOPS2021-opintojaksoja.
 � Wilmassa on erikseen LOPS2016-tarjotin ja LOPS2021-tarjotin. 
 � Tarkista oppaan lopusta Kurssit/Opintojaksot-osiosta, miten vastaavuudet uuden ja vanhan 

LOPSin suhteen menevät.
 � Monimuoto-opinnot on merkitty /MO-päätteellä ja osa opetuksesta on etäopetusta.
 � Verkko-opinnot on merkitty /V-päätteellä ja niiden materiaali on verkossa.
 � Lukiostartin opintojaksot ovat vihreällä taustalla.
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Jakson aikataulu
 ☐ Projektiviikko 31.1.–4.2.
 ☐ Arviointi Wilmassa 18.2. mennessä
 ☐ Muista ilmoittautua Wilmassa 4. periodille 11.2. mennessä.
 ☐ Joululoma 22.12.–9.1.

 ☐  vÄI06/MO  perehdyttää nykykirjallisuuteen sekä ajankohtaisiin kielen ja kulttuurin ilmiöihin.
 ☐  vÄI13  on suunnattu erityisesti ylioppilaskokeen arvosanan korottajille, mutta soveltuu 
muillekin tehokkaaseen pakollisten kurssien keskeisimpien asioiden kertaamiseen. 

 ☐  vS210 -pajalla voi täydentää O-merkinnällä arvioidun kesken jääneen kurssin. Pajaan voi 
tulla myös kertaamaan itselle vaikeita kielioppiasioita tai pyytämään kieliapua muiden 
 aineiden tehtävien kanssa.

 ☐  vENA12/V -verkkokurssilla opiskellaan viesteihin ja eri tekstilajeihin liittyvää fraseologiaa 
ja rekistereitä. Tavoitteena on laajentaa ilmaisuvarastoa ja syventää taitoa arvioida ja 
 kehittää omaa kirjallista ilmaisua. 

 ☐  vENA14/MO  käy läpi englannin kielen keskeisimpiä rakenteita. Tavoitteena on opiskelijoiden 
englannin kielen huoltaminen. Suositellaan erityisesti ylioppilaskokeisiin valmistautuville.

 ☐  vMAB07  vahvistaa polynomilaskentaa ja perehdyttää derivaatan käsitteeseen; suositel-
laan kaikille, jotka aikovat osallistua matematiikan yo-kokeeseen.

 ☐  MAA19  ja  MAB15  -tukiopinnoilla vankennetaan matematiikan taitoja ja voit esim. täyden-
tää O-merkinnällä arvioidun kesken jääneen kurssin.

 ☐ Yo-kokeisiin valmentavat kertausopinnot: 
 vÄI09   vS208   vS211   vENA10   vENA14/MO   vRUB19   vMAA15   
 vMAB10   vKE07   vHI08/V   vYH06/V   vBI07/MO   vGE06 
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4. periodi 14.2.–7.4.
MA JA KE
16.20–17.00

MA JA KE
17.10–18.30

MA JA KE
18.50–20.10

TI JA TO
16.20–17.00

TI JA TO
17.10–18.30

TI JA TO
18.50–20.10

vÄI05/MO 
Tarvainen

ÄI01 
Tarvainen

vÄI02 
Ravi

ÄI04 
Heinonen

OP04 
Lavinto

S218+19 
Lavinto

S201 
Räsänen

vS206 
Räsänen

vS204 
Räsänen

S215+FY11 
Lavinto

ENA13 
Mäkitalo

vENA02/MO 
Veteli

vENA05 
Lehtinen

ENA04 
Laukkarinen

vENA07 
Lehtinen

ENA03 
Laukkarinen

ENA12 
Laukkarinen

vEAB304 
Solis Silva

ENA11 
Laukkarinen

VEB304 
Lehtinen

ENB304 
Majapuro

RAB304 
Koivunen

vRUB12 
Laine

vRUB15/MO 
Mäkitalo

RUB104 
Mäkitalo

vRUB12 
Laine

vRUB16 
Laine

vRUB13/MO 
Laine

RUB112 
Mäkitalo

RUB111 
Mäkitalo

vMAA07+08 
Sauna-aho

MAA18 
Himanen

MAA03 
Sauna-aho

vMAA09 
Himanen

vMAB06 
Sauna-aho

MAY01 
Himanen

vMAB05 
Himanen

vMAB06 
Sauna-aho

vMAB04 
Himanen

MAB03 
Sauna-aho

MAB14 
Himanen

vMAB08 
Vlasova

MAB12+OP04 
Vlasova

vFY07 
Koivisto

vFY09 
Koivisto

FY01+02 
Huhtalo

FY11+S215 
Vlasova

KE09 
Arppe

KE03 
Arppe

vKE08 
Arppe

vKE05 
Arppe

vBI04/V 
Niemi-Kapee

PS01 
Toikko

GE01 
Mäkelä

BI09 
Lundgren

vBI05/V 
Niemi-Kapee

vHI08/V 
Turunen

vYH03 
Turunen

vET01/MO 
Turunen

vYH06/V 
Turunen

HI01/MO 
Turunen

YH02 
Turunen

UE01 
Avela

FI01+02 
Kajas

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 1.4.

PROJEKTIPÄIVÄ
KE 30.3.

PROJEKTIPÄIVÄ
MA 28.3.

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 1.4.

PROJEKTIPÄIVÄ
TO 31.3.

PROJEKTIPÄIVÄ
TI 29.3.

 � LOPS2016-kurssit on merkitty v-alkuisina. Muuten ne ovat LOPS2021-opintojaksoja.
 � Wilmassa on erikseen LOPS2016-tarjotin ja LOPS2021-tarjotin. 
 � Tarkista oppaan lopusta Kurssit/Opintojaksot-osiosta, miten vastaavuudet uuden ja vanhan 

LOPSin suhteen menevät.
 � Monimuoto-opinnot on merkitty /MO-päätteellä ja osa opetuksesta on etäopetusta.
 � Verkko-opinnot on merkitty /V-päätteellä ja niiden materiaali on verkossa.
 � Lukiostartin opintojaksot ovat vihreällä taustalla.
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Jakson aikataulu
 ☐ Projektiviikko 28.3.–1.4.
 ☐ Arviointi Wilmassa 19.4. mennessä
 ☐ Muista ilmoittautua Wilmassa 5. periodille 7.4. mennessä.
 ☐ Talviloma 21.2.–25.2.

 ☐  vS206  perehdyttää nykykirjallisuuteen, elokuvaan sekä ajankohtaisiin kielen ja kulttuurin 
ilmiöihin. Käsitellään ylioppilaskokeen tekstilajeja. 

 ☐ Peruskoulun asioita kertaavat lukioon valmentavat nivelopinnot: 
 ENA12   RUB111   KE09   BI09 

 ☐  vENA07  liittyy luontoon, ympäristön tilaan ja kestävään elämäntapaan. Nämä ovat olleet 
toistuvia teemoja yo-kokeessa. 

 ☐  vRUB16  harjoituttaa keskeisiä viestintätilanteita ja siellä tehdään Opetushallituksen 
 valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus. 

 ☐  RUB112  tukee ja kertaa oppiaineen sisältöjä missä tahansa lukio-opintojen vaiheessa. 
Voit esimerkiksi täydentää lukion opintosuorituksiasi tai vahvistaa osaamistasi kielen eri 
osa-alueissa.

 ☐  MAA18  vahvistaa erityisesti sanallisten tehtävien osaamista. Voit myös tulla tekemään 
ohjatusti kotitehtäviä.

 ☐  vMAB08  valmentaa yo-kirjoitusten lisäksi laaja-alaisesti jatko-opintoihin.
 ☐ Yo-kokeisiin valmentavat kertausopinnot: 
 vFY09   vKE08   vHI08/V   vYH06/V 

 ☐ Kevään yo-kokeet pidetään 15.3.–30.3. Katso Wilman tiedotteesta koetilat ja muita ohjeita.

ti 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä
to 17.3. englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä, lyhyt oppimäärä
pe 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe
ma 21.3. englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, pitkä oppimäärä
ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 25.3. uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ma 28.3. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Kurssitarjotin: Iltaopetus — 23



5. periodi 11.4.–1.6.
MA JA KE
16.20–17.00

MA JA KE
17.10–18.30

MA JA KE
18.50–20.10

TI JA TO
16.20–17.00

TI JA TO
17.10–18.30

TI JA TO
18.50–20.10

ÄI01 
Tarvainen

vÄI04 
Heinonen

vÄI08 
Tarvainen

vÄI14/MO 
Ravi

ÄI02+03/MO 
Tarvainen

S201 
Gaily

vS210 
Räsänen

S204 
Räsänen

S202+03 
Räsänen

S220 
Lavinto

S221 
Lavinto

S215+HI10 
Lavinto

vENA03/MO 
Laukkarinen

vENA06/MO 
Mäkitalo

ENA05/MO 
Lehtinen

vENA08 
Veteli

ENA04 
Lehtinen

ENA01+02 
Laukkarinen

VEB305 
Lehtinen

ENB305 
Majapuro

RAB305 
Koivunen

vRUB15/MO 
Majapuro

vRUB17/MO 
Laukkarinen

vEAB305 
Solis Silva

RUB102 
Mäkitalo

RUB101 
Mäkitalo

vRUB14/MO 
Laine

vMAA09+10 
Sauna-aho

MAA19 
Sauna-aho

vMAA05 
Himanen

MAA04 
Himanen

MAB15 
Sauna-aho

MAB02 
Huhtalo

vMAB06 
Sauna-aho

MAB04 
Himanen

FY01+02 
Huhtalo

FY03 
Koivisto

KE01+02 
Arppe

GE02 
Mäkelä

vKE08/MO 
Arppe

vKE03 
Arppe

vBI04/V 
Niemi-Kapee

vTE02 
Lundgren

BI01 
Lundgren

vBI05/V 
Niemi-Kapee

PS02 
Toikko

vHI09/MO 
Turunen

vYH04/MO 
Turunen

HI02/MO 
Hyötyläinen

HI10+S215 
Hyötyläinen

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 20.5.

PROJEKTIPÄIVÄ
MA 16.5.

PROJEKTIPÄIVÄ
KE 18.5.

PROJEKTIPÄIVÄ
PE 20.5.

PROJEKTIPÄIVÄ
TI 17.5.

PROJEKTIPÄIVÄ
TO 19.5.

 � LOPS2016-kurssit on merkitty v-alkuisina. Muuten ne ovat LOPS2021-opintojaksoja.
 � Wilmassa on erikseen LOPS2016-tarjotin ja LOPS2021-tarjotin. 
 � Tarkista oppaan lopusta Kurssit/Opintojaksot-osiosta, miten vastaavuudet uuden ja vanhan 

LOPSin suhteen menevät.
 � Monimuoto-opinnot on merkitty /MO-päätteellä ja osa opetuksesta on etäopetusta.
 � Verkko-opinnot on merkitty /V-päätteellä ja niiden materiaali on verkossa.
 � Lukiostartin opintojaksot ovat vihreällä taustalla.
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Jakson aikataulu
 ☐ Projektiviikko 16.5.–20.5.
 ☐ Arviointi Wilmassa 1.6. mennessä
 ☐ Pääsiäisloma 14.4.–18.4.
 ☐ Helatorstai 26.5.

 ☐  vÄI14/MO  opettaa käyttämään kirjoittajan ääntäsi luovasti ja koukuttavasti:  
kuinka luovan kirjoittamisen ja sanataiteen menetelmiä voi hyödyntää kaikessa tieto- ja 
asiakirjoittamisessa. 

 ☐  vS210 -pajalla voi täydentää O-merkinnällä arvioidun kesken jääneen kurssin. Pajaan  
voi tulla myös kertaamaan itselle vaikeita kielioppiasioita tai pyytämään kieliapua muiden 
aineiden tehtävien kanssa.

 ☐  vENA08  harjoituttaa keskeisiä viestintätilanteita ja siellä tehdään Opetushallituksen 
 valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus. 

 ☐  vRUB17/MO  liittyy luontoon, ympäristön tilaan ja kestävään elämäntapaan. Nämä ovat 
 olleet toistuvia teemoja yo-kokeessa. 

 ☐  MAA19  ja  MAB15  -tukiopinnoilla vankennetaan matematiikan taitoja ja voit esim. 
 täydentää O-merkinnällä arvioidun kesken jääneen kurssin.

 ☐  vHI09 -kurssilla tutkitaan Helsingin historiaa 1500-luvulta eteenpäin.
 ☐ Yo-kokeisiin valmentavat kertausopinnot: 
 vÄI08   vKE08 

 ☐ Muista myös kesäkuun ja elokuun kertauskurssit!
 ☐ Ilmoittautuminen syksyn yo-kokeisiin 2.5.–19.5. Tee alustava ilmoittautuminen Wilmassa ja 
hyväksytä se opinto-ohjaajan vastaanotolla.

 ☐ Kevään lakkiaiset pe 3.6. klo 18.00
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Verkko-opinnot
Monimuoto- ja verkkokursseja/opinto-
jaksoja voivat suorittaa sekä lukion tut-
kintotavoitteiset opiskelijat että aineopis-
kelijat. Helsingin verkkolukio on rajattu 
kuitenkin yksityisten koulujen opiskelijoilta 
pois. Sisällöt ja vaatimukset ovat samat 
kuin lähiopinnoissakin. Voit valita opinto- 
ohjelmaasi yhtä aikaa sekä verkko-, moni-
muoto- että lähiopintoja.



Monimuoto-opinnot

Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät lähi- ja etä-
opiskelu. Puolet opetuksesta toteutetaan lähi-
opetuksena ja puolet etäohjauksena opetus-
tarjonnan työjärjestyksen mukaisesti. Opettaja 
tiedottaa periodin alkaessa, miten lähi- ja etä-
opetus vuorottelevat. Monimuoto-opinnot on 
merkitty kurssitarjottimeen MO-tarkenteella 
(esim. vHI04/MO). 

Monimuoto-opinnot perustuvat opiskeli-
joiden jatkuvaan aktiiviseen työskentelyyn ja 
vaativat läsnäoloa niin lähi- kuin etäopetus-
kerroilla, joissa korostuvat yhteisöllinen työs-
kentely. Opiskelun tukena on jokin kaupungin 
oppimisympäristö.

Verkko-opinnot

Verkko-opinnot on merkitty opetustarjotti-
meen V-tarkenteella (esim. vÄI06/V). Wilmassa 
koodin perään tulee verkko-tarkenne (esim. 
vENA10.verkko). Verkko-opinnot on sijoitettu 
periodeihin, joten jos et saa yhden periodin 
 aikana opintoja suoritettua, tulee sinun ilmoit-
tautua opintojaksolle uudelleen seuraavaan 
periodiin, mikäli se on silloin tarjolla. 

Seuraavan sivun listassa ovat urly.fi-osoit-
teet, joiden kautta löydät ohjeet opintojen 
 suorittamiseen, kurssin/opintojakson sisällön, 
tavoitteet ja vaatimukset sekä käytettävät 
 oppikirjat ja/tai muun materiaalin. Aloita opin-
not opettajan ohjeiden mukaan.

Verkko-opintoihin voi kuulua verkkotyös-
kentelyn lisäksi lähi- tai verkkotapaamisia, 
 mutta opiskelu tapahtuu pääasiassa ohjatusti 
verkossa. Tutustu kurssin suoritusohjeisiin 
heti, kun olet ilmoittautunut. Verkko-opinto-
jen alussa teet itsellesi aikataulun ja opiskelu-
suunnitelman.

Verkkokurssin/opintojakson suorittamises-
ta annetaan arvosana, kun kaikki tehtävät ja 
mahdollinen loppukoe on suoritettu. Loppu-
kokeeseen tulee ilmoittautua kurssin ohjeis-
tuksen mukaisesti viimeistään viikkoa ennen 
 koetta. Kaikki viimeisen periodin tehtävät on 
palautettava viimeistään 16.5. mennessä. 

Verkko-opintojen muistilista

	☐ Ilmoittaudu verkko-opintoihin Wilmassa 
periodeittain ilmoittautumisaikojen 
 mukaan.
	☐ Hanki edu.hel.fi-tunnukset, jollei sinulla 

vielä ole niitä.
	☐ Mene oppimisympäristöön, tutustu 

 tehtäviin ja tee ensimmäinen vaadittava 
tehtävä mahdollisimman pian.
	☐ Lue opettajan antama palaute ennen kuin 

palautat seuraavan tehtävän.
	☐ Palauta viimeinen vaadittava tehtävä 

 aikataulun mukaisesti. Viimeisen perio-
din aikana opiskeltavien kurssien viimei-
nen palautuspäivä on 16.5. 
	☐ Ilmoittaudu opettajalle mahdolliseen lop-

pukokeeseen opettajan antaman aika-
taulun mukaisesti.
	☐ Saat arvosanan, kun kaikki tehtävät ja 

mahdollinen loppukoe on suoritettu.
	☐ Jos olet toisen koulun opiskelija, muista 

hakea todistus suoritetuista opinnoista 
koulun toimistosta tai näytä omalla kou-
lullasi Oma Opintopolusta suorituksesi. 
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Verkkotarjotin

OPPIAINE KURSSI OPETTAJA OPPIMISALUSTA

Äidinkieli ja kirjallisuus vÄI06.verkko Sanna Ravi ohjeet: urly.fi/25iE

Äidinkieli ja kirjallisuus vÄI10.verkko.tuki Sanna Ravi ohjeet: urly.fi/25iI

Äidinkieli ja kirjallisuus vÄI13.verkko Anna Tarvainen ohjeet: urly.fi/25lf

A-englanti vENA07.verkko Hanna Talasniemi ohjeet: urly.fi/1D2o

A-englanti vENA10.verkko Taija Lehtinen ohjeet: urly.fi/23ex

A-englanti vENA12.verkko Minna Niemelä ohjeet: urly.fi/1D2l

A-englanti vENA13.verkko Minna Niemelä ohjeet: urly.fi/1D2n

A-englanti vENA14.verkko Taija Lehtinen ohjeet: urly.fi/1CY3

B-ruotsi vRUB112.verkko Susanna Laine ohjeet: urly.fi/23oE

B-ruotsi vRUB114.verkko Taija Lehtinen ohjeet: urly.fi/1CY3

A/B3-venäjä vVEA11.verkko Taija Lehtinen ohjeet: urly.fi/1CY3

Lyhyt matematiikka MAB13.verkko Eila Sauna-aho ohjeet: urly.fi/25mT

Biologia vBI04.verkko Suvi Niemi-Kapee ohjeet: urly.fi/242s

Biologia vBI05.verkko Suvi Niemi-Kapee ohjeet: urly.fi/242s

Historia vHI04.verkko Perttu Turunen ohjeet: urly.fi/23R6

Historia vHI05.verkko Perttu Turunen ohjeet: urly.fi/1D9m

Historia vHI08.verkko Perttu Turunen ohjeet: urly.fi/23RX

Yhteiskuntaoppi vYH06.verkko Perttu Turunen ohjeet: urly.fi/23S4

Elämänkatsomustieto vET03.verkko Perttu Turunen ohjeet: urly.fi/1DaI

Opinto-ohjaus OP05.verkko Päivi Rantala Google Classroom

OPPIAINERAJAT YLITTÄVÄ VERKKO-OPINTOPAKETTI: HYVÄ TULEVAISUUS

Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI21.Hyvä tulevaisuus Jenni Räsänen bit.ly/hyvatulevaisuus

Suomi toisena kielenä S215.Hyvä tulevaisuus Jenni Räsänen bit.ly/hyvatulevaisuus

A-englanti ENA18.Hyvä tulevaisuus Harri Veteli bit.ly/hyvatulevaisuus

Pitkä matematiikka MAA19.Hyvä tulevaisuus Suula Arppe bit.ly/hyvatulevaisuus

Lyhyt matematiikka MAB17.Hyvä tulevaisuus Suula Arppe bit.ly/hyvatulevaisuus

Kemia KE14.Hyvä tulevaisuus Suula Arppe bit.ly/hyvatulevaisuus

Maantiede GE08.Hyvä tulevaisuus Heidi Mäkelä bit.ly/hyvatulevaisuus

Terveystieto TE07.Hyvä tulevaisuus Heidi Leppäniemi bit.ly/hyvatulevaisuus
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Oppiainerajat ylittävä projekti: 
Hyvä tulevaisuus

Mistä sinun hyvä tulevaisuutesi koostuu? Kuu-
luuko siihen terveelliset elämäntavat, yhtei söl-
lisyys, luovuus tai monimuotoinen luonto? Min-
kälaisessa maailmassa haluat rakentaa tulevai-
suuttasi? Näitä näkökulmia käsitellään Hyvä 
tulevaisuus -opintojaksolla. Opintokokonaisuu-
dessa voi yhdistellä terveystietoa, maantiedet-
tä, kemiaa, matematiikkaa, englantia ja äidin-
kieltä tai suomea toisena kielenä. Hyvä tulevai-
suus koostuu monesta asiasta, joten  tällä mo-
nitieteisellä opintojaksolla pitää tehdä vähin-
tään kaksi aineista. Tule opintojaksolle hake-
maan eväitä hyvään tulevaisuuteen! Lisää tietoa 
osoitteesta bit.ly/hyvatulevaisuus. Opettajien 
oma materiaali. Toteutetaan verkko-opiskeluna.

