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Luet juuri yhtä lukio-opiskelun tärkeimmistä tietolähteistä: lukion opinto-opasta. Sen avulla 
selviät useimmista opiskeluun liittyvistä kysymyksistä. Oppaseen kannattaa syventyä kaikessa 
rauhassa heti lukuvuoden alkaessa.

Opiskelusi onnistuminen riippuu suurelta osin Sinusta itsestäsi: määrätietoisuudestasi, sit-
keydestäsi ja opiskelutaidoistasi. Tehokas opiskelu vaatii siis myös opiskelutaidon jatkuvaa 
kehittämistä.

Tämän päivän maailmassa Suomi on hyvin pieni maa. Tällaisen pienen kansakunnan on lu-
nastettava paikkansa maailmassa hyvän osaamisen ja tietämisen avulla. Syventymällä huo-
lella lukio-opiskeluun saat hyvän tietotaidon ja mahdollisuudet jatko-opintoihin.

Tervetuloa aloittamaan Haukilahden lukion 43. lukuvuotta, Aalto-yliopisto kampuksella 
Otaniemessä aivan uudenlaisissa joustavissa oppimistiloissa.

Hyvää ja menestyksellistä lukuvuotta!

HYVÄ HAUKILAHDEN LUKION  
OPISKELIJA!

11.8.2022 Espoossa
Pekka Piri

rehtori

JOHDANTO

HAUKILAHDEN LUKIO

Etelä-Espoon Yhteiskoulu, eli Haukilahden 
lukiota edeltänyt oppilaitos, sai lukioluvat 
ja aloitti toimintansa vuonna 1952. Koulun 
tiloissa on toiminut vuodesta 1977 sekä 
yläkoulu että lukio. Elokuussa 2016 Hauki- 
lahden lukio siirtyi Espoon Otaniemeen. Tarkoi-
tuksena on syventää lukion ja korkeakoulun vä-
listä yhteistyötä. 

Haukilahden lukiossa  Aalto-yliopiston yhtey- 
dessä opiskelee noin 550 opiskelijaa. Lukion pää-
rakennus sijaitsee osoitteessa Tekniikantie 3, 
mutta opiskelijat pääsevät hyödyntämään myös  
korkeakoulun tiloja.

Lukiossa toimii urheilulinja, joka painottaa 
jääkiekkoa, golfia, jalkapalloa ja voimistelua. 
Urheiluvalmennus kytkeytyy luontevasti opiske-
luun. 

 

AALTO –YLIOPISTO

Aalto-yliopisto aloitti 1.1.2010 toimintansa, jol-
loin Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteolli-
nen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yh-
distyivät. 
 
Melkein kaikki kampuksen alueen raken-
nukset ovat Alvar Aallon suunnittelemia, ja 
ne ovat nykyään suojelukohteita. Yliopistos-
sa opiskelee yhteensä noin 20 000 opiskeli-
jaa, ja henkilökuntaa on noin 4700, joista 400  
on professoreita.
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Tervetuloa Aalto-yliopiston kampukselle Otaniemeen! 

Tämä opas auttaa selviämään arkipäiväisistä ongelmista Haukilahden lukion uudessa  
oppimisympäristössä. Haukilahden lukio muutti alkuperäisistä tiloistaan Otaniemen 

 Laine-rakennukseen syksyllä 2016.

☀
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LUKION OPETTAJAKUNTA 
2022–2023

• Piri Pekka    rehtori, matematiikka
• Männikkö Tarja   virka-apulaisrehtori
• Aalto Kaisa    biologia 
• Askola Susanna   ruotsi 
• Aumanen Hanna-Liisa  äidinkieli ja kirjallisuus
• Buist Kaisa   englanti  
• Halli Mari    historia, yhteiskuntaoppi  
• Hassinen Sanna  matematiikka ja fysiikka
• Heinilä Iina-Kaisu   äidinkieli
• Huupponen Jouko   matematiikka, fysiikka
• Kitunen Eero    historia, yhteiskuntaoppi 
• Kukkavuori Iida  opinto-ohjaus
• Kuntanen Essi   psykologia ja uskonto 
• Kuntanen Pia    apulaisrehtori, psykologia ja uskonto 
• Kuronen Jonna   äidinkieli ja kirjallisuus 
• Kylliäinen Outi   kemia ja matematiikka
• Lautamäki Petteri   espanja 
• Leksis Sanni    äidinkieli  
• Manninen Elisa   erityisopetus 
• Mattila-Villa Leena   ruotsi ja englanti 
• Nurmio Satu    ranska ja englanti 
• Pakka Juha    matematiikka 
• Parkkola Petra   opintoohjaus
• Piri Matti    musiikki
• Poikonen Hanne   matematiikka ja fysiikka 
• Punnala Simola Nina   liikunta ja terveystieto
• Pätsi Päivi   kuvataide
• Salminen Merja   ruotsi ja saksa 
• Saukkoriipi Heidi  matematiikka ja fysiikka
• Siitonen Aleksi   filosofia ja uskonto 
• Taskinen Heikki   liikunta, urheilulinjan koordinaattori
• Vepsäläinen Tuukka   AV-opetus
• Vuollet Johanna   biologia, maantiede 

LUKION OPISKELIJAKUNTA

MIKÄ ON OPISKELIJAKUNTA?

Lukiolain mukaan jokaisella oppilaitoksella, 
jossa järjestetään lukiokoulutusta, on opis- 
kelijoista muodostuva opiskelijakunta. Opis- 
kelijakunnan tehtävänä on edistää opiskeli- 
joiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdolli- 
suuksia  ja osallistumista sekä kehittää  opis- 
kelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä 
yhteistyötä. Opiskelijakunta käyttää opiskeli- 
joiden puhevaltaa koulutuksen järjestäjän kuul-
lessa opiskelijoita.

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS

Opiskelijakuntaa lukiossa edustaa opiskelija- 
kunnan hallitus. Sen toimikausi on kalenteri- 
vuosi. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden 
alussa. Opiskelijakunnan hallituksen tehtäviin 
kuuluu muun muassa välittää opiskelijoiden 
mielipiteitä lukion henkilökunnalle ja johdolle, 
keskustella lukion opiskelijoita koskevis-
ta asioista ja tehdä niistä päätöksiä sekä jär-
jestää erilaisia tapahtumia. Opiskelijakunnan 
hallituksen toimintaa ohjaa tehtävään nimetty 
opettaja. 

