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Korona-exit
Covid exit

- Lokakuun alkupuolella kaikilla on ollut mahdollisuus
  saada rokotussuoja
- Seurataan myös valtakunnallista ja Helsingin kehitystä
- Luovutaan maskisuosituksesta
- Järjestetään joukkotilaisuuksia
- Järjestetään vierailuja yms. ja kutsutaan vieraita koululle
- Maskit ja käsidesit saatavilla jatkossakin

- By first half of October everybody has had a possibility to get
  two vaccinations
- National and municipal level development is followed
- No more mask recommendation
- Mass events possible
- Visits, excursions etc possible, visitors at school
- Masks and hand disinfection still available



Korona-ajan pedagogiset opit ja hyödyt

- Koululla on rakennettu digitaalisen oppimisen / etäopetuksen valmiuksia noin viiden 
vuoden ajan → korona-ajan digiloikasta selvittiin melko hyvin
- Digitaalisen pedagogiikan taitoja kehitetään jatkossakin aktiivisesti 

- Osa opiskelijoista hyötyy etäopiskelusta
- Osa oppimisesta voi tapahtua tehokkaammin etänä
- Osa työelämästä ja korkeakouluopinnoista näyttää siirtyvän pysyvästi etätyöksi
  → miten parhaiten valmistamme opiskelijoita tulevaa varten
- Lähiopiskelu pääosassa jatkossakin - miten etäopiskelulla voidaan tukea 
onnistumista, oppimista, hyvinvointia, joustavuutta ja perheiden tarpeita?
- Yhteisöllisyys, sosiaalinen kasvu ja tukipalveluiden saatavuus turvattava

- Kyselyssä 04/2021 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoille ja 9. -luokkalaisille vastaajista 
  - 43 % ilmoitti, että etäopiskelu sopii heille hyvin tai erittäin hyvin
  - 34 % ilmoitti, että etäopiskelu ei sovi heille tai ei sovi lainkaan
  → toivottiin etäopiskelumahdollisuuksien jatkumista korona-ajan jälkeenkin
  → toivottiin keskimäärin noin yhden viikon verran etäopiskelua / jakso

Lukuvuoteen 2021-2022 on suunniteltu viiden työpäivän etäopiskelu / jakso

Tehdään kysely 1. jakson etäopiskelusta ja reagoidaan sen tuloksiin



Koulurakennuksen laajennustyöt
School construction site



Koulurakennuksen laajennustyöt
School construction site



LAAJENNETTU OPPIVELVOLLISUUS / 
GENERAL SECONDARY EDUCATION

Lukion rehtori Minnariitta Raitio
15.9.2021



- Laajennettu oppivelvollisuus koskee keväällä 2021 perusopetuksensa päättäneitä 
- Jatkuu, kunnes oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai tätä ennen suorittaa toisen asteen 

tutkinnon kotimaassa tai vastaavan tasoisen ulkomaisen koulutuksen

- Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021

- Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus:
- tietokone, tarvittava laskinlisenssi
- oppimateriaalit, lähinnä sähköisessä muodossa
- viisi ylioppilastutkinnon koetta ja niissä hylätyn arvosanan uusiminen
- vähintään 7 km koulumatkat
- poikkeus: vapaaehtoiset opintoretket, vierailut ja tapahtumat

- Ohjaus- ja seurantavelvoite sekä opintojen tuki
- Lukio-opinnot on suunniteltu 3-vuotisiksi, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

- Jatko-opintoihin ohjaus voi jatkua tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden loppuun, mikäli 
ei ole saanut opiskelupaikkaa 

- Opintojen aikaista ohjausta ja oppimisen tukea on vahvistettu uuden opetussuunnitelman myötä
- Huoltajan velvollisuus seurata opintojen etenemistä peruskoulun jälkeen jatkuu 

oppivelvollisuusajan loppuun
- Lukion ja huoltajien yhteinen tehtävä: lukiolaisen opintojen ja  itsenäisen toiminnan asteittainen 

rakentaminen ja tuki (Wilma, ajantasainen viestintä) 



OPINNOT LUKIOSSA/UPPER SECONDARY STUDIES

Opinto-ohjaajat/Study counsellors
Annu Huovinen, Riitta Kaisto ja Leena Oittila

15.9.2021



YLEISLINJA         ENGLANNINKIELINEN LINJA

Kansainvälisyys

Kaksikielisyys

Kielet

 YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA

● Suoritettava väh. 10 opintopistettä linjan opintoja
● Syventävää ja soveltavaa politiikkaa, taloutta, 

markkinointia, lakia

● Suoritettava väh. 10 opintopistettä linjan opintoja
● Syventävää ja soveltavaa luonnontiedettä, 

teknologiaa, matematiikkaa

● Kaksikielistä opiskelua
● Ei sisältöpainotusta

TIEDE- JA TEKNOLOGIALINJA

● Ei sisältöpainotusta



Miten lukio-opinnot eroavat peruskouluopinnoista?/
How do upper school studies differ from lower secondary?