Helsingin verkkolukio

Aikuislukion tutkinto-opiskelijat sekä ne ai-
neopiskelijat, jotka eivät opiskele toisessa kou-
lussa, voivat suorittaa verkko-opintoja myös 
Helsingin kaupungin verkkolukiossa. Periodit ja 
suoritusaikataulu poikkeavat Helsingin aikuis-
lukion omista verkko-opinnoista. Lue siis oh-
jeet tarkkaan ennen opiskelun aloittamista. 
Verkkolukiossa on tiukka ilmoittautujamäärä-
katto, joten älä turhaan ilmoittaudu, jollet aio 
heti aloittaa opintoja, ja vie näin opiskelupaik-
kaa joltakulta toiselta.

Lisätietoa Helsingin verkkolukiosta: 

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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Arviointi
Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta 
kurssin/opintojakson tavoitteiden saavut-
tamisesta ja oppiaineen opiskelun etene-
misestä. Kurssin/opintojakson arviointi 
 perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, 
edistymisen jatkuvaan havainnointiin 
ja muihin näyttöihin. Jokaisen kurssin/
opintojakson alussa käydään yhteisesti 
läpi arviointiperusteet. Tässä osiossa 
 käytetään luettavuuden vuoksi nimitystä 
kurssi opintojakson sijaan.



Arvosanat

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

Kunkin oppiaineen ja kurssin arviointiperus-
teista sovitaan kurssin alussa, jotta sinulla on 
mahdollisuus opiskella tavoitteellisesti. Monilla 
kursseilla erilaiset kirjalliset ja suulliset tehtä-
vät ovat osa kurssin suorittamista.

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, H, O 
tai K (poikkeuksena terveystieto, jonka kurs-
sit TE01–03 arvioidaan numeroin). Kirjallisesti 
annettu sanallinen arviointi ja suullisesti ar-
viointikeskustelussa annettu palaute täyden-
tävät ja täsmentävät 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 osallistumatta 
uudestaan kurssin opetukseen. Osallistumis-
merkintä O täytyy täydentää suoritukseksi 
kahden seuraavan periodin kuluessa. K:lla 
merkitty kurssi on suoritettava uudelleen ope-
tukseen osallistumalla. Molemmissa tapauk-
sissa kurssille on ilmoittauduttava.

Osallistuminen opetukseen

Opetukseen osallistuminen on yleensä osa 
kurssin suoritusta. Jos joudut olemaan paljon 

poissa kurssilta, ilmoita siitä opettajalle. Eri-
tyisistä syistä voit saada oikeuden suorittaa 
kurssi osallistumatta opetukseen. Sovi opetta-
jan kanssa, millaisia näyttöjä kurssin suoritus 
edellyttää. Jokin kurssi tai sen osa voidaan 
myös edellyttää itsenäisesti suoritettavaksi. 
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään 
hyväksytty arvosana (5–10 tai S). Jos näytöt 
 eivät riitä hyväksyttyyn arvosanaan, merkitään 
arvosanaksi K.

Kurssin uusiminen

Jos jokin kurssi ei ole suoritettu hyväksytysti 
(4, H, O tai K), sinulla on kurssitarjottimen puit-
teissa oikeus suorittaa se uudelleen. Kaikissa 
aineissa sinulla on oikeus kurssitarjottimen 
puitteissa uusia myös jo hyväksytty kurssi, jol-
loin 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 hylätään 
kokonaisuudessaan (opiskelija saa K-merkin-
nän) ja asiasta tiedotetaan rehtorille sekä opis-
kelijan oman koulun rehtorille, mikäli hän on 
toisen koulun opiskelija. Rehtori päättää opis-
kelijaa kuultuaan muista mahdollisista rangais-
tuksista (kirjallinen varoitus tai määräaikainen 
erottaminen). Helsingin kaupungilla on käytös-
sä plagioinnintunnistusohjelma.

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 luvat-
ta tai keskustelee kokeessa. Jos opiskelijan 
havaitaan syyllistyneen lunttaamiseen, hänet 
poistetaan koetilaisuudesta, kurssi hylätään 
ja asiasta ilmoitetaan rehtorille sekä hänen 
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oman koulunsa rehtorille, mikäli hän on toisen 
koulun opiskelija. Varaudu aina todistamaan 
henkilöllisyytesi 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 määri-
teltyjen pakollisten ja valtakunnallisten syventä-
vien kurssien pohjalta muodostuvaa oppimää-
rän arvosanaa on mahdollista korottaa myös 
opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan 
perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot 
ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvo-
sanojen perusteella määräytyvää arvosanaa 
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 periodin ajaksi. Keskey-
tystä ei lasketa mukaan opiskeluaikaan. Keskey-
tyksestä on aina ilmoitettava toimistoon ja lukio-
luotsille. Myös eroilmoitus tehdään toimistoon 
ja lukioluotsille. Opiskelija, joka ilman tätä ilmoi-
tusta ei ole osallistunut yhdellekään kurssille 

jonkin jakson aikana, voidaan poistaa koulun 
rekisteristä. Alle 25-vuotiaista 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. Eri-
tyisestä syystä opiskelijalle voidaan myöntää 
oikeus opiskella viides vuosi lukiossa. Tätä oi-
keutta hae taan aina rehtorilta. Hakemus teh-
dään opinto- ohjaajan vastaanotolla. Opiskelija 
voi halutessaan tiivistää tai keventää valitse-
maansa opiskeluohjelmaa, jolloin opiskeluaika 
vastaavasti lyhenee tai pitenee. Tarvittaessa 
opiskelun voi keskeyttää jonkin jakson ajaksi 
ja jatkaa myöhemmin. Aineopiskelijan opiskelu-
aika määräytyy opiskeltavien kurssien luku-
määrän mukaan.

Todistukset

Opiskelija saa aikuisten lukiokoulutuksen päät-
tötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksy-
tysti kaikki henkilökohtaiseen opinto-ohjel-
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 etene-
mistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen 
oikaisua tai uusimista. Tämä on pyydettävä 
kahden kuukauden kuluessa tiedon saamises-
ta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun reh-
tori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Jos opiskelija katsoo arvioinnin uusimisen 
tai sen hylkäämispyynnön virheelliseksi, hänel-
lä on oikeus pyytää Etelä-Suomen 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.
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Ylioppilastutkinto
Yo-kokeisiin osallistuvilla tulee olla käy-
tössään oma kannettava tietokone ja tieto 
siitä, kuinka kokeet tehdään Abitissa. 
 Kokeiden suorittamista harjoitellaan lukio- 
opinnoissa. Ylioppilastutkintolautakunnan 
sivuilta ylioppilastutkinto.fi ja abitti.fi löydät 
aiheesta ajankohtaisia lisätietoja.

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


Digitaaliset ylioppilaskokeet

Koetilanteessa laitteeseen käynnistetään YTL:n 
toimittama Abitti-käyttöjärjestelmä ohjelmis-
toineen USB-muistilta. Laitteessa tulee siis olla 
mahdollisuus käynnistää käyttöjärjestelmä 
USB-muistilta sekä Ethernet/WLAN-verkko-
liitäntä langallista verkkoyhteyttä varten. Näy-
tön koko saa olla enintään 18”. Kokeessa tar-
vitset myös laitteen virtajohdon ja kuulokkeet. 
Mahdollisten lisälaitteina liitettävien hiiren  
ja/tai näppäimistön on toimittava langallisesti. 
Koe tilaan ei saa viedä mitään langattomasti 
toimivia Bluetooth-laitteita. 

Koneeseen pysyvästi asennettua käyttöjär-
jestelmää ei käytetä kokeen aikana, eikä sinulla 
ole mahdollisuutta käyttää koneeseen pysy-
västi asennettuja ohjelmia tai tiedostoja. Lait-
teen yhteensopivuuden voit varmistaa lataa-
malla koekäyttöjärjestelmän omalle USB-muis-
tille ja käynnistämällä sen laitteessa. Ohjeet 
löytyvät osoitteesta abitti.fi. Vastuu laitteen 
käynnistymisestä on sinulla, ja sinun tulee var-
mistua hyvissä ajoin ennen koetilannetta käyt-
tämäsi laitteen toimivuudesta kokeilemalla. 
 Sinun täytyy siis tutustua sähköisissä ylioppi-
laskokeissa käytettäviin Abitti-koeympäris-
töön ja LibreOffice-ohjelmistoon hyvissä ajoin 
ennen varsinaisia ylioppilaskokeita.

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

 � USB-liitäntä muistitikkua varten sekä 
Ethernet/WLAN-liitäntä, 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 USB-muistilta, koska 
yo-kokeissa tällä tuodaan koneelle sul-
jettu verkko.

 � Selvitä etukäteen, miten oma kannettava 
koneesi käynnistetään USB-muistilta: 

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

 � Jos konettasi ei ole aikaisemmin käynnis-
tetty USB-tikulta, voit ensimmäisellä ker-
ralla joutua tekemään muutoksia koneen 
asetuksiin (käynnistysasetuksissa määrä-
tään kone käynnistymään USB-muistilta).

 � Kokeisiin osallistuville järjestetään 
 koululla opintojen yhteydessä harjoitus-
kokeita, joissa jokaisen kokelaan oma 
kannettava tietokone käynnistetään 
USB-muistilta ja tutustutaan Abitti-koe-
ympäristöön sekä LibreOffice-ohjelmis-
toon. Varmista siis opettajilta, milloin 
Abitti-harjoituskokeita tehdään.

 � LibreOffice-paketin voi ladata ilmaiseksi 
omalle koneelleen. Sen voi myös ladata 
USB-muistille portableapps.com-palve-
lusta ja käyttää muistilta millä tahansa 
koneella.

Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilaskokelaan on osallistuttava neljään (4) 
pakolliseen kokeeseen suorittaakseen yo-tut-
kinnon. Keväällä 2022 tutkintoa aloittavien yo- 
tutkintoon kuuluu vähintään viisi (5) koetta.

Pakolliset kokeet

 � äidinkieli tai suomi toisena kielenä -koe 
on kaikille pakollinen

 � lisäksi valittava kolme (3) seuraavista 
neljästä (keväästä 2022 alkaen 4):

 � toinen kotimainen kieli, ruotsi  
(A- tai B-taso)

 � vieras kieli (A- tai C-taso)
 � matematiikka (A- tai B-taso) 
 � reaaliaineen koe

Voit halutessasi sisällyttää tutkintoosi yhden 
tai useamman ylimääräisen kokeen. Tutkintoon 
voi kuitenkin sisällyttää vain yhden saman oppi-
aineen kokeen. Sinun on suoritettava vaativam-
pi koe (A-taso) vähintään yhdessä seuraavista 
pakollisista kokeista: matematiikka, toinen ko-
timainen kieli tai vieras kieli. Vähintään 2,5-vuo-
tisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet voi-
vat osallistua ylioppilastutkintoon ammatilli-
selta pohjalta eli koko lukiota ei tällöin tarvitse 
suorittaa. Lisätietoja saat opinto-ohjaajilta.
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Äidinkielen kokeen korvaava suomi 
 toisena kielenä -koe
Jos äidinkielesi on väestörekisterissä muu kuin 
suomi, ruotsi tai saame ja olet opiskellut lukios-
sa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppi-
määrän mukaiset opinnot, voit ylioppilastutkin-
nossa äidinkielen kokeen sijasta suorittaa suo-
mi toisena kielenä -kokeen. Kokeessa ei vaa-
dita äidinkielistä suomen kielen osaamista. 
 Yli oppilastutkinnon osana kokeen hyväksytty 
suorittaminen antaa korkeakoulukelpoisuuden 
ja riittävän näytön jatko-opinnoissa vaaditta-
vasta suomen kielen taidosta.

Tutkinnon hajauttaminen

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

Osallistumisoikeus

Asianomaisen oppiaineen kaikki pakolliset 
opinnot tulee olla opiskeltuina ennen ylioppilas-
koetta. 

Kokeen uusiminen

Ylioppilastutkinnon kokeen hyväksytysti suo-
rittanut 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 vaativam-
man tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta 
uusiessaan osallistua saman oppiaineen ly-
hyemmän oppimäärän kokeeseen. Yhden pa-
kollisen kokeen on kuitenkin oltava A-tason 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 
 rajoitettu.

Ylioppilastutkintotodistus

Kokelas voi päästä ylioppilaaksi vasta saades-
saan lukion tai 2,5-vuotisen ammatillisen pe-
rustutkinnon päättötodistuksen. Aikuislukion 
päättötodistukseen vaaditaan vähintään 44 
kurssia / 88 opintojaksoa. 

Mikäli haluat saada todistukset syksyn tai 
kevään lakkiaisjuhlissa, opinnot täytyy olla suo-
ritettu marraskuun alkuun mennessä (syksyn 
abiturientit) tai toukokuun alkuun mennessä 
(kevään abiturientit).

Tutkinnon suorittamisen aloittamista liian 
aikaisin on syytä välttää. Neuvottele aina opin-
to-ohjaajan kanssa ennen tutkintoon ilmoittau-
tumista. Suositeltavaa on, että sinulla on en-
simmäisiin yo-kokeisiin ilmoittautuessasi suo-
ritettuna vähintään 2/3 lukio-opinnoista. Var-
sinkin jos aiot suorittaa tutkinnon ajallisesti ha-
jautettuna, kannattaa tarkistaa, että opintosi 
ovat edenneet riittävän pitkälle, jotta ylioppi-
lastutkinnon valmistuminen ja lukio-opintojen 
loppuunsaattaminen sijoittuisivat samaan 
ajankohtaan.

Kertausopinnot

Yo-kokelaan on syytä osallistua kertausopintoi-
hin niissä aineissa, jotka hän aikoo kyseisellä 
tutkintokerralla kirjoittaa. Niitä järjestetään 
läpi lukuvuoden, myös kesäkuussa ja elokuussa.
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Ilmoittautuminen

Kevään 2022 tutkintoon on ilmoittauduttava 
marraskuun 18. päivään mennessä ja syksyn 
2022 tutkintoon toukokuun 19. päivään men-
nessä. Ilmoittautumisohjeet kullekin yo-tutkin-
tokerralle kerrotaan Wilma-tiedotteessa.

Lasku ylioppilastutkintomaksusta postite-
taan opiskelijoiden ilmoittamaan osoitteeseen. 
Maksu koostuu perusmaksusta (14€), joka 
maksetaan jokaisella tutkintokerralla, sekä 
 ainekohtaisesta maksusta (28€/koe). Ilmoit-
tautuminen kirjoituksiin on sitova: ylioppilas-
tutkintomaksu on kaikissa tapauksissa makset-
tava kokonaisuudessaan. Osallistumismaksu 
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 tai lausunnon vieraskie-
lisyydestä erikseen pyydettäessä. Opiskelijan 
on käynnistettävä testaus- ja lausuntoprosessi 
heti opiskelujen alettua, koska erityisjärjestely-
jä on kokeiltava opintojen aikana. Lisäksi on 
saatava kahden aineenopettajan lausunto eri-
tyisjärjestelyjen tarpeesta. Ylioppilastutkintoa 
varten anottavista erityisjärjestelyistä sekä 
vieraskielisyysselvityksestä saa tietoa erityis-
opettajalta, rehtorilta sekä YTL:n verkkosivuilta.

Erityisjärjestelyitä ylioppilaskokeeseen on 
haettava ylioppilastutkintolautakunnalta jo en-
nen ensimmäistä yo-kokeisiin ilmoittautumista. 
Ota yhteyttä asiassa erityisopettajaan viimeis-
tään 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).

Lisätietoja ylioppilastutkinnosta
 � www.ylioppilastutkinto.fi
 � www.abitti.fi
 � hel.fi/helsinginaikuislukio/fi
 � Wilma
 � abi-opas
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Ylioppilaskoepäivät
Tarkemmat tiedot koetiloista ovat Wilman tiedotteissa ennen kokeita.
Kokeet alkavat klo 9.00 ja paikalla on oltava klo 8.15, jotta kokeet pääsevät alkamaan ajallaan.

Syksy 2021
MA 13.9. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaito

KE 15.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

PE 17.9. englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, pitkä oppimäärä 

MA 20.9. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

TI 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

TO 23.9. uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

PE 24.9. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaito ja suomi toisena kielenä

MA 27.9. englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä, lyhyt oppimäärä

PE 3.12. KLO 18 LAKKIAISET

Kevät 2022
TI 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaito ja suomi toisena kielenä

TO 17.3. englanti, espanja, italia, ranska, saksa, venäjä, lyhyt oppimäärä

PE 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaito

MA 21.3. englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, pitkä oppimäärä

KE 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

PE 25.3. uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

MA 28.3. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

KE 30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

PE 3.6. KLO 18 LAKKIAISET
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Ammattilukio
Helsingin aikuislukio järjestää Stadin am-
matti- ja aikuisopiston opiskelijoille lukio- 
opetusta. Ammattilukiossa voit suorittaa 
lukio-opintoja, osallistua ylioppilaskokei-
siin ja saada ammatillisen perustutkin-
non lisäksi ylioppilastutkintotodistuksen. 
Tällöin olet suorittanut kaksoistutkinnon. 



Opiskelu lukiossa

Lukiossa arvostamme viihtyisää työ- ja oppimis-
ympäristöä. Anna siis muille ja itsellesi työrau-
ha. Lukio-opiskelu edellyttää omaa aktiivista 
työskentelyä, määrätietoisuutta, omaehtoisuut-
ta, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta.

Hyvä yhteishenki rakentuu yhteisöllisyydestä 
ja välittämisestä. Jokaisella on vastuu turvalli-
sesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppi-
misympäristöstä. Kaikenlainen kiusaaminen, 
häirintä, syrjintä sekä henkinen tai fyysinen 
 väkivalta on ehdottomasti kielletty. Oppilaitos 
on päihteetön ja savuton. 

Yo-tutkintoon valmentavien opintojen suo-
rittaminen kestää noin 3–4 vuotta. Osallistut 
koko opiskelusi ajan lukio-opintoihin kahtena 
päivänä viikossa joko ma + ke tai ti + to. 

Ammattilukiossa päiväopetusryhmille tar-
jotaan seuraavia lukioaineita:

 � äidinkieli (ÄI) ja suomi toisena kielenä (S2)
 � A-englanti (ENA)
 � B-ruotsi (RUB)
 � lyhyt ja pitkä matematiikka (MAB)
 � biologia (BI), maantiede (GE) ja terveys-

tieto (TE)
 � historia (HI), yhteiskuntaoppi (YH) ja 
 psykologia (PS)

Halutessasi voit opiskella Helsingin aikuislukion 
ilta- ja verkko-opintoina kaikkia muitakin lukio-
aineita.

Osaamisen tunnustaminen

Aikuislukion yksi kurssi eli kaksi opintopistettä 
vastaa ammattiopiston puoltatoista osaamis-
pistettä, mutta vain hyväksytyllä arvosanalla 
arvosteltu kurssi/opintojakso voidaan tunnus-
taa suoritukseksi ammattiopintoihin. Jos jokin 
kurssi/opintojakso jää suorittamatta hyväksy-
tysti, juttele opettajan tai lukioluotsin kanssa 
siitä, miten sen voi uusia tai täydentää.

Myös aiemmat lukiosuorituksesi tunnuste-
taan soveltuvin osin todistuksen perusteella 
YTO-opintoina osaksi ammatillista perustutkin-
toa. Kysy osaamisen tunnustamisesta lisää ai-
kuislukion lukioluotsilta tai opinto-ohjaajalta.

Lukion päättötodistus

Lukion päättötodistuksen voi saada suoritta-
malla lisäopintoja aikuislukion opetuksessa. 
Tämä voi tapahtua myös ylioppilaaksi valmistu-
misen jälkeen. Aikuislukion päättötodistuksen 
saamisen edellytyksenä on vähintään 44 kurs-
sin / 88 opintopisteen suorittaminen.