JOHTOKUNNAN OPISKELIJAJÄSENET

Opiskelijakunnan hallitus valitsee opiskelija- 
kunnasta Haukilahden koulun ja lukion 
johtokuntaan ehdokkaiksi yhden varsinai- 
nen jäsenen ja yhden varajäsenen. Espoon 
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tekee 
päätöksen johtokunnan opiskelijajäsenistä 
opiskelijakunnan hallituksen esityksen  pe- 
rusteella. Johtokunnan opiskelijajäsenet vali- 
taan kalenterivuodeksi.

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO
 
Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten 
oma edunvalvonta-, palvelu- ja harraste- 
järjestö, joka edistää, puolustaa ja val-
voo lukiolaisten etuja niin valtakunnalli-
sesti kuin paikallisestikin. Suomen Lukio- 
laisten Liitto jakautuu 11 paikalliseen piiri- 
järjestöön. Haukilahden lukion opiskelijakunta 
kuuluu Uudenmaan piiriin. Lukion opiskelijat 
voivat liittyä Suomen Lukiolaisten Liiton hen-
kilökohtaiseksi jäseneksi hankkimalla maksua 
vastaan liiton opiskelijakortin, joka oikeuttaa eri-
laisiin etuihin ja alennuksiin esimerkiksi juna- ja 
bussimatkoista.  
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• Syyslukukausi alkaa to 11.8.2022 ja 
päättyy pe 22.12.2022.
• Syysloma  ma 17.10. - pe 21.10.2022 
(viikko 42)
• Joululoma  pe 23.12.2022 - su 
8.1.2023
• Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2023 ja 
päättyy la 3.6.2023.
• Talviloma ma 20.2. - pe 24.2.2023 
(viikko 8)
• Lukion ylimmän luokan koulutyö 
päättyy to 9.2.2023.

TYÖAJAT JA TYÖTILAT

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 
 
1. oppitunti klo 8.10 – 9.25
2. oppitunti klo 9.45 –11.00
3. oppitunti klo 11.00–13.10 (ruokailu)
4. oppitunti klo 13.30 – 14.45
5. oppitunti klo 15.05 – 16.20

LUKION OPETUSTILAT
Haukilahden lukion päärakennus Laine (osoite, Tekniikantie 3, 02150 ESPOO)

1. kerros
 Tila 121 Auditorio
 Tila 122 
 Kerroksessa on opinto-ohjauksen ja oppilashuollon tilat sekä lukion hallinnon  
 tilat. Tässä kerroksessa on myös vahtimestarin tila sekä lukion kahvila.
2.kerros 
 Luokka 201 Valtameri (suurtila)
 Luokka 201b Myrsky
 Luokka  217  Laguuni
 Luokka 218 Koralli
 Luokka 229 Meri
 Kerroksessa on opettajainhuone ja kopiohuone. 
3. kerros
 Luokka 301 Majakka
 Luokka 302 Karikko 
 Luokka 303 Riutta
 Luokka 308 Saari
 Luokka 309 Salmi
 Luokka 312 Tyrsky
 Luokka 314 Järvi
 Luokka  315 Rannikko
 Luokka 317  Ulappa 
 Luokka 318  Niemi 
 

Muita käytössä olevia Aalto-yliopiston tiloja:

 Fysiikan tila, osoite Otakaari 1M, luokka U003 (0-kerros), luokka U6                         
 Kuvataiteen tila, osoite Metallimiehenkuja 1                  
 Liikunta, osoite Otaranta 6, Otahalli                                     
 Lukion opiskelijaravintola, osoite Tekniikantie 4
 Lumarts-laboratorio, osoite Otakaari 7 B
 Lukion lisätiloja, osoite Metallimiehenkuja 1
                Kemistintie, luentosalit Ke1 ja Ke 2 

Kirjasto
Lukiossamme on oma, ajanhenkinen kirjastotila, joka sijaitsee Valtameri-hallin yhtey-
dessä. Kirjastossa on ikivihreitä klassikkoteoksia sekä nykykirjallisuuden helmiä. Tilassa 
on myös kierrätyshylly, johon opiskelijat ja opettajat voivat tuoda lukemiaan teoksia ja 
josta voi itse ottaa mukaansa luettavaa. Opiskelijat voivat lainata teoksia aluksi opetta-
jan kanssa, myöhemmin lukukauden edetessä itsepalvelupisteen kautta. Kirjastossa on 
myös äänieristetty työpiste.

RUOKAILU
Ruokailu on klo 11-12:30 välisenä aikana.

Ruokailuvuorot jokaiselle ryhmälle ilmoi-
tetaan erikseen info-tv:ssä ja ala-aulassa.

Projektiviikon ruokailu on  
klo 11:10-12:30

JAKSOT

LUKUVUODEN
2022-2023 TYÖAJAT

Miestentien kampus (osoite 
Miestentie 1, 02150 Espoo)

1. kerros
Aalto - kuvataideluokka
 
2. kerros
Pouta M24, Sade M23, Tuuli 
M22, M21 Usva 

🍽

1.JAKSO  11.8. -3.10.2022
PERIODI 1a 11.8. -7.9.
PERIODI 1b 8.9. -3.10.
PÄÄTTÖVIIKKO 23.9. -3.10.

2.JAKSO  4.10. -30.11.2022
PERIODI 2a 4.10. -2.11.
PROJEKTIVIIKKO 27.10. -2.11.
PERIODI 2b 3.11. -30.11. 
PÄÄTTÖVIIKKO 22.11. -30.11.

3.JAKSO  1.12.2022 -7.2.2023
PERIODI 3a 1.12. -12.1.
PERIODI 3b  13.1. - 7.2.
PÄÄTTÖVIIKKO 30.1. -7.2.

4.JAKSO  8.2. -6.4.2023
PERIODI 4a 8.2. -12.3.  
PROJEKTIVIIKKO 6.3. -10.3.
PERIODI 4b 13.3. -6.4.
PÄÄTTÖVIIKKO 29.3. -6.4.

5.JAKSO  11.4. -3.6.2023
PERIODI 5a 11.4. -5.5.
PERIODI 5b 8.5. -3.6.  
PÄÄTTÖVIIKKO 24.5. -1.6
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LUKION TOIMINTA-AJATUS 
JA ARVOPAINOTUKSET

LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen 
yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulu- 
tuksessa yleissivistys koostuu arvoista, 
tiedoista, taidoista,  asenteista, ja tahdosta,  
joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajat- 
teluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vas-  
tuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja 
menestyksekkäästi. Lukioaikana opiskelija 
kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuurja, luon- 
toa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaa-
mista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskeli-
jaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa 
vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuk-
sia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä. 