• Vastuullinen vapaus

– Oma vastuu asioiden hoidosta

• Oppisisällöt laajempia

– Kokeissa laajemmat oppisisällöt sekä 
enemmän omaa tuottamista

– Jokapäiväinen opiskelu, 
opiskelustrategiat tärkeitä

• Arviointi

– Arviointiasteikko kiristyy

– Yläkoulun arvosanojen ”ilma” voi näkyä 
arvosanojen laskemisena

• Responsible freedom

– Students are responsible for handling their 
own affairs

• Broader course contents 

-     Regular everyday studying, study strategies 
important

– Exams cover broader course content and 
require analysis 

• Grading

– Grading scale stricter

– Lighter requirements in lower secondary may 
cause grades to drop



Opiskelu lukiossa/Upper secondary studies

● Lukion aikana suoritetaan vähintään 150 
opintopistettä 

❏ lyhyen matematiikan lukijoilla pakollisia 
opintopisteitä 94 

❏ pitkän matematiikan lukijoilla 102 
pakollista opintopistettä

❏ vähintään 20 opintopistettä  
valtakunnallisista valinnaisista 
opinnoista

● Valtakunnalliset ja koulukohtaiset valinnaiset 
opinnot valitaan oman mielenkiinnon mukaan

● Yhteiskunta- ja talouslinja sekä tiede-ja 
teknologialinja 

○ yt/tt-diplomi: koostuu 10 op 
linjakohtaisista opinnoista

● Suositellaan suoritettavaksi vähintään 60 
opintopistettä/vuosi, max 76 opintopistettä 
/vuosi

● 5-jaksojärjestelmä

● Näyttöviikko ja arviointi

 

● At least 150 study credits are required for the completion 
of  upper secondary education

❏ students studying basic math – 94 compulsory 
study credits

❏ students studying advanced math –  102  
compulsory study credits

❏ at least 20 study credits of national optional 
courses

● national and school-based optional courses are chosen 
according to student's own preferences

● The society and economics stream and science and 
technology stream require at least 10 study credits from 
the stream’s own course selection

● Recommendation: at least 60 study credits/year, max. 76 
study credits

● 5 period system

● Assessment week and evaluation

https://docs.google.com/document/d/11k3HNRH23F0NFkXVxcBvzfysiHF8LaRIQlGcV4UdlaI/edit
https://docs.google.com/document/d/1AFHxxEzJQcCqtqqdIgb1wg0GhixozIN7NWLdqGAURYM/edit
https://docs.google.com/document/d/1AFHxxEzJQcCqtqqdIgb1wg0GhixozIN7NWLdqGAURYM/edit
https://docs.google.com/document/d/11k3HNRH23F0NFkXVxcBvzfysiHF8LaRIQlGcV4UdlaI/edit
https://docs.google.com/document/d/1AFHxxEzJQcCqtqqdIgb1wg0GhixozIN7NWLdqGAURYM/edit
https://docs.google.com/document/d/1AFHxxEzJQcCqtqqdIgb1wg0GhixozIN7NWLdqGAURYM/edit


 KSYK opintojaksot/KSYK study units

 Laajemmat opintojaksot
• Opintojaksojen laajuus vaihtelee 2op-6op

esim.äi/ena/ru 4op
• Laajemmat opintojaksot kestävät useamman 

jakson ajan.
• Etuna parempi opiskelijan tuntemus ja tuttu 

opiskeluryhmä
• Arviointi opintojakson päätyttyä
• Mahdolliset tasovaihdot laajemmissa 

opintojaksoissa vain jakson vaihteessa

Ainerajat ylittävät opintojaksot
• Science: fysiikka, biologia ja kemia
• English stream: History and Geography
• Arviointi oppiaineittain

Wider study units 
• Study units vary from 2 to 6 study credits 
• wider study units last through multiple periods
• evaluation takes place at the end of the study 

unit
• Benefit: Teachers get to know the students 

better and students get to study in familiar 
groups for a longer period of time

• changes in study levels (Maths, languages) can 
be made only between periods 

Cross-curricular study units
• Science: Physics, Biology and Chemistry
• English stream: History and Geography
• Evaluation separately to each subject



KSYK laajemmat opintojaksot 

- Aineenopettaja merkitsee periodin aikana 

annettavan mahdollisen välipalautteen sekä 

mahdolliset haasteet opintojen etenemisessä 

Wilman tuntimerkintöihin.