Tarvitset opinnoissasi kahdet 
 käyttäjätunnukset: 

 � Wilma: muista että sinulla on kaksi 
eri Wilmaa; aikuislukiossa sen osoite on 
helsinki.inschool.fi

 � Office 365/Google/itslearning: sama 
tunnus/sähköposti ja salasana toimivat 
sekä aikuislukiossa että ammattiopistossa

Muista lukiossa ainakin nämä:

 � Ota mukaan kaikki tarvittavat opiskelu-
välineet, mukaan lukien kannettava tieto-
kone.

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

näet mm. lukujärjestyksen ja opinto-
suorituksesi.

 � Muistuta huoltajiasi poissaolojen 
 kuittaamisesta Wilmaan.

 � Kun etsit tietoja lukio-opinnoista, tutus-
tu ensin tähän opinto-oppaaseen.

 � Epäselvissä tilanteissa kysy aineenopet-
tajalta, lukioluotsilta tai apulaisrehtorilta.

 � 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 sujuu 
helpommin.
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Ilmoittautuminen

Ammattilukioon ilmoittaudutaan ohjatusti Sta-
din AO:n kautta. Koordinaattorina toimii Silvia 
Soosalu (silvia.soosalu@edu.hel.fi). Opinnot on 
tarkoitettu suoritettaviksi siinä järjestyksessä, 
kuin ne ammattilukion työjärjestyksessä ovat. 
Jos sinulla on jostain syystä tarvetta poiketa 
tästä, ilmoita siitä aina lukioluotsille tai opinto- 
ohjaajalle. Aikuislukion ilta- ja verkko-opintoihin 
ilmoittaudutaan Wilman kurssitarjottimessa.

Kustannukset

Opiskelusta ei peritä maksuja, mutta yo-tutkin-
non kokeista peritään tutkintomaksu. Sinulla 
tulee olla käytössäsi oma kannettava tietokone 
koko opintojen ajan. Ammattilukion aloittaville 
tänä vuonna peruskoulunsa päättäneille opiske-
lijoille oppimateriaali ja yo-tutkinnon suoritta-
minen on maksutonta. 

Oppitunnit

Oppitunnin kesto on 80/85 minuuttia. Oppitun-
nit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukai-
sesti. Oppitunnille on saavuttava ajoissa, sillä 
myöhästymiset häiritsevät muiden työskentelyä. 
Jos myöhästyt, et välttämättä pääse tunnille 
lainkaan.

Opiskeluvälineet

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

Kotitehtävät

Tee kotitehtävät ja vaaditut kirjalliset työt ajal-
laan. Vältä ulkolukua ja pyri ymmärtämään luke-
masi. Plagiointi on ehdottomasti kielletty ja sii-
tä seuraa opintojakson hylkääminen sekä ilmoi-
tus rehtorille ja huoltajalle. Kotitehtävien teke-
minen on parasta kokeisiin valmistautumista. 
Kotitehtävien ja kirjallisten töiden määräaikana 
palauttaminen vaikuttaa myös arvosanaan.

Poissaolot

Opetukseen osallistuminen on osa opintosuo-
ritusta. Ilmoita poissaoloistasi aina välittömäs-
ti niille opettajille, joiden tunnilta joudut ole-
maan poissa. Kaikista poissaoloista on esitet-
tävä hyväksyttävä selvitys (esim. lääkärin tai 
terveydenhoitajan todistus ja alle 18-vuotiailta 
huoltajan allekirjoittama selvitys tai selvitys 
Wilmaan). Tarvittaessa lukioluotsi ottaa yhtey-
den huoltajiin. 

Jos et selvitä poissaolojasi ja myöhästymi-
siäsi, voit menettää oikeuden osallistua kokee-
seen. Myöhästelyt ja selvittämättömät poissa-
olot vaikuttavat arvosanaan tai aiheuttavat 
opintojen keskeytymisen.

Lomamatkat kouluaikoina eivät ole suotavia. 
Jos matkasi kuitenkin ajoittuu koulupäiviksi, 
varaudu siihen, että joudut suorittamaan opin-
toja myöhemmin aikuislukion iltaopetuksessa. 
Ajo-opetukseen ja harrastuksiin osallistutaan 
vapaa-ajalla.

Arviointi

Arviointi perustuu jatkuvaan tuntiarviointiin, 
kotitehtäviin sekä kirjallisiin kokeisiin. Periodin 
aikana voi olla välikokeita ja periodin lopulla on 
yleensä laajempi loppukoe. Opettaja kertoo 
aina periodin alussa, mihin arviointi perustuu ja 
miten eri osatehtävät vaikuttavat arvosanaan. 
Aina ei ole loppukoetta, vaan koko kurssi/opin-
tojakso suoritetaan erilaisilla kirjallisilla ja 
suullisilla tehtävillä.
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Lukiossa kunkin oppiaineen pakolliset ja val-
takunnalliset syventävät kurssit/opintojaksot 
arvioidaan numeroin 4–10. Paikalliset syventä-
vät kurssit/opintojaksot arvioidaan suoritus-
merkinnällä (S). Kirjallisesti annettu sanallinen 
arviointi ja suullisesti annettu palaute täyden-
tävät ja täsmentävät numeroarvosanaa.

Loppuarvosanana voidaan tarvittaessa 
käyttää merkintää K (= keskeyttänyt) tai O 
(= osallistunut opetukseen, mutta esim. arvos-
teltavia tehtäviä puuttuu). O:lla merkitty kurssi/
opintojakso voidaan täydentää tehtävillä, ko-
keilla ja muilla näytöillä, jolloin se voidaan hy-
väksyä suoritetuksi opiskelijan osallistumatta 
uudestaan opetukseen. K:lla merkitty kurssi/
opintojakso on suoritettava uudelleen opetuk-
seen osallistumalla, esimerkiksi iltaopintoina.

Lukioluotsit

Lukioluotsit huolehtivat ryhmien lukuvuoden 
työn opastuksesta, seuraavat opintojen etene-
mistä ja tukevat opiskelun edistymistä. He seu-
raavat poissaoloja ja niiden syitä ja ovat tarvit-
taessa yhteydessä Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston opinto-ohjaajiin ja huoltajiin. He opas-
tavat tarvittaessa lukilausunnon ja vieraskieli-
syysselvitysten saamisessa. 

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja Eeva Korhonen (eeva.korho-
nen@edu.hel.fi) vastaa ammattilukiolaisten 
opinto-ohjauksesta lukio-opintojen osalta. Voit 
olla häneen yhteydessä Wilman kautta, sähkö-
postitse tai puhelimitse. Hän tekee myös osaa-
misen tunnustamisen mahdollisista aiemmista 
lukio-opinnoista ja ottaa vastaan yo-kokeisiin 
ilmoittautumiset. Apulaisrehtori Harri Veteli 
(harri.veteli@edu.hel.fi) toimii aikuislukion 
koordinaattorina ja toimittaa arvostelutiedot 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston opinto-ohjaa-
jille jokaisen periodin jälkeen. Silvia Soosalu 
(silvia.soosalu@edu.hel.fi) on ammattilukion 
koordinaattori Stadin AO:ssa. 

Oppimisen tuki

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada opinnois-
saan erityistä tukea ja hakea esimerkiksi luki-
lausunnon t ai muun asiantuntijan lausun-
non perusteella erityisjärjestelyjä yo-kokeis-
sa.  Lukioluotsit opastavat tässä, mutta voit 
myös itse olla esim. Wilman kautta yhteydessä 
aikuislukion erityisopettajiin Päivi Rantalaan 
(paivi.rantala@edu.hel.fi, puh. 050 401 3323) 
tai Hanna Talasniemeen (hanna.talasniemi@
edu.hel.fi). Jos tarvitset opiskeluhuollon palv-
eluja, ole yhteydessä Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston opiskeluhuoltoon. Katso lisätietoa: 
www.toisenasteenyhteys.fi

Tiedottaminen

Wilmaa (helsinki.inschool.fi) käytetään aikuis-
lukio-opintojen ensisijaisena viestintäkanavana 
ja sitä kannattaa seurata viikoittain. Lukioluotsi 
jakaa opintojen alkaessa Wilma-tunnukset 
opiskelijoille ja avainkoodit alaikäisten huolta-
jille. Wilmassa voit tarkistaa työjärjestyksen, 
seurata omien lukio-opintojesi edistymistä ja 
esimerkiksi ilmoittautua aikuislukion opintoihin 
ja yo-kokeisiin.

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

Opintojen keskeyttäminen

Jos olet keskeyttämässä opintojasi lukio-opin-
tojen osalta, keskustele siitä ensin Stadin AO:n 
omaopettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa. 
 Lukio-opintojen keskeytyksestä tulee ilmoittaa 
aikuislukion lukioluotsille, opinto-ohjaajalle 
tai apulaisrehtorille. 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
Sanna Ravi  
sanna-maaria.ravi@edu.hel.fi
Jenni Räsänen  
jenni.rasanen@edu.hel.fi

Suomi toisena kielenä
Noora Gaily  
noora.gaily@edu.hel.fi
Jenni Räsänen  
jenni.rasanen@edu.hel.fi
Kirsi Seppänen  
kirsi.m.seppanen@edu.hel.fi
Riitta Talasniemi  
riitta.talasniemi@edu.hel.fi

Englanti
Anneli Bergholm  
anneli.bergholm@edu.hel.fi
Inka Läksy  
inka-minttu.laksy@edu.hel.fi
Alisa Majapuro  
alisa.majapuro@edu.hel.fi
Minna Niemelä  
minna.niemela@edu.hel.fi

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

Matematiikka
Hannu Huhtalo  
hannu.huhtalo@edu.hel.fi
Tuukka Mankinen  
tuukka.mankinen@edu.hel.fi
Anastasia Vlasova  
anastasia.vlasova@edu.hel.fi

HI/YH/PS
Sofia Hyötyläinen  
sofia.hyotylainen@edu.hel.fi
Sami Tamminen  
sami.tamminen@edu.hel.fi

BI/GE/TE
Heidi Leppäniemi  
heidi.leppaniemi@edu.hel.fi
Tuulia Lundgren  
tuulia.lundgren@edu.hel.fi

Erityisopettajat
Päivi Rantala  
paivi.rantala@edu.hel.fi
Hanna Talasniemi  
hanna.talasniemi@edu.hel.fi

Opinto-ohjaajat ja 
 koordinattorit
Eeva Korhonen  
eeva.korhonen@edu.hel.fi
Silvia Soosalu  
silvia.soosalu@edu.hel.fi
Harri Veteli  
harri.veteli@edu.hel.fi

Lukioluotsit

Anneli Bergholm  
anneli.bergholm@edu.hel.fi 
ryhmät 21SC ja 21SD
Outi Blomqvist  
outi.blomqvist@edu.hel.fi 
ryhmät 21SE, 21SG, 20SA, 
20SCJ 
Leena Heinonen  
leena2.heinonen@edu.hel.fi  
puh. 040 683 0182 
ryhmät 20SG, 19SAC, 19SD
Inka Läksy  
inka-minttu.laksy@edu.hel.fi 
ryhmät 21SA ja 21SB
Minna Niemelä  
minna.niemela@edu.hel.fi 
Ryhmä 20SFH 
Jenni Räsänen  
jenni.rasanen@edu.hel.fi 
ryhmä 20SE
Kirsi Seppänen  
kirsi.m.seppanen@edu.hel.fi  
puh. 040 669 2281 
ryhmä 19SBE
Riitta Talasniemi  
riitta.talasniemi@edu.hel.fi 
ryhmät 21SF, 21SH, 20SB, 
20SD

Ammattilukio — 47

mailto:outi.blomqvist%40edu.hel.fi?subject=
mailto:leena2.heinonen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:sanna-maaria.ravi%40edu.hel.fi?subject=
mailto:jenni.rasanen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:noora.gaily%40edu.hel.fi?subject=
mailto:jenni.rasanen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:kirsi.m.seppanen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:riitta.talasniemi%40edu.hel.fi?subject=
mailto:anneli.bergholm%40edu.hel.fi?subject=
mailto:inka-minttu.laksy%40edu.hel.fi?subject=
mailto:alisa.majapuro%40edu.hel.fi?subject=
mailto:minna.niemela%40edu.hel.fi?subject=
mailto:susanna.laine%40edu.hel.fi?subject=
mailto:hannu.huhtalo%40edu.hel.fi?subject=
mailto:tuukka.mankinen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:anastasia.vlasova%40edu.hel.fi?subject=
mailto:sofia.hyotylainen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:sami.tamminen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:heidi.leppaniemi%40edu.hel.fi?subject=
mailto:tuulia.lundgren%40edu.hel.fi?subject=
mailto:paivi.rantala%40edu.hel.fi?subject=
mailto:hanna.talasniemi%40edu.hel.fi?subject=
mailto:eeva.korhonen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:silvia.soosalu%40edu.hel.fi?subject=
mailto:harri.veteli%40edu.hel.fi?subject=
mailto:anneli.bergholm%40edu.hel.fi?subject=
mailto:outi.blomqvist%40edu.hel.fi?subject=
mailto:leena2.heinonen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:inka-minttu.laksy%40edu.hel.fi?subject=
mailto:minna.niemela%40edu.hel.fi?subject=
mailto:jenni.rasanen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:kirsi.m.seppanen%40edu.hel.fi?subject=
mailto:riitta.talasniemi%40edu.hel.fi?subject=


1. periodi 30.8.–14.10.  MYLLYPURON  
 TOIMIPISTE 

RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE 
8.30–9.50

MA JA KE 
10.05–11.25

MA JA KE 
12.10–13.30

MA JA KE 
13.45–15.05

MA JA KE 
15.20–16.40

21SA ÄI15 
Ravi

MAB13 
Vlasova

ENA11 
Läksy

21SB MAB13 
Vlasova MA

ENA11 
Läksy

S218+19 
Räsänen

21SC RUB111 
Laine

ÄI15 
Ravi

ENA11 
Bergholm

21SD MAB13 
Vlasova KE

S218+19 
Räsänen

ENA11 
Bergholm

RYHMÄ-
TUNNUS

TI JA TO 
8.30–9.50

TI JA TO 
10.05–11.25

TI JA TO 
12.10–13.30

TI JA TO 
13.45–15.05

TI JA TO 
15.20–16.40

21SE ÄI15 
Blomqvist

MAB13 
Vlasova

ENA11 
Läksy

21SF MAB13 
Vlasova TI

ENA11 
Bergholm

S218+19 
R. Talasniemi

21SG RUB111 
Laine

ÄI15 
Blomqvist

ENA11 
Bergholm

21SH MAB13 
Vlasova TO

S218+19 
R. Talasniemi

ENA11 
Läksy

 ☐ orientaatioviikko 23.8.–26.8.
 ☐ projektiviikko pe 1.10.–pe 8.10.
 ☐ projektipäivinä 2 x 80 min. opettajan ohjeistuksen mukaisesti:

pe 1.10. klo 9.00–11.40 21SE ENA11 ja 21SG ENA11
pe 1.10. klo 12.00–14.40 21SF MAB13 ja 21SH S218+19
ma 4.10. klo 9.00–11.40 21SA MAB13 ja 21SC ÄI15
ma 4.10. klo 12.00–14.40 21SB ENA11 ja 21SD ENA11
ti 5.10. klo 9.00–11.40 21SE ÄI15 ja 21SG RUB111
ti 5.10. klo 12.00–14.40 21SF S218+19 ja 21SH MAB13 
ke 6.10. klo 9.00–11.40 21SA ENA11 ja 21SC ENA11
ke 6.10. klo 12.00–14.40 21SB S218+9 ja 21SD MAB13
to 7.10. klo 9.00–11.40 21SE MAB13 ja 21SG ÄI15
to 7.10. klo 12.00–14.40 21SF ENA11 ja 21SH ENA11
pe 8.10. klo 9.00–11.40 21SA ÄI15 ja 21SC RUB111
pe 8.10. klo 12.00–14.40 21SB MAB13 ja 21SD S218+9

 ☐ syysloma 18.10. – 22.10. 
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2. periodi 25.10.–9.12.  MYLLYPURON  
 TOIMIPISTE 

RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE 
8.30–9.50

MA JA KE 
10.05–11.25

MA JA KE 
12.10–13.30

MA JA KE 
13.45–15.05

MA JA KE 
15.20–16.40

21SA ÄI01 
Ravi

MAY01 
Vlasova

ENA01+02 
Läksy

21SB MAY01 
Vlasova MA

ENA01+02 
Läksy

S201 
Räsänen

21SC RUB101+02 
Laine

ÄI01 
Ravi

ENA01+02 
Bergholm

21SD MAY01 
Vlasova KE

S201 
Räsänen

ENA01+02 
Bergholm

RYHMÄ-
TUNNUS

TI JA TO 
8.30–9.50

TI JA TO 
10.05–11.25

TI JA TO 
12.10–13.30

TI JA TO 
13.45–15.05

TI JA TO 
15.20–16.40

21SE ÄI01 
Blomqvist

MAY01 
Vlasova

ENA01+02 
Läksy

21SF MAY01 
Vlasova TI

ENA01+02 
Bergholm

S201 
R. Talasniemi

21SG RUB101+02 
Laine

ÄI01 
Blomqvist

ENA01+02 
Bergholm

21SH MAY01 
Vlasova TO

S201 
R. Talasniemi

ENA01+02 
Läksy

 ☐ projektiviikko to 25.11. – to 2.12.
 ☐ projektipäivinä 2 x 80 min. opettajan ohjeistuksen mukaisesti:

to 25.11. klo 9.00–11.40 21SE ÄI01 ja 21SG RUB101+2
to 25.11. klo 12.00–14.40 21SF MAY01 ja 21SH S201
pe 26.11. klo 9.00–11.40 21SA ENA01+2 ja 21SC ENA01+2
pe 26.11. klo 12.00–14.40 21SB S201 ja 21SD MAY01
ma 29.11. klo 9.00–11.40 21SA ÄI01 ja 21SC RUB101+2
ma 29.11. klo 12.00–14.40 21SB MAY01 ja 21SD S201
ti 30.11. klo 9.00–11.40 21SE MAY01 ja 21SG ÄI01
ti 30.11. klo 12.00–14.40 21SF ENA01+2 ja 21SH ENA01+2
ke 1.12. klo 9.00–11.40 21SA MAY01 ja 21SC ÄI01
ke 1.12. klo 12.00–14.40 21SB ENA01+2 ja 21SD ENA01+2
to 2.12. klo 9.00–11.40 21SE ENA01+2 ja 21SG ENA01+2
to 2.12. klo 12.00–14.40 21SF S201 ja 21SH MAY01

 ☐ itsenäisyyspäivä ma 6.12.
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3. periodi 13.12.–10.2.  MYLLYPURON  
 TOIMIPISTE 

RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE 
8.30–9.50

MA JA KE 
10.05–11.25

MA JA KE 
12.10–13.30

MA JA KE 
13.45–15.05

MA JA KE 
15.20–16.40

21SABCD ÄI20 
Ravi

MAB14+15 
Vlasova

S215+17 
Talasniemi

ENA13+17 
Läksy

HNH2035. 
VERKKO 
Veteli & 
 Räsänen21SABCD MAA02 

Vlasova
ÄI20 
Ravi

ENA12 
Läksy

S215+17 
R. Talasniemi

RYHMÄ-
TUNNUS

TI JA TO 
8.30–9.50

TI JA TO 
10.05–11.25

TI JA TO 
12.10–13.30

TI JA TO 
13.45–15.05

TI JA TO 
15.20–16.40

21SEFGH RUB112+16 
Laine

MAB14+15 
Vlasova

S215+17 
Talasniemi

ENA13+17 
Bergholm

HNH2035. 
VERKKO 
Veteli & 
 Räsänen21SEFGH MAA02 

Vlasova
ÄI20 
Blomqvist

ENA12 
Bergholm

S215+17 
R. Talasniemi

 ☐ joululoma 22.12.–9.1.
 ☐ Esittelemme 3. periodin tarjontaa tarkemmin 2. periodin aikana: 

 ÄI20   kirjoittamisen ja lukemisen tuki
 S215+17   luova ilmaisu & tukiopinnot 
 ENA13+17   englannin tukiopinnot
 ENA15   englannin kieliopin harjoittelua
 MAA02   pitkän matematiikan etenevä opintojakso
 MAB14+15   lyhyen matematiikan tukiopinnot
 RUB112+16   ruotsin tukiopinnot
 HNH2035.verkko  Hiilineutraali Helsinki 2035 -verkko-opintoprojekti 
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4. periodi 14.2.–7.4.  MYLLYPURON  
 TOIMIPISTE 

RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE 
8.30–9.50

MA JA KE 
10.05–11.25

MA JA KE 
12.10–13.30

MA JA KE 
13.45–15.05

MA JA KE 
15.20–16.40

21SA ÄI02+03 
Ravi

BIGETE01 
Lundgren

ENA02 
Läksy MA

21SB ENA02 
Läksy KE

S202+03 
Gaily

HIYHPS01 
Hyötyläinen

21SC BIGETE01 
Lundgren

ÄI02+03 
Ravi

ENA02 
Bergholm MA

21SD ENA02 
Bergholm KE 

HIYHPS01 
Hyötyläinen

S202+03 
Gaily

RYHMÄ-
TUNNUS

TI JA TO 
8.30–9.50

TI JA TO 
10.05–11.25

TI JA TO 
12.10–13.30

TI JA TO 
13.45–15.05

TI JA TO 
15.20–16.40

21SE ÄI02+03 
Blomqvist

BIGETE01 
Leppäniemi

ENA02 
Läksy

21SF S202+03 
Gaily TI

ENA02 
Bergholm

HIYHPS01 
Hyötyläinen

21SG BIGETE01 
Leppäniemi

ÄI02+03 
Blomqvist

ENA02 
Bergholm

21SH S202+03 
Gaily TO

HIYHPS01 
Hyötyläinen

ENA02 
Läksy

 ☐ talviloma 21.2.–25.2.
 ☐ projektiviikko pe 25.3. – pe 1.4.
 ☐ projektipäivinä 2 x 80 min. opettajan ohjeistuksen mukaisesti:

pe 25.3. klo 9.00–11.40 21SE ÄI02+3 ja 21SG BIGETE01
pe 25.3. klo 12.00–14.40 21SF S202+3 ja 21SH HIYHPS01
ma 28.3. klo 9.00–11.40 21SA ÄI02+3 ja 21SC BIGETE01
ma 28.3. klo 12.00–14.40 21SB ENA02 ja 21SD ENA02
ti 29.3. klo 9.00–11.40 21SE BIGETE01 ja 21SG ÄI02+3
ti 29.3. klo 12.00–14.40 21SF ENA02 ja 21SH ENA02
ke 30.3. klo 9.00–11.40 21SA BIGETE01 ja 21SC ÄI02+3
ke 30.3. klo 12.00–14.40 21SB S202+3 ja 21SD HIYHPS01
to 31.3. klo 9.00–11.40 21SE ENA02 ja 21SG ENA02
to 31.3. klo 12.00–14.40 21SF HIYHPS01 ja 21SH S202+3
pe 1.4. klo 9.00–11.40 21SA ENA02 ja 21SC ENA02
pe 1.4. klo 12.00–14.40 21SB HIYHPS01 ja 21SD S202+3
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5. periodi 11.4.–31.5.  MYLLYPURON  
 TOIMIPISTE 

RYHMÄ-
TUNNUS

MA JA KE 
8.30–9.50

MA JA KE 
10.05–11.25

MA JA KE 
12.10–13.30

MA JA KE 
13.45–15.05

MA JA KE 
15.20–16.40

21SA ÄI19+21 
Ravi

MAB02 
Vlasova

ENA03 
Läksy

21SB MAB02 
Vlasova MA

ENA03 
Läksy

S212 
Gaily

21SC RUB102 
Laine

ÄI19+21 
Ravi

ENA03 
Bergholm

21SD MAA03 
Vlasova KE

S212 
Gaily

ENA03 
Bergholm

RYHMÄ-
TUNNUS

TI JA TO 
8.30–9.50

TI JA TO 
10.05–11.25

TI JA TO 
12.10–13.30

TI JA TO 
13.45–15.05

TI JA TO 
15.20–16.40

21SE ÄI19+21 
Blomqvist

MAB02 
Vlasova

ENA03 
Läksy

21SF MAB02 
Vlasova TI

ENA03 
Bergholm

S212 
R. Talasniemi

21SG RUB102 
Laine

ÄI19+21 
Blomqvist

ENA03 
Bergholm

21SH MAA03 
Vlasova TO

S212 
R. Talasniemi

ENA03 
Läksy

 ☐ pääsiäinen 14.4.–18.4.
 ☐ helatorstai 26.5.
 ☐ ÄI19+21 kirjallinen ja luova ilmaisu
 ☐ S212 projektiopintojakso
 ☐ projektiviikko ma 16.5. – ma 23.5.
 ☐ projektipäivinä 2 x 80 min. opettajan ohjeistuksen mukaisesti:

ma 16.5. klo 9.00–11.40 21SA ÄI91+21 ja 21SC RUB102
ma 16.5. klo 12.00–14.40 21SB MAB02 ja 21SD S212
ti 17.5. klo 9.00–11.40 21SE MAB02 ja 21SG ÄI19+21
ti 17.5. klo 12.00–14.40 21SF ENA03 ja 21SH ENA03
ke 18.5. klo 9.00–11.40 21SA MAB02 ja 21SC ÄI19+21
ke 18.5. klo 12.00–14.40 21SB ENA03 ja 21SD ENA03
to 19.5. klo 9.00–11.40 21SE ENA03 ja 21SG ENA03
to 19.5. klo 12.00–14.40 21SF S212 ja 21SH MAA03
pe 20.5. klo 9.00–11.40 21SE ÄI19+21 ja 21SG RUB102
pe 20.5. klo 12.00–14.40 21SF MAB02 ja 21SH S212
ma 23.5. klo 9.00–11.40 21SA ENA03 ja 21SC ENA03
ma 23.5. klo 12.00–14.40 21SB S212 ja 21SD MAA03
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Ammattilukion verkko-opinnot kevät 2022
Keväällä 2022 tarjotaan seuraavat LOPS2021-opintojaksot verkko-opintoina:

ÄI12.verkko  Äidinkielen projektiopintojakso
ÄI14.verkko   Kielenhuolto
S212.verkko   S2-projektiopintojakso
S218+S219.verkko  Kielen rakenteiden ja lauserakenteiden startti
ENA12.verkko  A-englannin nivelopinnot
ENA04.verkko  Englannin kieli vaikuttamisen välineenä 
RUB108.verkko  B1-ruotsin projektiopintojakso
MAB10.verkko  Matematiikan projektiopintojakso
TE01.verkko   Terveys voimavarana
PS01.verkko   Toimiva ja oppiva ihminen
OP03.verkko   Hyvinvointi oppimisen perustana

Nämä opinnot tukevat lukio-opintoja ja niitä voi suorittaa verkossa itsenäisesti. 
Ohjaajat ja aineenopettajat antavat lisätietoja ja ohjeita syksyn aikana.
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1. jakso 30.8.–14.10.  HATTULANTIEN  
 TOIMIPISTE, KAKKOSET 

KURSSIN
TUNNUS

MA JA KE 
9.00–10.25

MA JA KE 
10.40–12.05

MA JA KE 
12.50–14.15

MA JA KE 
14.30–15.55

20SA vBI02 
Leppäniemi

vMAB03 
Mankinen

vENA05 
Majapuro

20SB vMAB03 
Mankinen

vENA05 
Majapuro

vHI02 
Tamminen

20SC vTE02 
Leppäniemi

vENA05 
Niemelä

20SD vYH02 
Tamminen

vMAA04 
Mankinen

vENA05 
Majapuro

KURSSIN
TUNNUS

TI JA TO 
9.00–10.25

TI JA TO 
10.40–12.05

TI JA TO 
12.50–14.15

TI JA TO 
14.30–15.55

20SE vTE02 
Lundgren

vMAB03 
Mankinen

vENA05 
Niemelä

20SF vMAB03 
Mankinen

vENA05 
Niemelä

vHI02 
Hyötyläinen

20SG vENA05 
Niemelä

vTE02 
Lundgren

vRUB13 
Laine

20SH vPS02 
Hyötyläinen

vMAA04 
Mankinen

  
 ☐ orientaatioviikko 23.8.–26.8.
 ☐ opetus alkaa ma 30.8. ja päättyy ti 5.10.
 ☐ kurssikokeet klo 9.00–12.00

ke 6.10. vMAB03 ja vMAA04
to 7.10. vMAB03, vMAA04 ja vRUB13
ma 11.10. vBI02, vTE02, vHI02 ja vYH02
ti 12.10. vENA05
ke 13.10. vENA05
to 14.10. vTE02, vHI02 ja vPS02

 ☐ syysloma 18.10.–22.10. 
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2. jakso 5.10.–25.11.  HATTULANTIEN  
 TOIMIPISTE, KAKKOSET 

KURSSIN
TUNNUS

MA JA KE 
9.00–10.25

MA JA KE 
10.40–12.05

MA JA KE 
12.50–14.15

MA JA KE 
14.30–15.55

20SA vÄI04 
Blomqvist

vPS01 
Hyötyläinen

vENA06 
Majapuro

20SB vBI01 
Leppäniemi

vENA06 
Majapuro

vS204 
R. Talasniemi

20SC vÄI04 
Blomqvist

vHI01 
Tamminen

vENA06 
Niemelä

20SD vTE01 
Leppäniemi

vENA06 
Niemelä

vS204 
R. Talasniemi

KURSSIN
TUNNUS

TI JA TO 
9.00–10.25

TI JA TO 
10.40–12.05

TI JA TO 
12.50–14.15

TI JA TO 
14.30–15.55

20SE vÄI04 
Räsänen

vPS01 
Hyötyläinen

vENA06 
Niemelä

20SF vTE01 
Lundgren

vENA06 
Niemelä

vS204 
Räsänen

20SG vENA06 
Niemelä

vÄI04 
Heinonen

vHI01 
Hyötyläinen

 
 ☐ opetus alkaa ma 25.10. ja päättyy to 25.11.
 ☐ kurssikokeet klo 9.00–12.00
 
ma 29.11. vÄI04 ja vS204
ti 30.11. vTE01, vHI01 ja vPS01
ke 1.12. vENA06
to 2.12. vÄI04 ja vS204
ti 7.12. vENA06
ke 8.12. vBI01, vTE01, vPS01 ja vHI01
to 9.12. palautepäivä

 ☐ itsenäisyyspäivä ma 6.12.
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3. jakso 13.12.–10.2.  HATTULANTIEN  
 TOIMIPISTE, KAKKOSET 

KURSSIN
TUNNUS

MA JA KE 
9.00–10.25

MA JA KE 
10.40–12.05

MA JA KE 
12.50–14.15

MA JA KE 
14.30–15.55

20SA vENA15.TUKI 
Majapuro

vENA09.HT 
Hyvä tulevaisuus

20SB vTE04.TUKI 
Leppäniemi

vMAB09.TUKI 
Mankinen

vS210.TUKI 
Räsänen

20SC vMAA05 
Mankinen

vÄI10.TUKI 
Räsänen

vKE06.FYKE 
Mankinen

KURSSIN
TUNNUS

TI JA TO 
9.00–10.25

TI JA TO 
10.40–12.05

TI JA TO 
12.50–14.15

TI JA TO 
14.30–15.55

20SE vENA15.TUKI 
Niemelä

vRUB115.TUKI 
Laine

20SF vHI07.TUKI 
Hyötyläinen

vMAB09.TUKI 
Mankinen

vS210.TUKI 
Ravi

vENA09.HT 
Hyvä tulevaisuus

20SG vMAA05 
Mankinen

vÄI10.TUKI 
Heinonen

vKE06.FYKE 
Mankinen

 ☐ joululoma 22.12.–9.1.
 ☐ opetus alkaa ma 13.12. ja päättyy to 10.2.
 ☐ ei koeviikkoa
 ☐ runsaasti eri oppiaineiden tukikursseja, joilla voi myös täydentää puuttuvia suorituksia
 ☐ vTE04 ja vHI07 tukevat kaikkien reaaliaineiden opintoja
 ☐ vKE06.fyke-kurssilla voi korvata SAO:n Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt 
 ☐ Hyvä tulevaisuus -projektissa yhdistellään terveystietoa, maantiedettä, kemiaa, mate-
matiikkaa, englantia ja äidinkieltä tai suomea toisena kielenä; lisää tietoa osoitteesta   
bit.ly/hyvatulevaisuus 
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4. jakso 14.2.–7.4.  HATTULANTIEN  
 TOIMIPISTE, KAKKOSET 

KURSSIN
TUNNUS

MA JA KE 
9.00–10.25

MA JA KE 
10.40–12.05

MA JA KE 
12.50–14.15

MA JA KE 
14.30–15.55

20SA vBI03 
Leppäniemi

vMAB04 
Mankinen

vENA07 
Majapuro

20SB vMAB04 
Mankinen

vENA07 
Majapuro

vHI03 
Tamminen

20SC vTE03 
Leppäniemi

vENA07 
Niemelä

20SD vYH03 
Tamminen

vMAA06  
Mankinen

vENA07 
Majapuro

KURSSIN
TUNNUS

TI JA TO 
9.00–10.25

TI JA TO 
10.40–12.05

TI JA TO 
12.50–14.15

TI JA TO 
14.30–15.55

20SE vTE03 
Lundgren

vMAB04 
Mankinen

vENA07 
Niemelä

20SF vMAB04 
Mankinen

vENA07 
Niemelä

vHI03 
Tamminen

20SG vENA07 
Niemelä

vTE03 
Lundgren

vRUB14 
Laine

20SH vPS03 
Hyötyläinen

vMAA06 
Mankinen

  
 ☐ opetus alkaa ma 14.2. ja päättyy ti 29.3.
 ☐ talviloma 21.2.–25.2.
 ☐ kurssikokeet klo 9.00–12.00

ke 30.3. vMAB04 ja vMAA06
to 31.3. vENA07
ma 4.4. vBI03, vTE03, vHI03 ja vYH03
ti 5.4. vMAB04, vMAA06 ja vRUB14
ke 6.4. vENA07
to 7.4. vTE03, vHI03 ja vPS03
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5. jakso 11.4.–31.5.  HATTULANTIEN  
 TOIMIPISTE, KAKKOSET 

KURSSIN
TUNNUS

MA JA KE 
9.00–10.25

MA JA KE 
10.40–12.05

MA JA KE 
12.50–14.15

MA JA KE 
14.30–15.55

20SA vÄI05 
Blomqvist

vPS02 
Hyötyläinen

vENA10 
Majapuro

20SB vBI02 
Leppäniemi

vENA10 
Majapuro

vS205 
R. Talasniemi

20SC vÄI05 
Blomqvist

vHI02 
Hyötyläinen

vENA10 
Niemelä

20SD vTE02 
Leppäniemi

vENA10 
Niemelä

vS205 
R. Talasniemi

KURSSIN
TUNNUS

TI JA TO 
9.00–10.25

TI JA TO 
10.40–12.05

TI JA TO 
12.50–14.15

TI JA TO 
14.30–15.55

20SE vÄI05 
Räsänen

vPS02 
Tamminen

vENA10 
Niemelä

20SF vTE02 
Lundgren

vENA10 
Niemelä

vS205 
Gaily

20SG vENA10 
Niemelä

vÄI05 
Heinonen

vHI02 
Tamminen

 ☐ opetus alkaa ma 11.4. ja päättyy ke 18.5.
 ☐ pääsiäinen 14.4.–18.4. ja helatorstai 26.5.
 ☐ kurssikokeet klo 9.00–12.00 

to 19.5. vENA10-prelikoe klo 9.00–15.00
ma 23.5. vENA10-prelikoe klo 9.00–15.00
ti 24.5. vÄI05 ja vS205
ke 25.5. vÄI05 ja vS205
ma 30.5. vBI02, vTE02, vPS02 ja vHI02
ti 31.5. vTE02, vPS02 ja vHI02
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1. jakso 23.8.–6.10.  HATTULANTIEN &  
 STURENKADUN  
 TOIMIPISTE, ABIT 

KURSSIN
TUNNUS

MA JA KE 
9.00–10.25

MA JA KE 
10.40–12.05

MA JA KE 
12.50–14.15

MA JA KE 
14.30–15.55

19SA vÄI05 
Heinonen

vYH03 
Hyötyläinen

vMAB05 
Huhtalo

vTE04.TUKI 
Leppäniemi

19SB vS205 
Räsänen

vMAB05 
Huhtalo

vPS03 
Hyötyläinen

vENA15.TUKI 
Niemelä

19SC vYH03 
Hyötyläinen

vÄI05 
Heinonen

vRUB15 
Laine

 ☐ opetus alkaa ma 23.8. ja päättyy ma 27.9.
 ☐ kurssikokeet klo 9.00–12.00

ke 29.9. vÄI05 ja vS205
ma 4.10. vYH03 ja vPS03
ke 6.10. vMAB05 ja vRUB15

 ☐ yo-kokeet:

pe 17.9. A-englanti
to 23.9. terveystieto

2. jakso 11.10.–1.12.  HATTULANTIEN  
 TOIMIPISTE, ABIT 

KURSSIN
TUNNUS

MA JA KE 
9.00–10.25

MA JA KE 
10.40–12.05

MA JA KE 
12.50–14.15

MA JA KE 
14.30–15.55

19SA vÄI08 
Heinonen

vYH04 
Tamminen

vMAB06 
Mankinen

19SB vS208 
R. Talasniemi

vMAB06 
Mankinen

vPS04 
Hyötyläinen

19SC vYH04 
Hyötyläinen

vÄI08 
Heinonen

vRUB17 
Laine

 ☐ syysloma 18.10.–22.10. 
 ☐ opetus alkaa ma 11.10. ja päättyy ma 22.11.
 ☐ kurssikokeet klo 9.00–12.00

ke 24.11. vÄI08 (prelikoe klo 9–15) ja vS208 (koe klo 9–12)
ma 29.11. vYH04 ja vPS04
ke 1.12. vMAB06 ja vRUB17
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3. jakso 8.12.–14.2.  HATTULANTIEN  
 TOIMIPISTE, ABIT 

KURSSIN
TUNNUS

MA JA KE 
9.00–10.25

MA JA KE 
10.40–12.05

MA JA KE 
12.50–14.15

MA JA KE 
14.30–15.55

19SA vÄI09 
Heinonen

vYH06 
Hyötyläinen

vMAB10 
Huhtalo

vOP04 
H. Talasniemi

19SB vS209 
Seppänen

vMAB10 
Huhtalo

vPS05 
Hyötyläinen

19SC vYH06 
Hyötyläinen

vÄI09 
Heinonen

vRUB19 
Laine

 ☐ joululoma 22.12.–9.1.
 ☐ opetus alkaa ke 8.12. ja päättyy ma 31.1.
 ☐ vOP04-abipaja on suunnattu syksyn kokeissa heikosti menestyneille ja kevään yo-kokei-
siin valmistautuville. Tavoitteena on tehostaa omaa oppimista ja löytää itselle sopivimmat 
työskentelytavat. Pajassa on mahdollisuus käydä läpi vanhoja yo-koetehtäviä, harjoitella 
reaalivastauksen ja esseen kirjoittamista ja kartoittaa matematiikan ongelma-alueita. 
Opintojakso räätälöidään osallistujien yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

 ☐ prelikokeet klo 9.00–15.00

ke 2.2. vÄI09 ja vS209
ma 7.2. vYH06 ja vPS05
ke 9.2. vMAB10 ja vRUB19
ma 14.2. palautepäivä

 ☐ yo-kokeet:

ti 15.3. äidinkieli, lukutaidon koe & suomi toisena kielenä
pe 18.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
ke 23.3. matematiikka
pe 25.3. yhteiskuntaoppi
ma 28.3. ruotsi
ke 30.3. psykologia
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Kurssit/Opintojaksot
Wilman Opetussuunnitelma-välilehdeltä 
löydät kaikkien oppiaineiden kurssien/
opintojaksojen sisällöt, tavoitteet ja ar-
vioinnin perusteet sekä uudesta että 
 vanhasta LOPSista. Nämä käydään läpi 
myös kunkin kurssin/opintojakson alussa.



Äidinkieli ja kirjallisuus, 
suomi äidinkielenä  ÄI 

Vanhan LOPSin mukaiset valtakunnalliset 
kurssit vÄI01–vÄI09 arvioidaan arvosanoin 
4–10 ja paikalliset kurssit vÄI10, vÄI11, vÄI12 ja 
vÄI14 suoritusmerkinnällä S. Pakolliset kurs-
sit vÄI01–vÄI05 suoritetaan mahdollisuuksien 
mukaan numerojärjestyksessä. Kursseilla käy-
tetään Otavan kirjasarjaa Särmä (LOPS 2016).

Uuden LOPSin mukaiset valtakunnalliset 
opintojaksot ÄI01–ÄI04 arvioidaan arvosanoin 
4–10 ja paikalliset opintojaksot ÄI12– ÄI21 suo-
ritusmerkinnällä S. Valtakunnalliset opinto-
jaksot suoritetaan mahdollisuuksien mukaan 
numerojärjestyksessä. Käytössä on Otavan 
kirjasarja Särmä (LOPS 2021), joka on saatavil-
la sekä painettuna että digitaalisena.