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatus- 
tehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija 
rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, 
maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä 
paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija 
kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suun- 
tautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syven-
tää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja tai-
teiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia 
työelämään ja työhön. 

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen  
oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opinto- 
valmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakou- 
luihin ja lukion oppimäärään perustuvaan 
ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa han- 
kittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion 
päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodis- 
tuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. 
Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuu- 
den suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen 
oppimiseen.

Lukiossa toimitaan lukiokoulutuksen arvo- 
perustan ja Espoon arvojen mukaisesti.  

Lukioissa perehdytään yhteiseen arvoperus-
taan henkilöstön, opiskelijoiden ja  huolta- 
jien kanssa sekä mietitään, mitä Espoon  
arvot lukion toiminnassa tarkoittavat.
 

TOIMINTA-AJATUS

Espoolaisten lukioiden toimintakulttuuri ra-
kentuu koko lukioyhteisön yhteistyönä so-
veltamalla arvopohjan, oppimiskäsityksen, 
opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen 
sisältöjä, periaatteita ja käsitteitä käytännön 
opetustyössä lukion arjessa. Hyvä toiminta-
kulttuuri tarjoaa opiskelijoille vaikutusmah-
dollisuuksia ja aktivoi opiskelijoita osallistu-
maan kaikkeen lukion toimintaan. Espoossa 
lukiot verkostoituvat ja tekevät yhteistyötä 
muiden toisen asteen oppilaitosten, yliopis-
tojen ja korkeakoulujen, yritysten sekä yhtei-
söjen ja järjestöjen kanssa.

OPINTOJEN OHJAUS
 
Opinto-ohjauksen tehtävä on tukea opiskelijaa 
opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että 
opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja tai-
toja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opin-
toihin ja työelämään. Opiskelija saa ohjausta 
lukioaikana opinto-ohjaajalta, ryhmänohjaajal-
ta, opettajilta, rehtorilta ja tutoreilta.

Lukion oppimäärään kuuluu kaksi pakollista 
opinto-ohjauksen 2 opintopisteen opinto-
jaksoja. Opintojaksot sisältävät opotunteja, 
infotilaisuuksia, henkilökohtaista- ja sähköis-
tä ohjausta. Ryhmänohjaajat pitävät tämän 
lisäksi ryhmänohjausta, joka kuuluu pakolli-
seen opinto-ohjaukseen. Opiskelijoille jär-
jestetään lukio-opintojen aikana ulkopuo-
listen vierailijoiden infotilaisuuksia koskien 
jatko-opintoja ja ammatinvalintaa. Näiden 
tilaisuuksien ajankohdista ilmoitetaan erik-
seen. 

Lukiossa on kaksi opinto-ohjaajaa, Iida Kuk-
kavuori ja Petra Parkkola. Iida Kukkavuori oh-
jaa ryhmiä A, B, C ja F. Petra Parkkola ohjaa 
D, E – luokilla olevia opiskelijoita sekä neljän-
nen vuosikurssin opiskelijoita. Opiskelija saa 
henkilökohtaista ohjausta opinto-ohjaajalta 
mm. lukio-opiskelun suunnitteluun, ylioppi-
laskirjoituksiin ja lukion jälkeisiin opintoihin 
liittyen.  Opinto-ohjaajiin voi olla yhteydes-
sä Wilman kautta ja opoille voi varata aikoja 
sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta jon-
ka linkki löytyy koulun nettisivuilta.

OPINTOJEN OHJAUS

OPPIAINEEN TASON VAIHTAMINEN

Matematiikan taso valitaan yhteisen ensimmäisen kurssin jälkeen. Tämän 
jälkeen matematiikan pitkän oppimäärän vaihtaminen lyhyeen edellyt-
tää henkilökohtaista keskustelua opinto-ohjaajan kanssa. Vaihdon toteutta-
miseksi alaikäisen opiskelijan on hyväksy-tettävä vaihto huoltajallaan. 

HAUKILAHDEN LUKION  
TOIMINTA-AJATUS

Haukilahden lukio on uudenlaisia, op-
piainerajatkin ylittäviä opetusmenetel-
miä ja joustavia tilaratkaisuja tarjoava 
lukio, jossa on myös urheilulinja. Lukio 
toimii Otaniemen yliopistokampuksella 
ja tekee yhteistyötä Aalto-yliopiston, 
muiden oppilaitosten sekä yritysten 
ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Haukilah-
den lukio toimii aktiivisesti kansainväli-
syysasioissa. Lukio tarjoaa opiskelijoille 
vankan yleissivistyksen ja kulttuurin 
tuntemuksen, jonka avullla he kykene-
vät soveltamaan tietoa ja arviomaan 
sen luotettavuutta. Opiskelijoita ohja-
taan  omatoimisuuteen, itsetuntemuk-
seen ja kaikkien mukaan ottamiseen.

VALINNAT JA WILMA
Opiskelijat saavat lukio-opintojen alus-
sa oppaan, joka sisältää mm. lukio-opinto-
jen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Opintojen 
valinnat opiskelija tekee lukion antamien oh-
jeiden mukaisesti sähköisesti Wilma-ohjel-
maan (1. vsk opiskelijoiden 1. periodin valin-
nat annetaan valmiina).

Opiskelija voi Wilmassa myös tarkistaa ja 
muokata valintojaan sekä tulostaa esimer-
kiksi opintorekisteriotteen. Wilman käyttöön 
ja valintojen  tekoon opiskelija saa henkilökoh-
taisen tunnuksen ja salasanan koulun kanslias-
ta (Espoon yläkoulujen aiemmat tunnukset 
toimivat myös lukioissa). Huoltajat pääsevät 
tekemään omat tunnuksensa koulun anta-
mien ohjeiden mukaisesti.

Kaikkien opiskelijoiden poissaolot merkitään 
tuntikohtaisesti Wilmaan. Alle 18-vuotiaan 
opiskelijan poissaoloselvityksestä vastaa huol-
taja,  yli 18-vuotias itse. Tarvittaessa lukio voi 
pyytää tarkemman selvityksen yli 18-vuotiaan 
opiskelijan poissaolosta (esim. lääkärintodis-
tus, huoltajan selvitys).