- Lopullinen arviointi tulee opintojakson 

päätyttyä

- Viikottaista tukea tarjolla äidinkielessä ja 

matematiikassa 

- Ruotsista tarjolla rub08, joka on kertaava 

opintojakso

- Otathan yhteyttä myös aineenopettajiin, jos 

jokin mietityttää tai huolestuttaa
 

- During wider study units teachers may  provide 
feedback and possible challenges in student’s 
progress in the comment section of Wilma’s 
lesson notes 

- Final evaluation at the end of the study unit
- Weekly support available in Finnish and Maths 

and a refresher course in Swedish 

- in case you are worried about your child’s 
study progress, feel free to contact their 
subject teachers



       Kaksikielinen KSYK/Bilingual KSYK

 

Yleislinja
Yhteiskunta- ja 

talouslinja
Tiede-ja 

teknologialinja
Englanninkielinen linja /

 English stream

Ryhmä / 
Group

A B C D E

Kielipainotus 
/ Language 
emphasis

Suomen kieli Suomen kieli Suomen kieli
Kaksikielisyys
Bilingualism

Kaksikielisyys
Bilingualism

Pakolliset 
Compulsory 

courses
Suomi Suomi Suomi Suomi-English Suomi-English

Valinnaiset 
Optional 
courses

Suomi-English Suomi-English Suomi-English Suomi-English Suomi-English

YO-valmenta
vat 

Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi

● Suomalainen lukion opetussuunnitelma / Finnish upper secondary curriculum
● Suomenkielinen ylioppilastutkinto



Kaksikielinen KSYK  Bilingual KSYK

Kielipainotus opinnoissa:

f - suomeksi

fe - 80 % suomeksi / 20 % in English

ef - 33 % suomeksi / 33 % valittava / 33 % in English

e - in English, for matriculation exams vocabulary/concepts in Finnish, too

Yleislinja YT-linja TT-linja English 
stream

Pakolliset f f f ef

Valt.kun. valinnaiset fe/ef fe/ef fe/ef fe/ef

Koulukohtaiset valinnaiset fe/ef/e fe/ef/e fe/ef/e fe/ef/e

Yo-valmentavat f f f f



Opintovalinnat / Study choices

• Opintovalinnat tehty  ensimmäiselle 
opiskeluvuodelle

• Ensimmäisenä vuonna suoritetaan 
pääasiassa pakollisia opintoja, valinnaiset 
lisääntyvät toisena opiskeluvuotena.

• Lukuvuoden aikana valintoja voi muuttaa 
opinto-ohjaajan kautta 

• Muutokset seuraavaan jaksoon tehtävä 
ennen edellistä näyttöviikkoa

• Matematiikan, pitkien kielten ja äidinkielen 
tasomuutoksiin vaaditaan huoltajan 
hyväksyntä

• Äidinkielen vaihtamisesta  S2-tasoon on aina 
keskusteltava ensin äidinkielenopettajan 
kanssa.

• Study choices for the 1st year have been 
made

• During the 1st year most of the study units 
are compulsory, from the 2nd year onwards 
more possibilities to choose optional courses

• Changes during the year through student’s 
own study counsellor

• All the changes must be made before the 
previous evaluation week

• Changes in Mathematics and language levels 
require guardian’s approval

• Level change from Finnish to S2 always 
requires a discussion with the teacher of 
Finnish.



Group-coordinator
• practical issues
• Absences
• checks student’s study progress

The student

Support and counselling in Kulosaari Upper school

Study counsellor
• Personal and group counselling
• Course changes
• Changes of the study plan
• Career counselling

Principals
• Student enrolment
• Course tray
• Discipline matters
• Matriculation examination

Special teacher
• learning disabilities
• Statements for the final 

           exams

Nurse
• Health check-ups
• First aid

Teachers
● absences
● career counselling in their 

own subject

School counsellor
• relationships
• problems in the school
• Life changes

Psychologist
● problems in the school 
● life changes
● testing

Student welfare group

Fellow students



Jaksaminen / Keeping it up!

• Opintovalintojen priorisointi / prioritising study unit choices
• Kohtuulliset tavoitteet: 8 = hyvä!/ reasonable goals : 8 = good!

• Työn ja levon vaihtelu / balance between work and rest
• Vanhemmille vinkiksi: tukea ja opiskelurauhaa



Kevään vanhempainilta

● Kevään vanhempainilta ke 9.3.2022 
klo 18. 

● Teemana ylioppilaskirjoitukset ja 
jatko-opinnot.

• Next parents’ evening on March 9th, 
2022 at 6pm

• Topics: Matriculation examination 
and study options after upper 
school



Ryhmänohjaajan tapaaminen/
Group coordinator´s meetings

Yleislinja 21a - Jaana Junnonen

Yhteiskunta- ja talouslinja (YT) 21b - Ville Kohvakka

Tiede- ja teknologialinja (TT) 21c - Juhana Marjomäki 

English Stream 21d - Johanna Snellman

English Stream 21e - Päivi Autio