 LOPS2016
vÄI01  TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Särmä- 

tietokirja ja Särmä 1 -digitehtävät 
(LOPS 2021) Kurssilla tuotetaan, eri-
tellään ja tulkitaan erilaisia tekstejä. 
Kurssi korvataan LOPS 2021 -opinto-
jaksolla ÄI01.

vÄI02 KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI  
Särmä-runkokirja ja Tehtäviä 2 digi-
kirjana Kurssilla tarkastellaan suo-
men kieltä ja suomalaista kulttuu-
ria maailman kielten joukossa sekä 
harjoitellaan prosessikirjoittamista. 
Kurssin voi korvata LOPS 2021 -opin-
tojaksolla ÄI02–03.

vÄI03 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKIN-

TAA Särmä-runkokirja ja Tehtäviä 3 
digikirjana Kurssilla perehdytään 
kaunokirjallisuuden erittelyyn ja tul-
kintaan. Kurssin voi korvata LOPS 
2021 -opintojaksolla ÄI04.

vÄI04 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Särmä- 
runkokirja ja Tehtäviä 4 digikirjana 
Kurssilla keskiössä ovat medialuku-
taidot ja vaikuttamisen keinot.

vÄI05 TEKSTI JA KONTEKSTI Särmä-runko-
kirja ja Tehtäviä 5 digikirjana Kurssilla 
tutustutaan suomalaisen ja länsimai-
sen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin 
ja tyylipiirteisiin.

vÄI06 NYKYKULTTUURI JA KERTOMUKSET  
Särmä-runkokirja ja Tehtäviä 6 digi-
kirjana Kurssilla perehdytään nyky-
kirjallisuuteen sekä ajankohtaisiin 
 kielen ja kulttuurin ilmiöihin.

vÄI08 KIRJOITTAMISTAITOJEN SYVENTÄMINEN  
Särmä-runkokirja ja Tehtäviä 8 digi-
kirjana Kurssi valmentaa kirjoitus-
taidon ylioppilaskokeeseen, ja kurssin 
aikana suoritetaan kirjoitustaidon 
preliminäärikoe.

vÄI09 LUKUTAITOJEN SYVENTÄMINEN Särmä- 
runkokirja ja Tehtäviä 9 digikirjana 
Kurssi valmentaa lukutaidon ylioppi-
laskokeeseen, ja kurssin aikana suori-
tetaan lukutaidon preliminäärikoe.

vÄI10 PROJEKTIKURSSI: PAJA Pajakurssilla 
voi täydentää O-merkinnällä arvioidun 
kesken jääneen kurssin. Pajasta voi 
myös tarvittaessa käydä hakemassa 
apua ja tukea äidinkielen opiskeluun.

vÄI13 KERTAUSKURSSI Äly Laudatur -oppi-
misympäristö (SKS) Kurssi on suun-
nattu erityisesti ylioppilaskokeen 
 arvosanan korottajille, mutta soveltuu 
muillekin tehokkaaseen pakollisten 
kurssien keskeisimpien asioiden ker-
taamiseen. Kurssi täydentää abikurs-
seja ÄI8 ja ÄI9, ei korvaa niitä. 

vÄI11 KIELENHUOLTO: VARMUUTTA KIRJOIT-

TAMISEEN Särmän Kielenhuolto digi-
kirjana Kurssilla kerrataan keskeisiä 
kielen käsitteitä ja kielenhuollon peri-
aatteita sekä opiskellaan oikeinkirjoi-
tusta ja muita tekstinhuollon käytän-
teitä. Opiskelija oppii soveltamaan oh-
jeita ja sääntöjä omiin kirjoitelmiinsa 
ja saa varmuutta kirjoittamiseen.

vÄI14 LUOVA ILMAISU: KOUKKUJA JA DRAA-

MAN KAARIA – LUOVAN TIETOKIRJOIT-

TAMISEN KEINOT HALTUUN Opettajan 
oma materiaali Opi käyttämään kir-
joittajan ääntäsi luovasti ja koukut-
tavasti. Kurssilla kokeillaan, kuinka 
luovan kirjoittamisen ja sanataiteen 
menetelmiä voi hyödyntää kaikessa 
tieto- ja asiakirjoittamisessa. 
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 LOPS2021
ÄI15 NIVELOPINNOT Särmä-tietokirja 

 Opintojakso valmentaa äidinkielen ja 
kirjallisuuden lukio-opintoihin. 

ÄI01  TEKSTIEN TULKINTA JA KIRJOITTAMINEN  
Särmä-tietokirja ja Särmä 1 -digiteh-
tävät (LOPS 2021) Opintojaksolla tuo-
tetaan, eritellään ja tulkitaan erilaisia 
tekstejä. 

ÄI02 KIELI- JA TEKSTITIETOISUUS + ÄI03 

VUOROVAIKUTUS 1 Särmä-tietokirja ja 
Särmä 2–3 -digitehtävät (LOPS 2021) 
Opintojaksolla tutustutaan kielen mo-
nimuotoisuuteen ja teksteihin merki-
tyksiä rakentavina kokonaisuuksina. 
Opintojakson aikana opiskelija pääsee 
kehittämään viestintärohkeuttaan ja 
ryhmäviestintätaitojaan.

ÄI04 KIRJALLISUUS 1 Särmä-tietokirja ja 
Särmä 4 -digitehtävät (LOPS 2021) 
Opintojaksolla perehdytään kauno- 
ja tietokirjallisuuden erittelyyn ja 
 tulkintaan sekä tutustutaan elämyk-
sellisiin lukemisen ja kirjoittamisen 
tapoihin.

ÄI19 KIRJALLINEN ILMAISU Särmä-tietokirja 
Opintojaksolla harjoitellaan teksti-
lajien tuottamista monipuolisesti. 
 Kirjoitetaan kaunokirjallisia tekstejä, 
esseitä ja erilaisia mediatekstejä.

ÄI20 KIRJOITTAMISEN JA LUKEMISEN TUKI  
Särmä-tietokirja Opintojaksolta saat 
tukea ja lisäkertausta oppiaineen 
 sisällöistä missä tahansa lukio-opin-
tojen vaiheessa. 

ÄI21 LUOVA ILMAISU Opintojaksolla syvenne-
tään luovan ilmaisun taitoja laaja-alai-
sesti ja tarkastellaan sekä kulttuurin 
että taiteen merkitystä hyvinvoinnille.

ÄI21 HYVÄ TULEVAISUUS Mistä sinun hyvä tu- 
 levaisuutesi koostuu? Kuuluuko siihen 
terveelliset elämäntavat, yhteisölli-
syys, luovuus tai monimuotoinen luon-
to? Minkälaisessa maailmassa haluat 
rakentaa tulevaisuuttasi? Näitä näkö-
kulmia käsitellään Hyvä tulevaisuus 
-opintojaksolla. Opintokokonaisuudes-
sa voi yhdistellä terveystietoa, maan-
tiedettä, kemiaa, matematiikkaa, eng-
lantia ja äidinkieltä tai suomea toisena 

kielenä. Hyvä tulevaisuus koostuu mo-
nesta asiasta, joten tällä monitieteisel-
lä opintojaksolla pitää tehdä vähintään 
kaksi aineista. Tule opintojaksolle ha-
kemaan eväitä hyvään tulevaisuuteen! 
Lisää tietoa osoitteesta bit.ly/hyvatu-
levaisuus. Opettajan oma materiaali. 
Toteutetaan verkko-opiskeluna.

Äidinkielen opettajat 
Blomqvist, Outi outi.blomqvist@edu.hel.fi
Heinonen, Leena leena2.heinonen@edu.hel.fi
Lavinto, Anna anna.lavinto@edu.hel.fi
Ravi, Sanna sanna-maaria.ravi@edu.hel.fi
Räsänen, Jenni jenni.rasanen@edu.hel.fi 
Sinervo, Tuulia tuulia.sinervo@edu.hel.fi
Tarvainen, Anna anna.tarvainen@edu.hel.fi

Äidinkieli ja kirjallisuus, 
suomi toisena kielenä  S2 

Vanhan LOPSin mukaiset valtakunnalliset kurs-
sit vS201–vS209 arvioidaan arvosanoin 4–10 
ja paikalliset kurssit vS210 ja vS211 suoritus-
merkinnällä S. Pakolliset kurssit vS201–vS205 
suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numero-
järjestyksessä. Kursseilla käytetään Finn Lec-
turan kirjasarjaa Kipinä.

Uuden LOPSin mukaiset valtakunnalliset 
opintojaksot S201– S211 arvioidaan arvosanoin 
4–10 ja paikalliset opintojaksot S212–S221 suo-
ritusmerkinnällä S. LOPS 2021 -opintojaksoilla 
käytetään Studeon materiaaleja.

Lukiostartin S2-opintojaksot S218–S221 so-
pivat erityisen hyvin niille opiskelijoille, joiden 
täytyy vielä harjoitella lukiosuomen käyttämis-
tä. Opintojaksot sopivat myös niille S2-opiskeli-
joille, joiden edellisistä opinnoista on kulunut 
pitkä aika. Lukiostartissa käytetään Finn Lectu-
ran kirjaa Pääte.

 LOPS2016
vS201 TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Kipinä 

1–2 Kurssilla tarkastellaan ja tuote-
taan erilaisia tekstejä ja kerrataan 
suomen kielen keskeisiä rakenteita. 
Kurssilla tutustutaan oppiaineen vaa-
timiin lukion tekstitaitoihin ja kirjoi-
tetaan kokonainen teksti.
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vS202 KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI  
Kipinä 1–2 Kurssilla tarkastellaan 
Suomen kielen ja kulttuurin moninai-
suutta ja monikielisyyttä sekä suomen 
kieltä maailman kielten joukossa. Sy-
vennetään suomen kielen rakentei-
den hallintaa ja tietoa suomen kielen 
ominaispiirteistä ja vaihtelusta. Kurs-
silla opetellaan aineistokirjoittamisen 
perusteet.

vS203 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKIN-

TAA Kipinä 3–4 Kurssilla tutustutaan 
kaunokirjallisuuden lajeihin ja tulkin-
taan. Kirjoitustaitojen monipuolista 
harjoittelua. Kurssilla luetaan kauno-
kirjallinen teos.

vS204 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Kipinä 
3–4 Kurssilla keskiössä ovat media-
lukutaidot ja vaikuttamisen keinot. 
Kurssilla pidetään vaikuttava puhe ja 
kirjoitetaan mielipideteksti.

vS205 TEKSTI JA KONTEKSTI Kipinä 5–6  
Kurssilla tutustutaan suomalaiseen 
kirjallisuuteen sekä sen keskeisiin 
teoksiin ja teemoihin. Perehdytään 
esseen kirjoittamiseen ja kirjoittami-
sen tyylikeinoihin. Käydään läpi kom-
menttia tekstilajina. Kurssilla luetaan 
suomalainen kaunokirjallinen teos.

vS206 NYKYKULTTUURI JA KERTOMUKSET  
Kipinä 5–6 Kurssilla perehdytään 
 nykykirjallisuuteen, elokuvaan sekä 
ajankohtaisiin kielen ja kulttuurin 
 ilmiöihin. Käsitellään ylioppilaskokeen 
tekstilajeja.  

vS208 KIRJOITTAMISTAITOJEN SYVENTÄMINEN  
Ei oppikirjaa Kurssilla harjoitellaan 
ylioppilaskokeessa tarvittavia kirjoit-
tamisen taitoja. Kurssia suositellaan 
kaikille opiskelijoille, jotka aikovat 
osallistua suomi toisena kielenä yli-
oppilaskokeeseen. 

vS209 LUKUTAITOJEN SYVENTÄMINEN Ei oppi-
kirjaa Kurssilla harjoitellaan ylioppi-
laskokeessa tarvittavia lukemisen ja 
kuuntelemisen taitoja. Kurssilla pe-
rehdytään erityisesti aineiston käyt-
tämiseen. Kurssilla tutustutaan yli-
oppilaskokeen eri aineistoihin, kuten 
videoihin, äänitteisiin ja muihin teks-

teihin ja niiden tulkitsemiseen. Kurs-
sia suositellaan kaikille opiskelijoille, 
jotka aikovat osallistua suomi toisena 
kielenä -ylioppilaskokeeseen. 

vS210 PROJEKTIKURSSI: PAJA Pajakurssilla 
voi täydentää O-merkinnällä arvioidun 
kesken jääneen kurssin. Pajaan voi 
tulla myös kertaamaan itselle vaikeita 
kielioppiasioita tai pyytämään kieliapua 
muiden aineiden tehtävien kanssa.

vS211 KERTAUSKURSSI Ei oppikirjaa Kurssilla 
kerrataan oppiaineen keskeisiä sisäl-
töjä, joita tarvitaan ylioppilaskokeessa. 
Tavoitteena on saada valmiuksia yli-
oppilaskokeeseen. Kurssilla suorite-
taan preliminäärikoe. Kurssia suosi-
tellaan opiskelijoille, jotka ovat suorit-
taneet kaikki äidinkielen tai suomen 
kielen pakolliset kurssit ja aikovat 
osallistua suomi toisena kielenä yli-
oppilaskokeeseen.

 LOPS2021
S201 TEKSTIEN TULKINTA JA KIRJOITTAMINEN  

Studeo Opintojaksolla tarkastellaan 
ja tuotetaan erilaisia tekstejä ja kerra-
taan suomen kielen keskeisiä raken-
teita. Opintojaksolla tutustutaan oppi-
aineen vaatimiin lukion tekstitaitoihin 
ja kirjoitetaan kokonainen teksti. Opin-
tojaksolla luetaan kaunokirjallinen 
teos tai tietokirja. Vastaavuus: vS201

S202 KIELI JA TEKSTITIETOISUUS + S203 

VUOROVAIKUTUS 1 Studeo Opintojak-
solla tarkastellaan Suomen kielen ja 
kulttuurin moninaisuutta ja monikieli-
syyttä sekä suomen kieltä maailman 
kielten joukossa. Lisätään viestintä-
taitoja erilaisissa tilanteissa. Tutustu-
taan muodolliseen ja epäviralliseen 
kieleen. Vastaavuus: vS202

S204 KIRJALLISUUS 1 Studeo Opintojaksolla 
tutustutaan kaunokirjallisuuden lajei-
hin ja tulkintaan. Kirjoitustaitoja har-
joitellaan monipuolisesti. Opintojak-
solla luetaan kaunokirjallinen teos. 
Vastaavuus: vS203

S205 TEKSTIEN TULKINTA 1 Studeo Opinto-
jaksolla keskiössä ovat medialukutai-
dot ja vaikuttamisen keinot. Opinto-
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jaksolla pidetään vaikuttava puhe ja 
kirjoitetaan mielipideteksti. Vastaa-
vuus: vS204

 Lukiostartti S2
S215 LUOVA ILMAISU Opintojaksolla harjoi-

tellaan omien ajatusten kertomista 
suullisesti ja kirjallisesti omin sanoin. 
Opintojakso tukee eri lukioaineiden 
opiskelemista.

S215 HYVÄ TULEVAISUUS Mistä sinun hyvä tu- 
 levaisuutesi koostuu? Kuuluuko siihen 
terveelliset elämäntavat, yhteisölli-
syys, luovuus tai monimuotoinen luon-
to? Minkälaisessa maailmassa haluat 
rakentaa tulevaisuuttasi? Näitä näkö-
kulmia käsitellään Hyvä tulevaisuus 
-opintojaksolla. Opintokokonaisuudes-
sa voi yhdistellä terveystietoa, maan-
tiedettä, kemiaa, matematiikkaa, eng-
lantia ja äidinkieltä tai suomea toisena 
kielenä. Hyvä tulevaisuus koostuu mo-
nesta asiasta, joten tällä monitieteisel-
lä opintojaksolla pitää tehdä vähintään 
kaksi aineista. Tule opintojaksolle ha-
kemaan eväitä hyvään tulevaisuuteen! 
Lisää tietoa osoitteesta bit.ly/hyvatu-
levaisuus. Opettajan oma materiaali. 
Toteutetaan verkko-opiskeluna.

S218 KIELEN RAKENTEIDEN STARTTI Pääte 
Opintojaksolla kerrataan suomen kie-
len kielioppia. Voit kerrata esimerkiksi 
verbien ja nominien taivutusta, aste-
vaihtelua ja lauseiden kirjoittamista. 
Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan 
 lukiossa tarvittavaa suomen kieltä. Ei 
vastaavuutta

S219 LAUSERAKENTEIDEN STARTTI Pääte 
Opintojaksolla käydään läpi pää- ja 
 sivulauseiden suhteita. Opiskellaan 
rektioita ja partisiippeja. Kerrataan 
lauseenjäsennystä. Ei vastaavuutta

S220 TEKSTIRAKENTEIDEN STARTTI Pääte 
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin 
teksteihin, niiden rakenteisiin, sanas-
toon ja kieleen. Opintojaksolla käy-
dään läpi erilaisia tekstilajeja ja niihin 
liittyviä lukustrategioita. Opetellaan 
löytämään pääkohdat tekstistä. Ei 
vastaavuutta

S221 KIRJOITTAMISEN STARTTI Pääte Opin-
tojakso tukee lukiossa tarvittavia kir-
joittamisen taitoja. Opintojaksolla 
opiskellaan oman tekstin kirjoittamis-
ta. Opintojaksolla harjoitellaan esi-
merkiksi kokonaisen tekstin rakenta-
mista ja kirjoittamista. Opit arvioi-
maan ja korjaamaan omaa tekstiäsi. 
Vastaavuus: vS212

Suomen kielen opettajat 
Gaily, Noora noora.gaily@edu.hel.fi
Lavinto, Anna anna.lavinto@edu.hel.fi
Räsänen, Jenni jenni.rasanen@edu.hel.fi
Seppänen, Kirsi kirsi.m.seppanen@edu.hel.fi
Sinervo, Tuulia tuulia.sinervo@edu.hel.fi
Talasniemi, Riitta riitta.talasniemi@edu.hel.fi

A-englanti  ENA 

A-englannin oppimäärä on jatkoa peruskoulun 
A-kielen oppimäärälle. Valtakunnalliset kurssit/
opintojaksot ENA01–ENA08 arvioidaan arvo-
sanoin 4–10. Vanhan LOPSin valtakunnallisilla 
kursseilla on käytössä Otavan kirjasarja In-
sights, joka on saatavana sekä painettuna että 
digitaalisena. LOPS2021-opintojaksoilla käyte-
tään Studeon materiaaleja. Ammattilukiolaiset 
käyttävät päiväryhmissä Studeon materiaalia. 

Kurssit/opintojaksot ENA09–ENA18 arvioi-
daan suoritusmerkinnällä. Pakolliset kurssit/
opintojaksot ENA01–ENA06 suositellaan suori-
tettavaksi numerojärjestyksessä. 

 LOPS2016
vENA01 ENGLANNIN KIELI JA MAAILMANI  

Insights 1 
vENA02 IHMINEN VERKOSTOISSA Insights 2 
vENA03 KULTTUURI-ILMIÖT Insights 3 
vENA04 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA  

Insights 4 
vENA05 TIEDE JA TULEVAISUUS Insights 5 
vENA06 OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO  

Insights 6 
vENA07 KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA. Studeo: 

 Sustainable solutions Kurssin aihe-
piirit liittyvät luontoon, ympäristön 
 tilaan ja kestävään elämäntapaan. 
Nämä ovat olleet toistuvia teemoja 
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yo-kokeessa. Verkkokurssin ohjeet: 
urly.fi/1D2o 

vENA08 VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN Insights 8 
Kurssilla harjoitellaan suullisia vies-
tintätilanteita ja myös valmistelua 
edellyttävää suullista tuottamista. 
Kurssin loppukokeena on Opetushal-
lituksen valtakunnallinen suullisen 
englannin koe, josta annetaan erilli-
nen todistus. 

vENA10 KERTAUSKURSSI Studeon Ready, Set, 
Go! -digikirja tai opettajan jakama 
materiaali. Kurssilla perehdytään yli-
oppilaskokeen eri tehtävätyyppeihin 
ja harjoitellaan niissä tarvittavia stra-
tegioita. Tavoitteena on saada hyvät 
valmiudet ylioppilaskokeeseen. Kurssi 
on tarjolla sekä lähiopetuskurssina 
että verkkokurssina. Verkkokurssin 
ohjeet: urly.fi/23ex

vENA12 KIRJOITUSKURSSI Verkkokurssilla opis-
kellaan viesteihin ja eri tekstilajeihin 
liittyvää fraseologiaa ja rekistereitä. 
Tavoitteena on laajentaa ilmaisu-
varastoa ja syventää taitoa arvioida 
ja kehittää omaa kirjallista ilmaisua. 
Huom. vENA12-verkkokurssin voi 
opiskella vain 3. jaksossa. Verkko-
kurssin ohjeet: urly.fi/1D2l

vENA13 KUUNTELUKURSSI Verkkokurssilla har-
joitellaan kuullun ymmärtämisen tai-
toja ja laajennetaan sanavarastoa mo-
nipuolisten kuuntelutehtävien avulla. 
Tavoitteena on parantaa opiskelijan 
kuullun ymmärtämistaitoja, antaa val-
miuksia yo-kokeeseen sekä laajentaa 
sanavarastoa. Huom. vENA13-verkko-
kurssin voi opiskella 1–4. jaksossa. 
Verkkokurssin ohjeet: urly.fi/1D2n

vENA14 KIELIOPPIKURSSI Monimuotokurssi 
1. ja 3. jaksossa. Opintojaksolla käy-
dään läpi englannin kielen keskeisim-
piä rakenteita ja harjoitellaan niiden 
käyttöä eri asiayhteyksissä. Tavoit-
teena on opiskelijoiden englannin 
 kielen huoltaminen, niin että he sel-
viytyvät asiatyylisen kielen tuottami-
sesta. Suositellaan erityisesti ylioppi-
laskokeisiin valmistautuville. Verk-
ko-opintojakson ohjeet: urly.fi/1CY3

 LOPS2021
ENA11 ENGLANNIN LUKIOSTARTTI Studeo: 

ENA0 Right on! Opintojakso on suun-
nattu lukion aloittaville opiskelijoille. 
Opintojaksolla opiskelijat kehittävät 
opiskeluvalmiuksiaan ja tutustuvat 
englannin opiskelussa käytettäviin 
 digitaalisiin oppimisympäristöihin ja 
ohjelmiin.