🎒
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TAITAVA OPISKELIJA

Kaikkein tärkein lukio-opiskelun 
käyttövoima olet sinä itse, opis-
kelija. Opettajan työ on neuvoa ja 
ohjata sinua, mutta vain sinä voit 
harjoitella ja painaa asiat muistii-
si. Onnistuminen opinnoissa  va-
tii  taipumusten lisäksi sitkeyttä, 
suunnitelmallisuutta ja monesti  pal-
jonkin työtä. Se voi tuntua ajoittain 
raskaalta, ei millään ehtisi ja jaksaisi 
tehdä kaikkea kunnolla.

Hyvät opiskelutavat saavat opinnot 
sujumaan ja auttavat vähentämään 
liiallista stressiä. Seuraavista mene-
telmistä on monille hyötyä:
•  Vältä poissaoloja.
•  Ole tehokas ja aktiivinen oppitun-
neilla, tee muistiinpanoja, kuuntele, 
mieti, kysele. 
•  Tee kotitehtävät päivittäin, keskity, 
mieti asioiden suhteita, ratko ongel-
mia, pidä lyhyitä lepotaukoja mikäli 
tehtävää on paljon. 
•  Tee itsellesi aikataulu, johon sisäl-
tyvät 
opiskelu ja harrastukset. Pidä kiinni 
siitä. 
Laita asiat tärkeysjärjestykseen ja 
karsi 
tarvittaessa loppupäästä.
• Pidä huolta kunnostasi, fyysisestä  
ja psyykkisestä. Muista riittävä uni. 
• Ongelmien tullen käänny aineen 
opettajan tai opon puoleen.
• Älä epäröi kysyä tukiopetusta 
aineen 
opettajalta tai opolta.
• Myönteinen asenne on tärkeä!

OPISKELU LUKIOSSA

VAPAUS JA VASTUU

Päätös pyrkiä lukioon on vapaaehtoinen.  
Luokaton lukio on koulumuotona paljon va-
paampi kuin ne koulut, joita olet aikaisem- 
min käynyt. Täällä sinä saat, mutta sinun 
myös täytyy, päättää monista asioista itse.  
Tämä edellyttää aikaisempaa suurempaa 
vastuuta omista opinnoista. 

Vapauden vastakohtana ovat ne säännöt ja 
määräykset, joilla varmistetaan ison opis-
kelijajoukon asioiden hoitumista ja heidän 
tasaveroista kohteluaan. Osa säännöistä 
on tarpeen suoritettujen tutkintojen lain-
voimaisuuden turvaamiseksi. Esimerkiksi 
tarpeettommsta poissaoloista ei jousteta 
lukiossa.

RYHMÄNOHJAUS

HUOM!   
Ryhmänohjaukseen on osallistuttava, 
sillä ryhmänohjaus on osa pakollisia 
opinto-ohjauksen opintoja.

Ryhmänohjaus on osa opintojesi ohjausta. 
Ryhmänohjaaja on sinun lähiohjaajasi koko 
lukio-opintojesi ajan. Hän seuraa opintojesi 
edistymistä, kurssikertymääsi ja mahdollisia 
poissaolojasi. Hän on myös yhdyshenkilönä 
kotiisi ennen kuin täytät 18 vuotta. Kaikissa 
sinua askarruttavissa asioissa tai kysymyk-
sissä voit aina ensisijaisesti kääntyä oman 
ryhmänohjaajasi puoleen. Ryhmänohjaajan 
tavoitat parhaiten Wilma-viestillä sekä osal-
listumalla ryhmänohjaustuokioihin. Ryhmän-
ohjaustuokioissa sinulle kerrotaan ajankoh-
taisista asioista ja tulevista tapahtumista.
 
Ryhmänohjauksissa keskustellaan myös lu-
kion käytänteisiin liittyvistä asioista ja opis-
keluasi helpottavista toimintamalleista sekä 
lukion sinulle tarjoamista mahdollisuuksista. 
Myös erilaiset kyselyt ja kotiin menevät tie-
dotteet jaetaan usein ryhmänohjaustuokioi-
den aikana. 
 
Sinun velvollisuutesi on osallistua ryhmän- 
ohjaukseen säännöllisesti. Ryhmänohjaus- 
tuokioita pidetään pääsääntöisesti viikoit-
tain.

Ryhmänohjaajat lukuvuonna 2022-2023

1A: Johanna Vuollet
1B: Eero Kitunen
1C: Jonna Kuronen
1D: Nina Punnala Simola
1E: Essi Kuntanen
1F: Satu Nurmio

2A: Pia Kuntanen
2B: Leena Mattila-Villa
2C: Mari Halli              
2D: Outi Kylliäinen
2E: Hanne Poikonen
2F: Sanna Hassinen

3A: Merja Salminen
3B: Susanna Askola
3C: Matti Piri
3D: Heidi Saukkoriipi
3E: Juha Pakka
3F: Aleksi Siitonen

 4A: Petra Parkkola

13
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UUSINTAKOKEET 

Uusintakokeet alkavat 15.15 ja päättyvät klo  
18:15. Kokeista saa poistua aikaisintaan 
klo 16.15.

Uusintakokeisiin on aina ilmoittauduttava 
kirjallisesti määräpäivään klo 13.00 men- 
nessä. Ilmoittautuminen on sitova. Kunkin 
kokeen voi uusia kerran. Jos opiske-
lija ei saavu uusintakokeeseen, johon 
on ilmoittautunut, eikä ole peruut- 
tanut ilmoittautumistaan, hän menettää 
uusintamahdollisuuden.

Uusintakoepäivät:
22.8.2022, 7.11.2022, 19.12.2022, 
28.2.2023, 26.4.2023

POISSAOLOT
Opettaja merkitsee ryhmän poissaolijat oppi- 
tunnin aikana Wilmaan. Opiskelijan tai hä-
nen huoltajansa tehtävänä on selvittää poissa-
olon syy Wilmaan mahdollisimman pian. Luki-
olain mukaan opiskelijan tulee osallistua 
opetukseen, jollei hänelle ole siitä myönnet- 
ty vapautusta. Opiskelija voi siis siis olla pois 
oppitunneilta vain saatuaan siihen luvan tai 
sairastuttuaan. Jokainen poissaolo on selvi- 
tettävä mieluiten jo etukäteen, mutta tarvit- 
taessa välittömästi poissaolon jälkeen. Alaikäisen 
poissaolot selvittää huoltaja mutta täysi-ikäinen 
selvittää poissaolonsa itse.