ENA12 ENGLANNIN NIVELOPINNOT Studeo: 
ENA0 Right on! Opintojaksolla kerra-
taan englannin sanastoa ja perus-
rakenteita. Tavoitteena on parantaa 
valmiuksia englannin opiskeluun 
 lukiossa ja vankentaa kielen eri osa- 
alueiden hallintaa. 

ENA01 OPISKELUTAIDOT JA KIELI-IDENTITEETIN 

RAKENTAMINEN Studeo: ENA1 Me, My 
Language and I

ENA02 ENGLANTI GLOBAALINA KIELENÄ  
Studeo: ENA2 English Goes Global 
Huom! LOPS2021-opintojaksot ENA01 
(1 op) ja ENA02 (3 op) voivat yhdessä 
korvata LOPS2016-kurssit vENA01 ja 
vENA02.

ENA03 ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI 

 LUOVAN ILMAISUN VÄLINEENÄ Studeo: 
ENA3 Creative Minds

ENA04 ENGLANNIN KIELI VAIKUTTAMISEN VÄLI-

NEENÄ Studeo: ENA4 Be the Change!
ENA18 HYVÄ TULEVAISUUS Mistä sinun hyvä tu- 

 levaisuutesi koostuu? Kuuluuko siihen 
terveelliset elämäntavat, yhteisölli-
syys, luovuus tai monimuotoinen luon-
to? Minkälaisessa maailmassa haluat 
rakentaa tulevaisuuttasi? Näitä näkö-
kulmia käsitellään Hyvä tulevaisuus 
-opintojaksolla. Opintokokonaisuudes-
sa voi yhdistellä terveystietoa, maan-
tiedettä, kemiaa, matematiikkaa, eng-
lantia ja äidinkieltä tai suomea toisena 
kielenä. Hyvä tulevaisuus koostuu mo-
nesta asiasta, joten tällä monitieteisel-
lä opintojaksolla pitää tehdä vähintään 
kaksi aineista. Tule opintojaksolle ha-
kemaan eväitä hyvään tulevaisuuteen! 
Lisää tietoa osoitteesta bit.ly/hyvatu-
levaisuus. Opettajan oma materiaali. 
Toteutetaan verkko-opiskeluna.
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B3-englanti  ENB3 

Lyhyen B3-englannin oppimäärän opinnot alka-
vat täysin alkeista. Mukaan voi tulla myös kes-
ken lukuvuoden, jos aiempia opintoja jo on. 
Kysy aineen opettajalta asiasta lisää. Opinto-
jaksot ENB31–ENB35 arvioidaan arvosanoin 
4–10. Oppimateriaalina on Finn lecturan kirja-
sarja Dive into English.

ENB301 PERUSTASON ALKEET 1 Finn Lectura: 
Dive into English 1

ENB302 PERUSTASON ALKEET 2 Finn Lectura: 
Dive into English 1 

ENB303 PERUSTASON ALKEET 3 Finn Lectura: 
Dive into English 1

ENB304 PERUSTASO 1 Finn Lectura:  
Dive into English 2

ENB305 PERUSTASO 2 Finn Lectura:  
Dive into English 2

Englannin opettajat 
Bergholm, Anneli anneli.bergholm@edu.hel.fi
Laukkarinen, Joni joni.laukkarinen@edu.hel.fi
Lehtinen, Taija taija.lehtinen@edu.hel.fi
Läksy, Inka inka-minttu.laksy@edu.hel.fi
Majapuro, Alisa alisa.majapuro@edu.hel.fi
Mäkitalo, Jukka jukka.makitalo@edu.hel.fi
Niemelä, Minna minna.niemela@edu.hel.fi
Talasniemi, Hanna hanna.talasniemi@edu.hel.fi
Veteli, Harri harri.veteli@edu.hel.fi

B1-ruotsi  RUB1   

B1-ruotsin oppimäärä on jatkoa peruskoulun 
B1-kielen oppimäärälle. Valtakunnalliset kurssit 
vRUB11–vRUB17 ja RUB101 – RUB107 arvioidaan 
arvosanoin 4–10. Vanhan LOPSin valtakunnal-
lisilla kursseilla on käytössä Otavan kirjasarja 
Fokus, joka on saatavana sekä painettuna että 
digitaalisena. Poikkeuksena on suullisen kieli-
taidon kurssi vRUB16, jolla on käytössä Sano-
mapron oppikirja Precis 6. Uuden LOPS2021:n 
mukaisilla opintojaksoilla käytetään Studeon 
oppimateriaalia, lukuun ottamatta lukiostarttia 
(RUB110) ja nivelopintoja (RUB111). Näillä mo-
lemmilla on oppimateriaalina Otavan oppikirja 
Megafon+, jonka voi hankkia joko digitaalisena 
tai printtikirjana. 

Paikalliset kurssit/opintojaksot vRUB19, 
RUB110, RUB111, RUB112, vRUB112/RUB115, 
vRUB114/RUB113 ja vRUB18 arvioidaan suori-
tusmerkinnällä S. Pakolliset kurssit/opinto-
jaksot suositellaan suoritettavaksi numero-
järjestyksessä. 

LOPS2016
vRUB11  MINUN RUOTSINI Fokus 1
vRUB12  HYVINVOINTI JA IHMISSUHTEET Fokus 2
vRUB13  KULTTUURI JA MEDIAT Fokus 3
vRUB14  MONENLAISET ELINYMPÄRISTÖT Fokus 4
vRUB15  OPISKELU- JA TYÖELÄMÄÄ RUOTSIKSI  

Fokus 5
vRUB16  VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN Precis 6 

Kurssilla harjoitellaan keskeisiä vies-
tintätilanteita. Aihepiireinä ovat ajan-
kohtaiset tapahtumat ja muiden ruot-
sin kurssien aihepiirit. Kurssiin kuuluu 
Opetushallituksen valtakunnallinen 
suullisen kielitaidon koe, josta anne-
taan erillinen todistus. 

vRUB17 KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA Fokus 7 Aihe-
piirit liittyvät luontoon ja kestävään 
elämäntapaan mm. ekologiselta, talou-
delliselta ja sosiaaliselta kannalta. 
Nämä ovat olleet yleisiä teemoja yo- 
kokeessa. Lisäksi kerrataan ja syven-
netään kieliopin osaamista.

vRUB18 PROJEKTIKURSSI Kurssilta saat tukea 
ja lisäkertausta ruotsin opiskeluun. 
Voit esimerkiksi täydentää lukion 
opintosuorituksiasi tai vahvistaa 
osaamistasi kielen eri osa-alueissa 
opettajan kanssa yhdessä sovitulla 
tavalla. Kurssi on tarjolla tänä luku-
vuonna vain ammattilukiolaisille. 

vRUB19 KERTAUSKURSSI Kurssilla perehdy-
tään ylioppilaskokeen eri tehtävätyyp-
peihin ja harjoitellaan niissä tarvitta-
via strategioita. Tavoitteena on saada 
hyvät valmiudet ylioppilaskokeeseen. 
Oppimateriaalina käytetään opettajan 
koostamaa materiaalia. 

vRUB112 KIRJOITUSKURSSI Verkkokurssilla har-
joitellaan kirjoittamaan erityyppisiä 
ruotsinkielisiä viestejä ja muita lyhyitä 
tekstejä. Kirjoitustehtävät ovat yo-ko-
keen kirjoitustehtävien kaltaisia. Ta-
voitteena on kehittää kirjallista ilmai-
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sua sekä vankentaa sanaston ja ra-
kenteiden hallintaa. Tämän verkko- 
opintojakson voi opiskella valitsemas-
saan periodissa 1.–5. Verkkokurssin 
ohjeet: urly.fi/23oE

vRUB114 KIELIOPPIKURSSI Verkkokurssilla opis-
kellaan peruskielioppia. Jos ruotsin 
opiskelu tökkii, tästä saat apua! Tämän 
verkko-opintojakson voi opiskella va-
litsemassaan periodissa 1.–5. Verkko-
kurssin ohjeet: urly.fi/1CY3

 LOPS2021
RUB110 RUOTSIN LUKIOSTARTTI Megafon+. 

Opintojaksolla kerrataan peruskou-
lun oppimäärän keskeistä sanastoa 
ja perusrakenteita sekä vahvistetaan 
kielenopiskelun perustaitoja. 

RUB111 RUOTSIN NIVELOPINNOT Megafon+. 
Opintojaksolla kerrataan sanastoa ja 
rakenteita. Tavoitteena on parantaa 
valmiuksia ruotsin opiskeluun lukiossa 
ja vankentaa kielen eri osa-alueiden 
hallintaa. Opintojaksoa suositellaan 
lukio-opintojen alkuun, jos ruotsin 
 taidoissa on puutteita tai opiskelusta 
on jo aikaa.

RUB101 OPISKELUTAIDOT JA KIELI-IDENTITEETIN 

RAKENTAMINEN Studeo RUB11
RUB102 RUOTSIN KIELI ARJESSANI Studeo 

RUB12 Huom! LOPS2021-opintojaksot 
RUB101 (1 op) ja RUB102 (3 op) voivat 
yhdessä korvata LOPS2016-kurssit 
vRUB11 ja vRUB12.

RUB103 KULTTUURI JA MEDIA Studeo RUB13
RUB104 YMPÄRISTÖMME Fokus kurs 4 (Otava)
RUB112 RUOTSIN TUKIOPINNOT 1 Opintojaksol-

ta saat tukea ja lisäkertausta oppi-
aineen sisällöistä missä tahansa lukio- 
opintojen vaiheessa. Voit esimerkiksi 
täydentää lukion opintosuorituksiasi 
tai vahvistaa osaamistasi kielen eri 
osa-alueissa opettajan kanssa yhdes-
sä sovitulla tavalla.

Ruotsin opettajat 
Laine, Susanna susanna.laine@edu.hel.fi
Laukkarinen, Joni joni.laukkarinen@edu.hel.fi
Lehtinen, Taija taija.lehtinen@edu.hel.fi
Mäkitalo, Jukka jukka.makitalo@edu.hel.fi

B3-espanja  EAB3 

Lyhyen B3-espanjan oppimäärän opinnot alka-
vat täysin alkeista. Mukaan voi tulla myös kes-
ken lukuvuoden, jos aiempia opintoja jo on. 
Kysy aineen opettajalta asiasta lisää. Opinto-
jaksot EAB31–EAB35 arvioidaan arvosanoin 
4–10. Oppimateriaalina on Sanoma Pron kirja-
sarja Fantástico.

vEAB301 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN 

KIELEEN Fantástico 1
vEAB302 MATKALLA MAAILMALLA Fantástico 1
vEAB303 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA Fantástico 1
vEAB304 MONENLAISTA ELÄMÄÄ Fantástico 2
vEAB305 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO  

Fantástico 2

Espanjan opettaja
Solis Silva, Manuela  
manuela.solis.silva@edu.hel.fi

A-ranska  RAA 

A-ranskan oppimäärä on jatkoa B3-kielen 
 oppimäärälle. RAA03 arvioidaan arvosanoin 
4–10. Sillä on käytössä Clé internationalin kirja 
Vite et bien 2. 

RAA03 KIELI JA KULTTUURI LUOVAN ILMAISUN 

VÄLINEENÄ (2 op) Vite et bien 2 

B3-ranska  RAB3 

Lyhyen B3-ranskan oppimäärän opinnot alka-
vat täysin alkeista. Mukaan voi tulla myös kes-
ken lukuvuoden, jos aiempia opintoja jo on. 
Kysy aineen opettajalta asiasta lisää. Opinto-
jaksot RAB31–RAB37 arvioidaan arvosanoin 
4–10. Oppimateriaalina on Clé internationalin 
kirjasarja Vite et bien.

RAB301 RANSKAN PERUSTASON ALKEET 

1 Vite et bien 1
RAB302 RANSKAN PERUSTASON ALKEET 

2 Vite et bien 1
RAB303 RANSKAN PERUSTASON ALKEET 

3 Vite et bien 1
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RAB304 RANSKAN PERUSTASON ALKEET 

4 Vite et bien 1
RAB305 RANSKAN PERUSTASON ALKEET 

5 Vite et bien 1
RAB306 KULTTUURI JA MEDIAT Vite et bien 2
RAB307 OPISKELU JA TULEVAISUUDEN 

 SUUNNITELMAT Vite et bien 2

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

A-venäjä  VEA 

vVEA11 VENÄJÄN KIELIOPIN HARJOITTELUA 

SEKÄ LYHYELLE ETTÄ PITKÄLLE 

 VENÄJÄLLE. Verkkokurssi arvioidaan 
suoritusmerkinnällä S. Verkkokurssin 
ohjeet: urly.fi/1CY3

B3-venäjä  VEB3 

Lyhyen B3-venäjän oppimäärän opinnot alkavat 
täysin alkeista. Mukaan voi tulla myös kesken 
lukuvuoden, jos aiempia opintoja jo on. Kysy 
 aineen opettajalta asiasta lisää. Opintojaksot 
VEB31–VEB36 arvioidaan arvosanoin 4–10. 
 Oppimateriaalina on Finn Lecturan kirjasarja 
Uudistettu Kafe Piter.

VEB301 VENÄJÄN PERUSTASON ALKEET 1  
Uudistettu Kafe Piter 1

VEB302 VENÄJÄN PERUSTASON ALKEET 2  
Uudistettu Kafe Piter 1

VEB303 VENÄJÄN PERUSTASON ALKEET 3  
Uudistettu Kafe Piter 1

VEB304 VENÄJÄN PERUSTASO 1 Uudistettu 
Kafe Piter 1

VEB305 VENÄJÄN PERUSTASO 2 Uudistettu 
Kafe Piter 1 & 2

VEB306 OPISKELU JA TULEVAISUUDEN 

 SUUNNITELMAT Kafe Piter 2

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

Matematiikka kaikille yhteinen  MAY 

Lukion matematiikan opinnot aloitetaan kaikille 
yhteisellä kurssilla/opintojaksolla, minkä jäl-
keen opiskelija päättää, jatkaako hän opintoja 
pitkän vai lyhyen oppimäärän mukaan. Se arvi-
oidaan arvosanoin 4–10.

 LOPS2016
vMAY01 LUVUT JA LUKUJONOT Otavan mate-

matiikka MAY1 (LOPS2016) 

 LOPS2021
MAY01 LUVUT JA YHTÄLÖT SanomaPron Unio-

ni MAY1 (digilisenssi MAB tai MAA)

Matematiikka pitkä  MAA   

LOPS2016
Valtakunnalliset kurssit vMAA02–vMAA10 
( pakollisia) arvioidaan arvosanoin 4–10. Paikal-
linen kurssi vMAA15 arvioidaan suoritusmer-
kinnällä S. Oppimateriaalina on SanomaPron 
kirjasarja Tekijä: Pitkä matematiikka.

vMAA02 POLYNOMIFUNKTIOT JA -YHTÄLÖT  
Tekijä: Pitkä matematiikka 2 

vMAA03 GEOMETRIA Tekijä: Pitkä matema-
tiikka 3 

vMAA04 VEKTORIT Tekijä: Pitkä matematiikka 4 
vMAA05 ANALYYTTINEN GEOMETRIA Tekijä:  

Pitkä matematiikka 5 
vMAA06 DERIVAATTA Tekijä: Pitkä matema-

tiikka 6 
vMAA07 TRIGONOMETRISET FUNKTIOT Tekijä: 

Pitkä matematiikka 7 
vMAA08 JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT Tekijä: 

Pitkä matematiikka 8 
vMAA09 INTEGRAALILASKENTA Tekijä: Pitkä 

matematiikka 9 
vMAA10 TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT Tekijä: 

Pitkä matematiikka 10 
vMAA15 KERTAUSKURSSI Kurssilla kerrataan 

lukion pitkää matematiikan oppimäärä 
ylioppilaskirjoituksia varten. Oppi-
materiaalista sovitaan kurssin alussa. 
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LOPS2021
Pakolliset opintojaksot MAA02–MAA09 arvioi-
daan arvosanoin 4–10. MAA17, MAA18 ja MAA19 
arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Oppimate-
riaalina on SanomaPron kirjasarja Moodi: Pitkä 
matematiikka (digilisenssi).

MAA02 FUNKTIOT JA YHTÄLÖT 1 Moodi: Pitkä 
matematiikka 2 (digilisenssi) 

MAA03 GEOMETRIA Moodi: Pitkä matema-
tiikka 3 (digilisenssi)

MAA04 ANALYYTTINEN GEOMETRIA JA VEK-

TORIT Moodi: Pitkä matematiikka 4 
(digilisenssi) 

MAA17 MATEMATIIKAN NIVELOPINNOT Opinto-
jaksolla kerrataan peruskoulun mate-
matiikan keskeisiä aihepiirejä erityi-
sesti MAY1- ja MAA02-kursseja silmäl-
lä pitäen. Oppimateriaalista sovitaan 
kurssin alussa. 

MAA18 MATEMATIIKAN TUKIOPINNOT 1 Opinto-
jaksolla vahvistetaan erityisesti sanal-
listen tehtävien osaamista. Voit myös 
tulla tekemään ohjatusti kotitehtäviä.

MAA19 MATEMATIIKAN TUKIOPINNOT 2 Opinto-
jaksolla vahvistetaan matemaattista 
osaamista. Voit myös tulla tekemään 
ohjatusti kotitehtäviä. 

MAA19 HYVÄ TULEVAISUUS Mistä sinun hyvä tu- 
 levaisuutesi koostuu? Kuuluuko siihen 
terveelliset elämäntavat, yhteisölli-
syys, luovuus tai monimuotoinen luon-
to? Minkälaisessa maailmassa haluat 
rakentaa tulevaisuuttasi? Näitä näkö-
kulmia käsitellään Hyvä tulevaisuus 
-opintojaksolla. Opintokokonaisuudes-
sa voi yhdistellä terveystietoa, maan-
tiedettä, kemiaa, matematiikkaa, eng-
lantia ja äidinkieltä tai suomea toisena 
kielenä. Hyvä tulevaisuus koostuu mo-
nesta asiasta, joten tällä monitieteisel-
lä opintojaksolla pitää tehdä vähintään 
kaksi aineista. Tule opintojaksolle ha-
kemaan eväitä hyvään tulevaisuuteen! 
Lisää tietoa osoitteesta bit.ly/hyvatu-
levaisuus. Opettajan oma materiaali. 
Toteutetaan verkko-opiskeluna.

Matematiikka lyhyt  MAB 

LOPS2016
Pakolliset kurssit vMAB02–vMAB06 ja syven-
tävät vMAB07–vMAB08 arvioidaan arvosanoin 
4–10. vMAB10 arvioidaan suoritusmerkinnäl-
lä S. Oppimateriaalina on Otavan kirjasarja 
Huippu, kertauskurssin vMAB10 materiaalista 
sovitaan kurssin alussa.

vMAB02 LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT Huippu 2 
(LOPS2016) 

vMAB03 GEOMETRIA Huippu 3 (LOPS2016) 
vMAB04 MATEMAATTISIA MALLEJA Huippu 4 

(LOPS2016) 
vMAB05 TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS  

Huippu 5 (LOPS2016) 
vMAB06 TALOUSMATEMATIIKKA Huippu 6 

(LOPS2016) 
vMAB07 MATEMAATTINEN ANALYYSI Huippu 7 

(LOPS2016) 
vMAB08 TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS II  

Huippu 8 (LOPS2016) 
vMAB10 KERTAUSKURSSI Kurssilla kerrataan 

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

LOPS2021
Pakolliset opintojaksot MAB02–MAB04 arvioi-
daan arvosanoin 4–10. MAB12–MAB15 arvioi-
daan suoritusmerkinnällä S. Oppimateriaalina 
on SanomaPron kirjasarja Moodi: Lyhyt mate-
matiikka (digilisenssi).

MAB02 LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT Moodi: Lyhyt 
MAB2 (digilisenssi) 

MAB03 GEOMETRIA Moodi: Lyhyt MAB3 
( digilisenssi)

MAB04 MATEMAATTISIA MALLEJA Moodi:  
Lyhyt MAB4 (digilisenssi)

MAB12 MATEMATIIKAN STARTTIOPINNOT Opin-
tojaksossa kerrataan yläkoulun mate-
matiikan oppimäärää ja perehdytään 
alan keskeisiin käsitteisiin. Opintojak-
so valmistaa ja helpottaa matematii-
kan opiskelua lukiotasolla. Opiskelija 
myös tutustuu matematiikalle ominai-
seen kieleen. Oppimateriaalista sovi-
taan opintojakson alussa. 
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MAB13 MATEMATIIKAN NIVELOPINNOT Opinto-
jaksolla kerrataan peruskoulun mate-
matiikan keskeisiä aihepiirejä erityi-
sesti MAY1- ja MAB02-kursseja silmäl-
lä pitäen. Oppimateriaalista sovitaan 
kurssin alussa. 

MAB14 MATEMATIIKAN TUKIOPINNOT 1 Opinto-
jaksossa vahvistetaan matematiikan 
kielen ymmärtämistä ja sanallisten 
tehtävien sekä matematiikan yleistä 
osaamista. Voit myös tulla tekemään 
ohjatusti kotitehtäviä.

MAB15 MATEMATIIKAN TUKIOPINNOT 2 Opinto-
jaksossa vahvistetaan matematiikan 
osaamista. Opintojakson tavoitteena 
on tukea opiskelijan opintoja muilla ma-
tematiikan opintojaksoilla. Voit myös 
tulla tekemään ohjatusti kotitehtäviä.

MAB17 HYVÄ TULEVAISUUS Mistä sinun hyvä tu- 
 levaisuutesi koostuu? Kuuluuko siihen 
terveelliset elämäntavat, yhteisölli-
syys, luovuus tai monimuotoinen luon-
to? Minkälaisessa maailmassa haluat 
rakentaa tulevaisuuttasi? Näitä näkö-
kulmia käsitellään Hyvä tulevaisuus 
-opintojaksolla. Opintokokonaisuudes-
sa voi yhdistellä terveystietoa, maan-
tiedettä, kemiaa, matematiikkaa, eng-
lantia ja äidinkieltä tai suomea toisena 
kielenä. Hyvä tulevaisuus koostuu mo-
nesta asiasta, joten tällä monitieteisel-
lä opintojaksolla pitää tehdä vähintään 
kaksi aineista. Tule opintojaksolle ha-
kemaan eväitä hyvään tulevaisuuteen! 
Lisää tietoa osoitteesta bit.ly/hyvatu-
levaisuus. Opettajan oma materiaali. 
Toteutetaan verkko-opiskeluna.

Matematiikan opettajat 
Himanen, Kristian kristian.himanen@edu.hel.fi
Huhtalo, Hannu hannu.huhtalo@edu.hel.fi
Mankinen, Tuukka tuukka.mankinen@edu.hel.fi
Sauna-aho, Eila eila.sauna-aho@edu.hel.fi
Vlasova, Anastasia anastasia.vlasova@edu.hel.fi

Fysiikka  FY 

Fysiikan opetuksen tavoitteena on tukea luon-
nontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maail-
mankuvan kehittymistä osana monipuolista yleis-
sivistystä. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan 
opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä 
soveltavilla aloilla. Lukio-opinnot valmentavat 
fysiikan ylioppilaskokeeseen ja korkeakoulujen 
pääsykokeisiin. vFY01–vFY07 ja FY01–FY03 ar-
vioidaan arvosanoin 4–10, vFY09 ja FY11 suori-
tusmerkinällä S. Oppimateriaalina on kyseisen 
LOPS:n mukainen Sanoma Pron kirjasarja Fy-
siikka. Jos olet estynyt saapumaan paikalle, tun-
neille voi osallistua osittain myös etänä: kurssi-
en vFY01–vFY09 ja FY03 oppitunnit striimataan.

 LOPS2016
vFY01 FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ Fysiikka 1 

(LOPS2016) 
vFY02 LÄMPÖ Fysiikka 2 (LOPS2016) 
vFY03 SÄHKÖ Fysiikka 3 (LOPS2016) 
vFY04 VOIMA JA LIIKE Fysiikka 4 (LOPS2016) 
vFY05 JAKSOLLINEN LIIKE JA AALLOT Fysiikka 

5 (LOPS2016) 
vFY06 SÄHKÖMAGNETISMI Fysiikka 6 

(LOPS2016) 
vFY07 AINE JA SÄTEILY Fysiikka 7 (LOPS2016) 
FY09 KERTAUSKURSSI Kurssilla kerrataan 

lukion fysiikkaa ja tutustutaan sähköi-
sessä yo-kokeessa käytettäviin ohjel-
miin. Kurssi soveltuu kaikille opiske-
lijoille, jotka kirjoittavat fysiikan yli-
oppilaskokeessa tai osallistuvat fysii-
kan osion sisältävään korkeakoulujen 
pääsykokeeseen. 

 LOPS2021
FY01 FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ Fysiikka 1 

(LOPS2021) 
FY02 ENERGIA JA LÄMPÖ FYSIIKKA 

2 (LOPS2021) 
FY03 LÄMPÖ Fysiikka 3 (LOPS2021)
FY11  NIVELOPINNOT Kurssilla kerrataan 

yläkoulun fysiikan oppimäärää.

Fysiikan opettajat 
Koivisto, Matti matti1.koivisto@edu.hel.fi
Huhtalo, Hannu hannu.huhtalo@edu.hel.fi
Vlasova, Anastasia anastasia.vlasova@edu.hel.fi
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Kemia  KE   

Kemian opetuksen tavoitteena on tukea luon-
nontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maail-
mankuvan kehittymistä osana monipuolista 
yleissivistystä. Opiskelijat kehittävät valmiuk-
siaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnon-
tieteitä soveltavilla aloilla. Lukio-opinnot val-
mentavat kemian ylioppilaskokeeseen ja jat-
ko-opintoihin. vKE01–vKE05 ja KE01–KE03 
 arvioidaan arvosanoin 4–10, vKE06–vKE08 ja 
KE09 suoritusmerkinnällä S. Jos opiskelija on 
estynyt saapumaan paikalle, oppitunnille voi 
osallistua myös etänä: osa opetuksesta strii-
mataan oppitunneilla. Tutustu tarkemmin kurs-
sien sisältöihin osoitteessa bit.ly/halkemia.

LOPS2016
Oppimateriaalina on Otavan kirjasarja Mooli 
(LOPS16), joka on saatavana sekä painettuna 
että digitaalisena.

vKE01 KEMIAA KAIKKIALLA Mooli 1 
vKE02 IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA  

Mooli 2 
vKE03 REAKTIOT JA ENERGIA Mooli 3 
vKE04 MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA Mooli 4 
vKE05 REAKTIOT JA TASAPAINO Mooli 5
vKE07 KERTAUSKURSSI Opintojaksolla kerra-

taan lukion kemiaa ja käydään läpi 
yo-kirjoituksissa tarvittavien sähköis-
ten sovellusten käyttöä. Opintojaksoa 
suositellaan kaikille opiskelijoille, jot-
ka kirjoittavat kemian ylioppilasko-
keessa. Oppimateriaalista sovitaan 
kurssin alussa.

vKE08 JATKO-OPINTOIHIN VALMISTAVA KURSSI  
Opintojaksolla kerrataan kemian lu-
kion oppimäärää syventyen opiskeli-
joiden tarpeiden mukaisesti kemian 
eri osa-alueisiin. Opintojaksoa suosi-
tellaan kaikille opiskelijoille, jotka ha-
luavat kerrata lukion kemiaa. Oppi-
materiaalista sovitaan kurssin alussa.

LOPS2021
Oppimateriaalina on Studeon (LOPS2021) 
 digitaalinen oppimateriaali lukuun ottamatta 
nivelopintoja.

KE01 KEMIA JA MINÄ Studeo 1 (LOPS2021) 
KE02 KEMIA JA KESTÄVÄ TULEVAISUUS  

Studeo 2 (LOPS2021) 
KE03 MOLEKYYLIT JA MALLIT Studeo 3 

(LOPS2021)
KE09 NIVELOPINNOT Opintojaksolla kerra-

taan yläkoulun kemian oppimäärää. 
KE14 HYVÄ TULEVAISUUS Mistä sinun hyvä tu- 

 levaisuutesi koostuu? Kuuluuko siihen 
terveelliset elämäntavat, yhteisölli-
syys, luovuus tai monimuotoinen luon-
to? Minkälaisessa maailmassa haluat 
rakentaa tulevaisuuttasi? Näitä näkö-
kulmia käsitellään Hyvä tulevaisuus 
-opintojaksolla. Opintokokonaisuudes-
sa voi yhdistellä terveystietoa, maan-
tiedettä, kemiaa, matematiikkaa, eng-
lantia ja äidinkieltä tai suomea toisena 
kielenä. Hyvä tulevaisuus koostuu mo-
nesta asiasta, joten tällä monitieteisel-
lä opintojaksolla pitää tehdä vähintään 
kaksi aineista. Tule opintojaksolle ha-
kemaan eväitä hyvään tulevaisuuteen! 
Lisää tietoa osoitteesta bit.ly/hyvatu-
levaisuus. Opettajan oma materiaali. 
Toteutetaan verkko-opiskeluna.

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

Biologia  BI   

Biologian opetuksen tavoitteena on tukea luon-
nontieteellisen ajattelun kehittymistä ja antaa 
valmiuksia luonnontiedettä soveltavien alojen 
opiskeluun. Lukio-opinnot valmentavat opis-
kelijoita myös biologian ylioppilaskokeeseen 
sekä biologiaa soveltaviin pääsykokeisiin. 
vBI01–vBI05 ja BI01–BI02 arvioidaan arvosa-
noin 4–10, vBI07, BI09 ja BI15 suoritusmerkin-
nällä S. Jos olet estynyt saapumaan paikalle, 
tunneille voi osallistua osittain myös etänä: 
kurssien vBI3–vBI07 oppitunnit striimataan 
ja kaikki ohjeet näihin kursseihin liittyen löyty-
vät osoitteesta urly.fi/242s. Tervetuloa oppi-
maan elämästä!
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 LOPS2016 
vBI01 ELÄMÄ JA EVOLUUTIO Studeo BI1  

(LOPS 2021) vastaavuus BI1
vBI02 EKOLOGIA JA YMPÄRISTÖ Studeo BI2 + 

BI3 (LOPS 2021) vastaavuus BI2 + BI3
vBI03 SOLU JA PERINNÖLLISYYS Studeo BI3 

(LOPS 2016) vastaavuus BI4
vBI04 IHMISEN BIOLOGIA Studeo BI4  

(LOPS 2016) vastaavuus BI5
vBI05 BIOLOGIAN SOVELLUKSET Studeo BI5 

(LOPS 2016) vastaavuus BI06
vBI07 BIOLOGIAN KERTAUSKURSSI Studeo BI 

1–5 (LOPS 2016) vastaavuus BI08 
Kurssilla kerrataan biologian lukion 
oppimäärää. Kurssia suositellaan kai-
kille opiskelijoille, jotka kirjoittavat 
biologian ylioppilaskokeessa tai osal-
listuvat biologiaa soveltaviin pääsy-
kokeisiin. Syksyn monimuotokurssi 
valmistaa syksyn yo-kirjoituksiin ja 
periodin 3 kurssi kevään yo-kirjoituk-
siin. Syksyn monimuotokurssilla kirja 
on valinnainen. 

 LOPS2021
BI01 ELÄMÄ JA EVOLUUTIO Studeo BI1 

(LOPS 2021) 
BI02+03 EKOLOGIAN PERUSTEET JA IHMISEN 

VAIKUTUKSET EKOSYSTEEMEIHIN  
Studeo BI2 + BI3 (LOPS 2021) 

BI09 BIOLOGIAN NIVELOPINNOT Opettajan 
tarjoama materiaali Tutustu biologian 
peruskäsitteistöön ja harjoittele bio-
logian sanastoa. Opintojakso valmis-
taa opiskelijaa lukion biologian opis-
keluun. 

BI15 SUOMEN LUONTO Opettajan tarjoama 
materiaali Tule tutustumaan Suomen 
luonnon erityispiirteisiin ja lajistoon! 
Opintojaksoa suositellaan myös kaikil-
le kevään biologian yo-kirjoittajille. 

Biologian opettajat
Niemi-Kapee, Suvi suvi.niemi-kapee@edu.hel.fi
Lundgren, Tuulia tuulia.lundgren@edu.hel.fi
Leppäniemi, Heidi heidi.leppaniemi@edu.hel.fi

Maantiede  GE 

LOPS2016
Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Kurssit 
vGE01–vGE04 arvioidaan arvosanoin 4–10 ja 
vGE05-vGE06 suoritusmerkinnällä S.

vGE01 MAAILMA MUUTOKSESSA Manner GE1 
(LOPS 2021) – vastaavuus: GE1

vGE02 SININEN PLANEETTA Manner GE2 
(LOPS 2021) – vastaavuus: GE2

vGE03 YHTEINEN MAAILMA Manner GE3 
(LOPS 2016)

vGE04 GEOMEDIA Manner GE4 (LOPS 2016)
vGE06 KERTAUSKURSSI Oppikirja sovitaan 

kurssin alussa. Kurssilla kerrataan  lu - 
kion maantiedettä ja käydään läpi yo- 
kirjoituksissa tarvittavien säh köisten 
sovellusten käyttöä. Kurssia suositel-
laan kaikille opiskelijoille,  jotka kirjoit-
tavat maantieteen ylioppilaskokeessa. 

LOPS2021
Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Kurssit 
GE01–GE02 arvioidaan arvosanoin 4–10 ja 
GE08 suoritusmerkinnällä S.

GE01 MAAILMA MUUTOKSESSA Manner GE1 
(LOPS 2021) – vastaavuus vGE1

GE02 SININEN PLANEETTA Manner GE2 
(LOPS 2021) – vastaavuus vGE2

GE08 HYVÄ TULEVAISUUS Mistä sinun hyvä tu- 
 levaisuutesi koostuu? Kuuluuko siihen 
terveelliset elämäntavat, yhteisölli-
syys, luovuus tai monimuotoinen luon-
to? Minkälaisessa maailmassa haluat 
rakentaa tulevaisuuttasi? Näitä näkö-
kulmia käsitellään Hyvä tulevaisuus 
-opintojaksolla. Opintokokonaisuudes-
sa voi yhdistellä terveystietoa, maan-
tiedettä, kemiaa, matematiikkaa, eng-
lantia ja äidinkieltä tai suomea toisena 
kielenä. Hyvä tulevaisuus koostuu mo-
nesta asiasta, joten tällä monitieteisel-
lä opintojaksolla pitää tehdä vähintään 
kaksi aineista. Tule opintojaksolle ha-
kemaan eväitä hyvään tulevaisuuteen! 
Lisää tietoa osoitteesta bit.ly/hyvatu-
levaisuus. Opettajan oma materiaali. 
Toteutetaan verkko-opiskeluna.
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Maantieteen opettajat 
Leppäniemi, Heidi heidi.leppaniemi@edu.hel.fi
Mäkelä, Heidi heidi.makela@edu.hel.fi

Terveystieto  TE 

LOPS2016
Kurssit vTE01–vTE03 arvioidaan arvosanoin 
4–10, vTE04 suoritusmerkinnällä S. Oppimate-
riaalina on Studeon digimateriaali tai opettajan 
oma materiaali.

vTE01  TERVEYDEN PERUSTEET Studeo TE1 
(LOPS 2016 tai 2021)

vTE02 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA TERVEYS  
Studeo TE2 (LOPS 2016 tai 2021)

vTE03 TERVEYTTÄ TUTKIMASSA Studeo TE3 
(LOPS 2016)

LOPS2021
Kurssit TE01–TE02 arvioidaan arvosanoin 4–10, 
TE06–TE07 suoritusmerkinnällä S. Oppimate-
riaalina on Studeon digimateriaali tai opettajan 
oma materiaali.

TE01 TERVEYS VOIMAVARANA Studeo TE1 
(LOPS 2021)

TE02 TERVEYS JA YMPÄRISTÖ Studeo TE2  
(LOPS 2021)

TE06 TERVEYSTIEDON NIVELOPINNOT  
Opettajan oma materiaali. 

TE07 HYVÄ TULEVAISUUS Mistä sinun hyvä tu- 
 levaisuutesi koostuu? Kuuluuko siihen 
terveelliset elämäntavat, yhteisölli-
syys, luovuus tai monimuotoinen luon-
to? Minkälaisessa maailmassa haluat 
rakentaa tulevaisuuttasi? Näitä näkö-
kulmia käsitellään Hyvä tulevaisuus 
-opintojaksolla. Opintokokonaisuudes-
sa voi yhdistellä terveystietoa, maan-
tiedettä, kemiaa, matematiikkaa, eng-
lantia ja äidinkieltä tai suomea toisena 
kielenä. Hyvä tulevaisuus koostuu mo-
nesta asiasta, joten tällä monitieteisel-
lä opintojaksolla pitää tehdä vähintään 
kaksi aineista. Tule opintojaksolle ha-
kemaan eväitä hyvään tulevaisuuteen! 
Lisää tietoa osoitteesta bit.ly/hyvatu-
levaisuus. Opettajan oma materiaali. 
Toteutetaan verkko-opiskeluna.

Terveystiedon opettajat 
Leppäniemi, Heidi heidi.leppaniemi@edu.hel.fi
Lundgren, Tuulia tuulia.lundgren@edu.hel.fi
Mäkelä, Heidi heidi.makela@edu.hel.fi

Historia  HI 

HI01–HI02 ja vHI03–vHI06 ja arvioidaan arvo-
sanoin 4–10, vHI08–vHI09 suoritusmerkinnällä 
S. Oppikirjojen numerointi noudattaa päivälu-
kioiden opetussuunnitelmaa, joten oppikirjan 
ja kurssien HI02–03 numerot eivät täsmää.

HI01 IHMINEN, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA  
Oppikirjana Studeon HI1 Ihminen, ym-
päristö ja historia (LOPS 2021). Kurssi 
kattaa eurooppalaisen ihmisen taival-
ta esihistoriasta nykyhetkeen.

HI02 ITSENÄISEN SUOMEN HISTORIA Oppi-
kirjana on Studeon HI3 Itsenäisen 
Suomen historia 3 (LOPS 2021). Huo-
maa kurssin ja kirjan eri numerointi! 
Kurssilla käsitellään Suomen itsenäis-
tymisen käännekohtia 1800-luvulta 
nykyhetkeen.

vHI03 KANSAINVÄLISET SUHTEET Oppikirjana 
Kaikkien aikojen historia 2, Kansain-
väliset suhteet (Edita, LOPS 2016). 
Kurssi käsittää maailmansotien ja kyl-
mänsodan käänteet kansainvälisen 
politiikan näkökulmasta.

vHI04 EUROOPPALAISEN MAAILMANKUVAN 

KEHITYS Oppikirjana Kaikkien aikojen 
historia 4, Eurooppalaisen maailman-
kuvan kehitys (Edita) Kurssi tarjoaa 
mahdollisuuden tarkastella erilaisten 
aatteiden, taiteen ja tieteen vaikutus-
ta maailmankuvan muutoksiin. Kurssi 
toteutetaan myös verkkokurssina, 
jonka oppimisalustana on Google 
Classroom. Verkkokurssi on auki kak-
si jaksoa. (LOPS 2016). urly.fi/23R6

vHI05 RUOTSIN ITÄMAASTA SUOMEKSI Kurs-
silla tarkastellaan Suomen historian 
keskeisiä kehityslinjoja ja Ruotsin val-
lan aikaista kulttuuriperintöä. Voit 
käyttää minkä tahansa kustantajan 
HI05-kurssin oppikirjaa. Oppikirjasuo-
situksena on Forum V, Ruotsin itä-
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maasta Suomeksi (Otava). Kurssi on 
kahtena jaksona auki oleva verkko-
kurssi, jonka oppimisalustana on 
Google Classroom. (LOPS 2016). urly.
fi/1D9m

vHI06 MAAILMAN KULTTUURIT KOHTAAVAT  
Kurssilla tarkastellaan Euroopan ulko-
puolisten kulttuuripiirien ominaispiir-
teitä sekä kulttuurien välistä vuorovai-
kutusta. Voit käyttää minkä tahansa 
kustantajan HI06-kurssin oppikirjaa. 
Oppikirjasuosituksena Forum VI, 
Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava) 
(LOPS 2016).

vHI08 KERTAUSKURSSI Oppikirjana Abi 
 historia (Otava) tai vapaavalintainen 
historian kurssit kertaava oppikirja. 
Kurssi kattaa pakollisten ja syventä-
vien kurssien ydinkohtien kertauksen. 
Kurssi toteutetaan verkkokurssina, 
jossa on jakson aluksi lähitapaaminen. 
urly.fi/23RX

vHI09 HELSINGIN HISTORIAN KURSSI Helsin-
gin historiaa 1500-luvulta eteenpäin 
niin, että opiskelija saa mahdollisuu-
den tarkastella Ruotsin ajan perintöä 
ja autonomian kehittymistä Helsingin 
paikallishistorian kautta. Helsinki 
Suomen historian näyttämönä maan 
itsenäistyessä, jälleenrakentamisen ja 
maaltapaon vuosikymmeninä.