Aiheettomia (luvattomia) poissaoloja ei 
saa olla. Opiskelijan tulee osallistua ope- 
tukseen, ja aiheettomat poissaolot voivat 
estää kurssin arvioimisen. Myös hyväk- 
syttävästä syystä johtuvat liialliset poissa- 
olot voivat olla esteenä kurssin arvioimi- 
selle. Tällöin kurssisuoritus merkitään kes- 
keytyneeksi (K).

SUORITETTAVIEN KURSSIEN 
MÄÄRÄ VUOSITTAIN

Lukio-opiskelijan on ratkaistava, montako 
vuotta hän aikoo käyttää opintoihinsa. Mikäli 
opiskelija aikoo valmistua normaaliajas-
sa eli kolmessa vuodessa, tulee kursseja I 
ja II opiskeluvuotena suorittaa vähintään 
30 (60op), jotta abivuoteen kursseja jäi-
si 15 (30op). Työmäärän voi jakaa muulla-
kin tavalla ottamalla kuitenkin huomioon, 
että I-II opiskeluvuotena jaksoja on vii-
si ja abivuotena kolme. Opiskelun pitkit-
täminen voi tapahtua vain perustelluista 
syistä ja siitä on aina etukäteen keskusteltava 
opinto-ohjaajan kanssa.

Seuraavista syistä johtuvia poissaoloja ei 
merkitä jaksotodistukseen. Kutakin toi-
mintaa järjestävä taho vastaa poissaolon sel-
vittämisestä suoraan Wilmaan (vaalean- 
vihreä merkintä), paitsi jos kyseessä ovat 
kohdat 3, 8 ja 9. Jos opiskelija osallistuu 
yo-kirjoituksiin (kohta 3), hänellä on ilmoi-
tusvelvollisuus niille opettajille, joiden oppi- 
tunneilta hän on pois. Opettaja voi myös ha-
lutessaan tarkistaa Wilmasta, onko opis- 
kelija osallistunut yo-kirjoituksiin. 

Kutsunnoista ja niihin liittyvistä terveystarkas- 
tuksista (kohta 8) on pyydettävä todistus ja 
esitettävä se niille opettajille, joiden oppitun-
neilta ollaan pois. Samoin on toimittava, jos 
poissaolo johtuu liukkaan kelin ajosta ja in-
sinööri ajosta (kohta 9). Normaali ajotun-
ti aiheuttaa luvattoman poissaolon. Kohdissa 
3, 8 ja 9 opettaja, jonka oppitunnilta opiskeli-
ja on pois, selvittää poissaolon.

1. Lukion projektit
2. Opintovierailut ja -matkat  
    eri oppiaineissa
3. Ylioppilaskirjoitukset
4. Opiskelijakunnan hallituksen kokoukset
5. Tutor-tehtävät
6. Musiikkiharjoitukset ja esitykset  
    lukion juhlia tms. varten
7. Lukion liikuntatapahtumat  
    ja urheilukilpailut

8. Puolustusvoimien kutsunnat  
    ja niihin liittyvät terveystarkastukset
9. Ajokoulun liukkaan kelin ajo  
    ja insinööriajo
10. Pitkäaikainen ja vaikea sairaus sekä  
     sairaalassaolo

Mikäli opiskelija on poissa kurssilta, hänen on 
informoitava asiasta kurssin opettajaa ja pyy-
dettävä mahdollisia lisätehtäviä.

MITEN PUUTUTAAN PÄIHTEIDEN 
KÄYTTÖÖN HAUKILAHDEN LUKIOSSA

ENNALTAEHKÄISY
Päihteisiin luetaan tupakka, nuuska, alkoholi, 
huumeet ja lääkkeiden väärinkäyttö. Lukion 
lähtökohtana on nollatoleranssi. Päihteiden 
käyttö, hallussapito ja levitys koulussa on 
ehdottomasti kielletty. Kielto perustuu tu-
pakka-, alkoholi ja huumausainelakiin sekä 
Haukilahden lukion järjestyssääntöihin ja ter- 
veydellisiin riskeihin.

TOIMINTAOHJEITA, JOS OLET 
HUOLESTUNUT PÄIHTEIDEN 
KÄYTÖSTÄ KOULUSSA
Jos sinulla on omia henkilökohtaisia ongelmia, 
keskustele asiasta koulussa esimerkiksi tervey- 
denhoitajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin, psy- 
kologin, rehtorin tai opettajan kanssa tai ota 
yhteys Espoon päihdepysäkkiin, Irti Huumeista 

ry:hyn tai Espoon nuorisoasemaan.
Jos olet huolissasi kaverisi päihteiden käytöstä, 
voit ottaa yhteyttä lukion oppilashuoltotyö-
ryhmän jäseniin tai alla mainittuihin asian-
tuntija-apua tarjoaviin kohteisiin. Jos lukion 
henkilökuntaan kuuluva havaitsee opiskelijan 
käyttävän päihteitä, hänen on välittömästi 
otettava yhteys lukion rehtoriin.

TUPAKOINTI KIELLETTY KOULUSSA 
JA KOULUN ALUEELLA
Maaliskuun 1. päivänä 1995 voimaan tulleen 
tupakkalain mukaan tupakointi koulussa ja 
koulun alueella on ehdottomasti kielletty. 
Kiinni jäätyään opiskelija ei voi enää vedota 
siihen, ettei tiennyt asiaa tai että on 18 vuotta 
täyttänyt.

HUOM!  
- Rehtorin, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan tai psykologin luona käynnistä    
  saa erillisen poissaoloselvityksen.
- Muista syistä johtuvia poissaoloja anotaan Wilman anomuksella.
- Yli viikon poissaolon myöntää lukion rehtori, muutoin ryhmänohjaaja.

ASIANTUNTIJA-APUA TARJOAVAT TAHOT

  • Nuorten palvelut Espoo  puh. 010 506 5550
  • Irti Huumeista ry  puh. 050 3208947
  • Nuorten turvatalo  puh. 09 81955360

📅📙📚
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TEKIJÄNOIKEUKSISTA

Tekijänoikeudet ovat yksinoikeuksia, joiden 
perusteella tekijä saa määrätä omien teostensa 
käytöstä. Opiskelijan kaikki yksilö- ja ryhmä-
työnä tekemät työt ovat teoksia, joita tekijän- 
oikeudet suojaavat. Teoksia voi käyttää va- 
paasti omiin tarkoituksiin kotona.