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

Yhteiskuntaoppi  YH 

YH01–YH02 ja vYH03–YH04 arvioidaan arvo-
sanoin 4–10, vYH06 suoritusmerkinnällä S.

YH01 SUOMALAINEN YHTEISKUNTA oppikirja-
na Studeon Suomalainen yhteiskunta 
(LOPS 2021). Kurssi avaa suomalaisen 
yhteiskunnan toimintaa ja rakenteita. 

YH02 TALOUSTIETO oppikirjana Studeon Ta-
loustieto (LOPS 2021). Kurssilla käsi-
tellään talouden perusmekanismeja.

vYH03 SUOMI, EUROOPPA JA MUUTTUVA MAA-

ILMA Oppikirjana Studeon YH3 Suomi, 
Eurooppa ja muuttuva maailma. 
(LOPS 2016). Kurssi perehdyttää Eu-
roopan taloudelliseen ja poliitt iseen 
yhdentymiseen ja yksittäisen kansalai-
sen asemaan yhdentyvässä Euroopas-
sa ja globalisoituvassa maailmassa.

vYH04 KANSALAISEN LAKITIETO oppikirjana 
Studeo YH4 kansalaisen lakitieto 
(LOPS 2016). Kurssilla perehdytään 
Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeu-
den käytön perusasioihin. 

vYH06 KERTAUSKURSSI Kurssilla käyvät eri 
kustantajien yhteiskuntaopin kertaa-
vat oppikirjat. Kurssi kattaa pakol-
listen ja syventävien kurssien ydin-
kohtien kertauksen. Kurssi toteute-
taan verkkokurssina, jossa on jakson 
alussa lähitapaaminen. urly.fi/23S4

Yhteiskuntaopin opettajat 
Hyötyläinen, Sofia sofia.hyotylainen@edu.hel.fi
Tamminen, Sami sami.tamminen@edu.hel.fi
Turunen, Perttu perttu.turunen@edu.hel.fi

Uskonto  UE 

Kurssit UE01–UE02 arvioidaan arvosanoin 4–10.

UE01 USKONTO ILMIÖNÄ – KRISTINUSKON, 

JUUTALAISUUDEN JA ISLAMIN JÄLJILLÄ  
Studeo (LOPS2021) Kurssilla käsitel-
lään uskontoa ilmiönä sekä juutalaisuu-
den, kristinuskon ja islamin syntyä, 
keskeisiä piirteitä, monimuotoisuutta 
sekä näiden vaikutuksia yksilöön ja 
yhteiskuntaan.

UE02 MAAILMANLAAJUINEN KRISTINUSKO  
Studeo (LOPS2021) Kurssin aiheena 
on kristinuskon keskeiset suuntauk-
set ja niiden merkitys yhteiskunnassa 
ja yksilön elämässä, kristinuskon ase-
ma eri puolilla maailmaa sekä kristil-
lisperäiset uskonnot (Jehovan todis-
tajat ja MAP-kirkko).

Uskonnon opettaja 
Avela, Essi essi.avela@edu.hel.fi
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Elämänkatsomustieto  ET 

Kurssit ET01 ja vET01–vET03 arvioidaan arvo-
sanoin 4–10.

ET01 MAAILMANKATSOMUS JA KRIITTINEN 

AJATTELU Lukion elämänkatsomus-
tieto kurssi 1 (LOPS16). Studeon ET1 
-digikirja Minä ja hyvä elämä. 
(LOPS2021).

vET02 IHMINEN, IDENTITEETTI JA HYVÄ ELÄMÄ  
Studeo ET2 (LOPS 2016) Kurssin ai-
heena on hyvän elämän rakentaminen. 
Kurssi sisältää aineksia ja malleja, 
 joiden avulla opiskelija itse rakentaa 
identiteettiään ja elämänkatsomus-
taan. 

vET03 YKSILÖ JA YHTEISÖ (LOPS 2016) Ihmi-
nen sosiaalisena olentona, yksilöiden 
vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Voit 
halutessasi hankkia Studeon ET3 
- digikirjan. Kurssi on koko lukuvuoden 
auki oleva verkkokurssi, jonka oppi-
misalustana on Google Classroom. 
Verkkokurssin ohjeet: urly.fi/1DaI

Elämänkatsomustiedon opettaja 
Turunen, Perttu perttu.turunen@edu.hel.fi

Filosofia  FI 

Filosofian moduulit FI01 ja FI02 ovat tarjolla yh-
distettynä monimuotokurssina, jolla opiskelija 
voi opiskella molemmat moduulit tai vain toi-
sen näistä. Moduuli FI01 on aikuislukiossa 
 pakollinen. Oppimateriaalina ovat Studeon FI1 
Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS2021) 
ja FI2 Etiikka (LOPS2021). Filosofian moduulit/
kurssit soveltuvat sekä LOPS 2021 että LOPS 
2016 mukaan opiskeleville, ja ne arvioidaan 
 arvosanoin 4–10.

FI01 JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN  
Tutustutaan kriittiseen ajatteluun 
 filosofian lähtökohtana sekä filosofi-
an menetelmiin, kuten käsitteiden 
määrittelyyn ja pätevään argumen-
taatioon.

FI02 ETIIKKA Perehdytään moraalisen toi-
minnan lähtökohtiin ja peruskäsit-
teisiin sekä tarkastellaan etiikan kes-
keisiä teorioita ja elämänfilosofisia 
 kysymyksiä.

Filosofian opettaja 
Kajas, Antti antti.kajas@edu.hel.fi

Psykologia  PS 

Psykologiassa tarkastellaan ihmismielen toi-
mintaa kuten ajattelua, muistia, tunteita ja 
 motivaatiota tutkimustiedon varassa. Aikuis-
lukiossa kaikki psykologian opinnot ovat sy-
ventäviä ja ne arvostellaan arvosanoin 4–10. 
Oppimateriaalina on Studeon digimateriaali.

PS01 PSYYKKINEN TOIMINTA JA OPPIMINEN  
Studeo (LOPS2021). Ihmistä tarkas-
tellaan biologisena, psyykkisenä sekä 
sosiaalisena ja kulttuurisena olento-
na. Psykologian opiskelu on helpoin-
ta aloittaa tällä psykologian luonnetta 
ja selittämisen tapoja esittelevällä 
kurssilla.

PS02 KEHITTYVÄ IHMINEN Studeo (LOPS 
2021). Kurssilla tarkastellaan lasten 
ja nuorten fyysistä, kognitiivista ja 
 sosioemotionaalista kehitystä ja sitä, 
miten nämä vaikuttavat yksilön myö-
hempään elämänkulkuun. Elämän-
läheisiin ilmiöihin liitetään kehitys-
psykologian tutkimus- ja teoriatietoa. 

PS03 TIETOA KÄSITTELEVÄ IHMINEN Studeo 
(LOPS2021). Kurssin keskeisiä sisäl-
töjä ovat kognitiiviset perusprosessit 
kuten tarkkaavaisuus, havaitseminen, 
oppiminen, muisti sekä korkeammat 
kognitiiviset toiminnot, kuten ongel-
manratkaisu, päätöksenteko ja asian-
tuntijuus. Kurssilla käydään läpi myös 
hermoston perusrakenne ja sen toi-
mintaa.

vPS04 TUNTEET, PSYYKKINEN HYVINVOINTI JA 

MIELENTERVEYS Studeo (LOPS2016). 
Kurssilla perehdytään tunteiden muo-
dostumiseen, tunnistamiseen ja kult-
tuurisidonnaisuuteen sekä tunteiden 
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osuuteen psyykkisessä hyvinvoinnis-
sa. Kurssin sisältönä ovat myös uni, 
stressi, kriisit ja selviytymiskeinot. 
Kurssilla tarkastellaan myös mielen-
terveyttä edistäviä tekijöitä sekä 
 mielenterveyden ongelmia ja niiden 
hoitoa.

vPS05 YKSILÖLLINEN JA YHTEISÖLLINEN IHMI-

NEN Studeo (LOPS2016) Kurssilla tar-
kastellaan persoonallisuutta, sen ra-
kentumista, pysyvyyttä ja muuttuvuut-
ta. Lisäksi tarkastellaan, miten kult-
tuuri, erilaiset tilannetekijät ja ryhmä-
ilmiöt vaikuttavat yksilön toimintaan. 

Psykologian opettajat 
Hyötyläinen, Sofia sofia.hyotylainen@edu.hel.fi
Toikko, Juulia juulia.toikko@edu.hel.fi

Opinto-ohjaus  OP 

Opinto-ohjauksen kurssit arvostellaan suori-
tusmerkinnällä S.

OP01 MINÄ OPISKELIJANA Kurssi on suunni-
teltu tukemaan aikuislukion oppi-
määrää ja/tai yo-tutkintoa suorittavaa 
opiskelijaa. Sen avulla opiskelija sy-
ventyy omien opintojensa suunnitte-
luun ja vahvistaa omaa opiskelumoti-
vaatiotaan. OP01-kurssin voit koostaa 
eri tavoin osallistumalla ryhmäsi lu-
kioluotsin tapaamisiin, opintokamu- 
kurssille, erilaisiin infoihin ja henkilö-
kohtaiseen ohjaukseen. Sovi kurssin 
suorittaminen opinto-ohjaajan kans-
sa. Kurssilla ei ole maksullista opetus-
materiaalia. 

OP03 OPPIMINEN, VAHVUUDET JA HYVINVOINTI   
(lukuvuonna 2021–2022 ammattilukion 
opiskelijoille) Kurssilla opetellaan tun-
nistamaan omia vahvuuksia, harjoitel-
laan oppimaan oppimisen taitoja ja 
opetellaan tekniikoita, jotka auttavat 
opiskelijaa ymmärtämään paremmin 
omia tunteitaan, itseään ja muita sekä 
ohjaamaan omaa toimintaansa (esim. 
oppimista). Kurssiin sisältyy konk-
reettisia tehtäviä (esim. stressin sää-

telytaidot, ajanhallinta, oppimisen 
haasteet, tietoinen arki) ja opiskelija 
saa niistä henkilökohtaista palautetta. 
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnäl-
lä. Maksuton opiskelumateriaali on 
verkossa. Verkkokurssin ohjeet: urly.
fi/1D2o 

OP04 DIGISTARTTI Opintojaksolla opetellaan 
käyttämään sujuvasti opinnoissa ja 
työelämässä käytettäviä ohjelmia ja 
toimimaan luontevasti sähköisissä 
ympäristöissä. Opintojaksolla opetel-
laan käyttämään erilaisia oppimis-
alustoja ja pilvipalveluja sekä harjoi-
tellaan tiedonhakua ja sähköpostin ja 
kalenterin käyttöä. Opiskeltavat sisäl-
löt sovitaan yhdessä opiskelijoiden 
kanssa opintojakson alussa. Opinto-
jaksolla on käytössä opettajan mate-
riaalit. Opintojakso suositellaan suori-
tettavaksi opintojen alussa. Opinto-
jakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

OP05 OPISKELUTEKNIIKAT AIKUISLUKIOSSA  
Opiskelutekniikkakurssilla tavoitteena 
on löytää jokaiselle parhaat työsken-
telytavat, opiskelutekniikat ja samalla 
tehostaa omaa oppimista. Kurssialus-
tana on Google Classroom. Kurssi 
suositellaan suoritettavaksi opintojen 
alussa. 

Opinto-ohjauksen opettajat 
Himanen, Kristian kristian.himanen@edu.hel.fi 
(OP04)
Lavinto, Anna anna.lavinto@edu.hel.fi (OP04)
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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Muistiinpanoja Opettajat

Arppe, Suula kemia   suula.arppe@edu.hel.fi
Avela, Essi uskonto   essi.avela@edu.hel.fi
Bergholm, Anneli englanti, ruotsi   anneli.bergholm@edu.hel.fi
Blomqvist, Outi äidinkieli ja kirjallisuus   outi.blomqvist@edu.hel.fi
Gaily, Noora suomi toisena kielenä   noora.gaily@edu.hel.fi
Heinonen, Leena äidinkieli ja kirjallisuus   leena2.heinonen@edu.hel.fi
Himanen, Kristian matematiikka, tietotekniikka   kristian.himanen@edu.hel.fi
Huhtalo, Hannu matematiikka, fysiikka   hannu.huhtalo@edu.hel.fi
Hyötyläinen, Sofia historia, yhteiskuntaoppi, psykologia   sofia.hyotylainen@edu.hel.fi
Kajas, Antti filosofia   antti.kajas@edu.hel.fi
Koivisto, Matti fysiikka   matti1.koivisto@edu.hel.fi
Koivunen, Suvi ranska   suvi.koivunen@edu.hel.fi
Korhonen, Eeva opinto-ohjaus (ammattilukio)   eeva.korhonen@edu.hel.fi
Laine, Susanna ruotsi   susanna.laine@edu.hel.fi
Laukkarinen, Joni englanti, ruotsi   joni.laukkarinen@edu.hel.fi
Lavinto, Anna suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus   anna.lavinto@edu.hel.fi
Lehtinen, Taija englanti, ruotsi, venäjä   taija.lehtinen@edu.hel.fi
Leppäniemi, Heidi biologia, maantiede, terveystieto   heidi.leppaniemi@edu.hel.fi
Lundgren, Tuulia biologia, maantiede, terveystieto   tuulia.lundgren@edu.hel.fi
Läksy, Inka englanti   inka-minttu.laksy@edu.hel.fi
Majapuro, Alisa englanti, ruotsi   alisa.majapuro@edu.hel.fi
Mankinen Tuukka matematiikka   tuukka.mankinen@edu.hel.fi
Mäkelä, Heidi maantiede, terveystieto   heidi.makela@edu.hel.fi
Mäkitalo, Jukka englanti, ruotsi   jukka.makitalo@edu.hel.fi
Niemelä, Minna englanti   minna.niemela@edu.hel.fi
Niemi-Kapee, Suvi biologia, opinto-ohjaus (aineopiskelijat)   suvi.niemi-kapee@edu.hel.fi
Rantala, Päivi oppimisen tuki   paivi.rantala@edu.hel.fi
Ravi, Sanna äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä   sanna-maaria.ravi@edu.hel.fi 
Räsänen, Jenni äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä   jenni.rasanen@edu.hel.fi
Sauna-aho, Eila matematiikka   eila.sauna-aho@edu.hel.fi
Seppänen, Kirsi suomi toisena kielenä   kirsi.m.seppanen@edu.hel.fi
Sinervo, Tuulia äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä   tuulia.sinervo@edu.hel.fi
Solis Silva, Manuela espanja   manuela.solis.silva@edu.hel.fi
Talasniemi, Hanna oppimisen tuki, englanti   hanna.talasniemi@edu.hel.fi
Talasniemi, Riitta suomi toisena kielenä   riitta.talasniemi@edu.hel.fi
Tamminen, Sami historia, yhteiskuntaoppi   sami.tamminen@edu.hel.fi
Tarvainen, Anna äidinkieli ja kirjallisuus   anna.tarvainen@edu.hel.fi
Toikko, Juulia psykologia   juulia.toikko@edu.hel.fi
Turunen, Perttu historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto   perttu.turunen@edu.hel.fi
Veteli, Harri englanti   harri.veteli@edu.hel.fi
Vilenius, Iina opinto-ohjaus   iina.vilenius@edu.hel.fi
Vlasova, Anastasia matematiikka, fysiikka   anastasia.vlasova@edu.hel.fi
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Opettajat

Arppe, Suula kemia   suula.arppe@edu.hel.fi
Avela, Essi uskonto   essi.avela@edu.hel.fi
Bergholm, Anneli englanti, ruotsi   anneli.bergholm@edu.hel.fi
Blomqvist, Outi äidinkieli ja kirjallisuus   outi.blomqvist@edu.hel.fi
Gaily, Noora suomi toisena kielenä   noora.gaily@edu.hel.fi
Heinonen, Leena äidinkieli ja kirjallisuus   leena2.heinonen@edu.hel.fi
Himanen, Kristian matematiikka, tietotekniikka   kristian.himanen@edu.hel.fi
Huhtalo, Hannu matematiikka, fysiikka   hannu.huhtalo@edu.hel.fi
Hyötyläinen, Sofia historia, yhteiskuntaoppi, psykologia   sofia.hyotylainen@edu.hel.fi
Kajas, Antti filosofia   antti.kajas@edu.hel.fi
Koivisto, Matti fysiikka   matti1.koivisto@edu.hel.fi
Koivunen, Suvi ranska   suvi.koivunen@edu.hel.fi
Korhonen, Eeva opinto-ohjaus (ammattilukio)   eeva.korhonen@edu.hel.fi
Laine, Susanna ruotsi   susanna.laine@edu.hel.fi
Laukkarinen, Joni englanti, ruotsi   joni.laukkarinen@edu.hel.fi
Lavinto, Anna suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus   anna.lavinto@edu.hel.fi
Lehtinen, Taija englanti, ruotsi, venäjä   taija.lehtinen@edu.hel.fi
Leppäniemi, Heidi biologia, maantiede, terveystieto   heidi.leppaniemi@edu.hel.fi
Lundgren, Tuulia biologia, maantiede, terveystieto   tuulia.lundgren@edu.hel.fi
Läksy, Inka englanti   inka-minttu.laksy@edu.hel.fi
Majapuro, Alisa englanti, ruotsi   alisa.majapuro@edu.hel.fi
Mankinen Tuukka matematiikka   tuukka.mankinen@edu.hel.fi
Mäkelä, Heidi maantiede, terveystieto   heidi.makela@edu.hel.fi
Mäkitalo, Jukka englanti, ruotsi   jukka.makitalo@edu.hel.fi
Niemelä, Minna englanti   minna.niemela@edu.hel.fi
Niemi-Kapee, Suvi biologia, opinto-ohjaus (aineopiskelijat)   suvi.niemi-kapee@edu.hel.fi
Rantala, Päivi oppimisen tuki   paivi.rantala@edu.hel.fi
Ravi, Sanna äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä   sanna-maaria.ravi@edu.hel.fi 
Räsänen, Jenni äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä   jenni.rasanen@edu.hel.fi
Sauna-aho, Eila matematiikka   eila.sauna-aho@edu.hel.fi
Seppänen, Kirsi suomi toisena kielenä   kirsi.m.seppanen@edu.hel.fi
Sinervo, Tuulia äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä   tuulia.sinervo@edu.hel.fi
Solis Silva, Manuela espanja   manuela.solis.silva@edu.hel.fi
Talasniemi, Hanna oppimisen tuki, englanti   hanna.talasniemi@edu.hel.fi
Talasniemi, Riitta suomi toisena kielenä   riitta.talasniemi@edu.hel.fi
Tamminen, Sami historia, yhteiskuntaoppi   sami.tamminen@edu.hel.fi
Tarvainen, Anna äidinkieli ja kirjallisuus   anna.tarvainen@edu.hel.fi
Toikko, Juulia psykologia   juulia.toikko@edu.hel.fi
Turunen, Perttu historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto   perttu.turunen@edu.hel.fi
Veteli, Harri englanti   harri.veteli@edu.hel.fi
Vilenius, Iina opinto-ohjaus   iina.vilenius@edu.hel.fi
Vlasova, Anastasia matematiikka, fysiikka   anastasia.vlasova@edu.hel.fi
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