Tekijänoikeudet suojaavat kaikkia itse tehtyjä 
teoksia, joita ei ole kopioitu mallista, kuten 
esim. aineita ja tutkielmia sekä piirustuksia ja 
maalauksia.

Copyright c-merkillä osoitetaan, kenelle teki- 
jänoikeus kuuluu ja kenen puoleen kääntyä 
tekijänoikeuskysymyksissä, jos haluaa esimer- 
kiksi käyttölupaa toisen henkilön teokseen. 

Suomessa copyright-merkin käyttö ei ole  
tarpeen tekijänoikeussuojan saamiseksi.  
Ilmoita omilla kotisivuillasi selkeästi yhteys- 
tieto (sähköpostitse, Webmaster…), johon 
voi osoittaa käyttöoikeuksia koskevat kysy- 
mykset tai esim. linkkitiedustelut.

TEKIJÄNOIKEUDET 
JA PLAGIOINTI

Internetiin laitettu teos on yleensä tarkoitet- 
tu vain selattavaksi. Tekijänoikeuslait koske- 
vat Internetissä julkaistua materiaalia sa- 
malla tavalla kuin kirjallistakin materiaalia. 
Kuvien, piirustusten, tekstin ja muun materi- 
aalin kopiointiin tarvitset tekijältä käyttöluvan.

Teoksen lainvastaisesta käytöstä seuraa aina 
hyvitysvelvollisuus. Hyvitystä eli korvausta 
teoksen luvattomasta käytöstä teoksen teki- 
jälle on maksettava riippumatta siitä, tiesikö 
rikkovansa lakia vai ei.

PLAGIOINNISTA 
Plagiointi on toisen henkilön laatiman tekstin 
esittämistä omanaan ilman lähdemerkintää. 
Plagiointi on kiellettyä. Rikoslaissa se luetaan 
rikokseksi. Jos opiskelija syyllistyy lukio- 
opinnoissaan plagiointiin, teko samaistetaan 
vilppiin. Minimirangaistus plagioinnista on 
sen kurssin hylkääminen, jolla vilppi tapahtuu. 
Alaikäisen syyllistyessä plagiointiin huolta-
jaan otetaan yhteyttä. 

MITÄ VOIDAAN TEHDÄ ILMAN LUPAA?

• Omaa teostaan saa käyttää haluamallaan tavalla, yhdessä tehdyn teoksen käyttö 
edellyttää muiden tekijöiden lupaa. 

• Teosten ja tietokantojen tietoja, aiheita ja periaatteita saa käyttää, mutta teosta tai 
tietokantaa ei saa sellaisenaan kopioida.

• Saat siteerata ja lainata muuttamatta osan toisen teosta, kunhan mainitset lähteen 
etkä siteeraa liian laajasti tai ilman asiayhteyttä.

• Saat vapaasti käyttää teosta, jonka suoja-aika on päättynyt. Suoja-aika on 50–70 
vuotta teoksen tekijän kuolemasta. 

OPISKELIJAN OPPIMISEN  ARVIOINTI
”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan
ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään 
opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiske-
lijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida 
monipuolisesti.” (Lukiolaki 629/1998, 17 § 1 mom., muutet-

tu lailla 1116/2008)

Espoon kaupungin suomenkielisten  
lukioiden opetussuunnitelma:

Opintojakson arviointia suunnitellessaan opetta-
jan ottaa huomioon monipuoliset arviointitavat 
ja erilaiset tavat osoittaa osaamista. Opintojak-
soon liittyviä tavoitteista voidaan tarjota mahdol-
lisuus antaa erilaisia näyttöjä tai antaa opiskeli-
joille toisinaan mahdollisuus valita vaihtoehtoi-
sista tavoista jokin, jolla osoittaa osaamistaan.  
Opiskelijalla tulee lähtökohtaisesti olla mahdol-
lisuus onnistua parhaalla mahdollisella tavalla ja 
saada todellinen osaamisensa näkyviin.

Opettaja voi arvioida opiskelijoiden osaamista 
myös vaihtoehtoisilla yksilöllisillä tavoilla. Kaikil-
la opiskelijoilla ei tarvitse olla samoja tehtäviä tai 
näyttöjä. Samalla huomioidaan yksilölliset mah-
dolliset erityistarpeet. Esimerkiksi kehittyvän kie-
litaidon vaiheessa voidaan antaa mahdollisuus 
suulliseen näyttöön kirjallisen kokeen sijaan.

Opettajan tulee tehdä arvioinnin prosessi opin-
tojakson opiskelijoille näkyväksi sekä formatiivi-
sen että summatiivisen arvioinnin osalta. Opin-
tojakson ja oppimisen tavoitteet tulee selkeyttää 
opiskelijoille ja niihin on hyvä palata opintojak-
son aikana.

On tärkeää, että opiskelija kokee arviointipalaut-
teen positiivisena ja oppimista tukevana asiana. 
Tämä vaatii opettajalta sitä, että hän antaa arvi-
ointipalautteen opiskelijoille niin, että tilantees-
ta välittyy arvostaminen ja halu tukea opiskelijan 
oppimista. Arviointipalautteen tulee myös olla 
riittävän selkeää ja yksityiskohtaista, jotta opis-
kelija ymmärtää, missä hän on onnistunut, mis-
sä edistynyt tai mitä ja miten vielä voisi parantaa.

”Kunkin oppiaineen tai aineryhmän arvioinnis-
ta päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia 
on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista 
päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdes-
sä.” (Lukiolaki 629/1998, 17 a §, muutettu lailla 1116/2008)

”Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointipe-
rusteista ja niiden soveltamisesta häneen.” (Lukio-

laki 629/1998, 17 § 2 mom., muutettu lailla 1116/2008)

Opintojaksoihin sisältyvistä valtakunnallisista 
pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opin-
noista annetaan numeroarvosanat lukuun otta-
matta opinto-ohjauksen opintojaksoja ja temaat-
tisia opintoja. Näistä annetaan suoritusmerkintä 
(S = suoritettu, H = hylätty). Espoon paikallisista 
kuntakohtaisista ja lukiokohtaisista valinnaisista 
opinnoista annetaan suoritusmerkintä (S=suori-
tettu, H=hylätty). Kesken olevasta opintojaksosta 
käytetään merkintää P (P = suorituksia puuttuu) ja 
keskeytyneestä suorituksesta käytetään merkin-
tää K (K= keskeytynyt suoritus).

Opiskelijan on mahdollista suorittaa hylät-
ty opintojakso osallistumalla uusintaan, opiske-
lemalla opintojakso uudelleen tai suorittamal-
la opintojakson puuttuvat osuudet. Arvioinnin 
tulee tällöinkin olla monipuolista. Uusintanäyttö 
voi sisältää tentin tai muita tehtäviä. Opiskelijan 
opintojakson aikana osoittama osaaminen, näy-
töt ja tehdyt työt voidaan ottaa huomioon myös 
uusintanäytön jälkeen annettavassa arvosanassa. 
Yksittäisen opintojakson suorituksen uusintaan 
liittyvästä ohjauksesta vastaa kulloinkin kyseessä 
olevan aineen opettaja.  Lopulliseksi arvosanaksi 
tulee eri uusimiskertojen arvosanoista paras.

Lukuvuoden aikana järjestetään vähintään viisi 
hylätyn arvosanan uusimiskertaa ja kaksi hyväk-
syttyjen arvosanojen korotuskertaa. Jokaisen 
periodin jälkeen on hylättyjen arvosanojen uusin-
tamahdollisuus. Hyväksyttyjen arvosanojen koro-
tus ja hylättyjen uusiminen järjestetään lukioissa 
siten, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua 
molempiin. Uusintojen ja korotusten ajankohdat 
päätetään lukiokohtaisesti.
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OPINTOJEN ITSENÄINEN SUORITUS

Mahdollisuudet

• Haukilahden lukiossa on mahdollisuus suorittaa osa moduuleista itsenäisesti.

• Periaatteena on, että itsenäinen suoritus on tehtävä sen periodin aikana, jolloin ko. moduuli 
 tarjotaan

• Itsenäisesti suoritettujen opintojaksojen arvosanaa voi yrittää korottaa syksyllä ja keväällä 
järjestettävissä uusintakuulusteluissa.

• Oppiaineen ensimmäistä moduulia ei voi pääsääntöisesti suorittaa itsenäisesti.
Kaikkia jakson moduuleja ei voi pääsääntöisesti suorittaa itsenäisesti.
 

Edellytykset

• Opiskelijalla tulee olla riittävät tiedot ja taidot moduulin itsenäiseen suorittamiseen. 
 Itsenäinen suoritus vastaa lähiopetukseen osallistuvien työmäärää.

• Opiskelijan tulee jättää kirjallinen perusteltu anomus opintojakson itsenäisestä  suorittami- 
sesta pääsääntöisesti ennen jakson alkua ko. aineen opettajalle.

• Opiskelija on sitoutunut noudattamaan opettajan kanssa sovittua aikataulua ja selvittämään 
ko. jaksoon vaadittavat suoritukset. Opettaja voi kertoa oman käsityksensä opiskelijalle 
ko. opintojakson suorittamisen järkevyydestä.

• Poikkeustapauksessa rehtori voi myöntää opiskelijalle oikeuden suorittaa opintojakso 
 itsenäisesti.

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

"Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitel- 
man tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat 
aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin 
hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi.  
Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle 
lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuu-
luvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. 
Opiskelijan osaamisen tunnustamisessa nouda-
tetaan, mitä 17 ja 17 a §:ssä säädetään opiske-
lijan arvioinnista ja siitä päättämisestä. Tarvit-
taessa osaaminen on osoitettava koulutuk-
sen järjestäjän päättämällä tavalla.” (Lukiolaki
629/1998,23 § 1 mom., muutettu lailla 1116/2008)
”Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään 
dään sitä erikseen pyydettäessä ennen mainit-
tujen opintojen tai hyväksiluettavaa osaamista 
koskevan opintokokonaisuuden alkamista.” 
(Lukiolaki 629/1998, 23 § 2 mom., muutettu lailla 1116/2008)

Sen lisäksi, mitä lukiolaissa (629/1998, 23 §, muu- 
tettu lailla 1116/2008) säädetään, tulee opinto- 
jen hyväksilukemisella ja muutoin hankitun 
osaamisen tunnustamisella välttää opinto- 
jen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. 

Opiskelija hakee muualla suorittamiensa opin- 
tojen tai muutoin hankkimansa osaamisen  
tunnustamista. Opiskelijan tulee esittää selvi-
tys opinnoistaan tai osaamisestaan. Lukio voi 
pyytää opiskelijaa täydentämään näyttöä 
suhteessa lukiokoulutuksen tavoitteisiin. Myös 
opintojen laajuuteen kiinnitetään huomiota.
Opiskelijoille annetaan tietoa osaamisen tun-  
nustamisen käytännöistä.

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin han- 
kittua osaamista voidaan lukea hyväksi lukio- 
opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai sovel- 
taviksi kursseiksi. Mikäli opinnot tai muutoin 
hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetus- 

suunnitelman perusteiden mukaan nume- 
rolla arvioitavaan kurssiin, tulee kurssista an- 
taa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn 
tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisä- 
näyttöjä. Muutoin hankitun osaamisen arvi- 
oinnissa menetellään kuten opetussuunni- 
telman perusteissa ja opetussuunnitelmassa 
kurssien ja oppimäärän arvioinnista määrätään.

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muis-
ta oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppi- 
laitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä 
on lukion opetussuunnitelmassa numeroin  
arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan luki-
on arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuus- 
asteikon mukaisesti: 
Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kum-
paa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa 
suoritettu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, 
on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. 

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksi-
lukemisessa ja osaamisen tunnustamisessa 
noudatetaan samoja periaatteita kuin koti-
maassa suoritettujen opintojen osalta.

Pääsääntöisesti vaihto-opiskeluvuodesta hy- 
vitetään opiskelijalle enintään 20 kurssia. 
Kurssit kirjataan todistukseen kohtaan ”muis-
sa oppilaitoksissa opiskellut kurssit”. Jos opis-
kelija haluaa hyväksilukea pakollisia tai syven-
täviä kursseja, hänen on neuvoteltava siitä 
aineenopettajan ja rehtorin kanssa. Pääsään-
töisesti tällöin on suoritettava kurssikoe. Kurs-
sien hyväksilukemisen päättää aineenopetta-
jan kanssa käydyn keskustelun jälkeen lukion 
rehtori.

Opiskelijalla voi olla päättötodistuksessaan 
oppiaineesta vain yhden laajuinen oppi- 
määrä. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen 
pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen 

asteikko 1–5           lukioasteikko       asteikko 1–3

1 (tyydyttävä)                                5 (välttävä)        1 
2 (tyydyttävä)            6 (kohtalainen)                        1
3 (hyvä)             7 (tyydyttävä)                            2
4 (hyvä)             8 (hyvä)                                    2
5 (kiitettävä)            9 (kiitettävä), 10 (erinomainen)                3    

📝

18



21

suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot 
luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä 
siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskei-
set sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaa-
vuuksia on määritelty tarkemmin oppiainei- 
den oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän 
oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suo-
raan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut 
pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat 
olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai sovel- 
tavia kursseja opetussuunnitelmassa päätet- 
tävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, tulee 
hänelle järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin 
osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kes-
ken oppimäärän lyhyemmästä pitempään 
oppimäärään menetellään edellä olevien 
periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan 
edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä 
myös arvosana harkitaan uudelleen. 

Jos opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus oppi- 
aineen oppimääränä on suomi/ruotsi toisena 
kielenä ja kirjallisuus, häntä arvioidaan tämän 
oppimäärän mukaan huolimatta siitä, onko 
hänelle järjestetty erillistä suomi/ruotsi toi-
sena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän mu-
kaista opetusta vai ei tai onko lukio voinut 
tarjota vain osan suomi/ruotsi toisena kielenä 
ja kirjallisuus oppimäärän kursseista. Suo-
men/ruotsin kieli ja kirjallisuus oppimäärän 
mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi 
täysmääräisesti suomi/ruotsi toisena kielenä 
ja kirjallisuus oppimäärän kursseihin, ja niistä 
saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena 
kielenä ja kirjallisuus kurssin arvosanaksi. Suo-
mi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kurssit 
korvaavat suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuu-
den oppimäärän kurssit siinä määrin kuin nii-
den tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat 
toisiaan. Opiskelijalla voi olla todistuksessaan 
arvosana vain joko suomen/ruotsin äidinkie-
len ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi/
ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimää-
rästä, mutta ei molemmista. 

OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskeli- 
jan henkilökohtaisen opiskelusuunniteelman 
mukaisesti opiskelemista oppiaineen kurs- 
seista. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tar-
kentuu lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen 

ja seuranta ohjaavat opiskelijaa tavoitteellisiin 
kurssivalintoihin. Samassa oppiaineessa eri 
opiskelijoilla voi olla eri laajuiset oppimäärät. 

Eri oppiaineiden pakolliset ja valtakun-
nalliset syventävät opinnot on kuvattu lu-
kion opetussuunnitelman perusteissa. 
Matematiikan  yhteinen opintosuoritus 
luetaan opiskelijan suorittaman matema-
tiikan oppimäärään mukaan. Teemaopin-
tojen valtakunnalliset syventävät kurssit 
eivät muodosta oppimäärää, vaan ne ovat  
erillisiä kursseja. Opiskelijan opiskelemia 
pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä 
opintoja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun 
ottamatta hylättyjä teemaopintoja.

Paikallisten syventävien, valtakunnallisten 
soveltavien ja paikallisten soveltavien kurs- 
sien mahdollisesta kuulumisesta jonkin 
oppiaineen oppimäärään määrätään ope- 
tussuunnitelmassa. Paikallisista syventävistä, 
valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista 
soveltavista kursseista luetaan oppiaineen 
oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti 
suorittamat kurssit. Oppiaineen oppimää-
rän arvosana määräytyy opiskelijan opis-
kelemien pakollisten ja valtakunnallisten 
valinnaisten opintojen kurssiarvosanojen 
aritmeettisena keskiarvosanana. 

"Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jos- 
sakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saa- 
maansa arvosanaa, on järjestettävä mahdolli-
suus erillisessä kuulustelussa arvosanan korot- 
tamiseen." (Lukioasetus 810/1998, 8 § 3 mom.) 

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulus- 
telussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa 
oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvosa- 
noista määräytyvä oppiaineen arvosana 
edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. 
   Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on 
mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen 
kuulustelun lisäksi paikallisten syventävien, 
valtakunnallisten soveltavien ja paikallisten  
soveltavien kurssien pohjalta annetulla lisä-
näytöllä, mikäli opiskelijan arvioinnista päät- 
tävät harkitsevat, että opiskelijan tiedot ja tai-
dot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssi- 
arvosanojen perusteella määräytyvää arvo-
sanaa paremmat.
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PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN 
ARVIOITAVAT OPPIAINEET

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vie-
raiden kielten oppimääristä annetaan lukio- 
asetuksen mukainen numeroarvosana.
 
Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kurs- 
seista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli 
opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saa-
maan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellai-
sista oppiaineista, joissa opiskelijan suoritta-
ma oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, 
sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli 
opiskelijan suorittama oppimäärä niissä kä-
sittää vain kaksi kurssia. 

Opetussuunnitelmassa määritellyt muut  lu- 
kion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan 
siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään.
 
Espoossa lukiokoulutuksen tavoitteisiin so-
veltuvat kuntatasoisesti hyväksyttävät muut 
opinnot ja niiden laajuuden määrittelee  
lukiolinja vuosittain.

ARVIOINNIN UUSIMINEN JA OIKAISU
”Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia 
koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä 
kahden kuukauden kuluessa tiedon saami-
sesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun 
rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” 
(Lukioasetus 810/1998, 13 § 1 mom) 
”Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi 
tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmei-
sen virheellinen, lääninhallitus voi opiskeli-
jan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimitta- 
maan uuden arvioinnin tai määrätä opinnois-
sa etenemistä koskevan päätöksen muu-
tettavaksi taikka määrätä, mikä arvosana 
opiskelijalle on annettava.” 
(Lukioasetus 810/1998, 13 § 2 mom) 

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa 
opiskelijoille arvioinnin uusimis- ja oikaisu-
mahdollisuudesta. 

LOPS2021 LUKION OPPIMÄÄRÄN SUO-
RITUS

”Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppi- 
määrän laajuus on 150 opintopistettä – – . 
(Lukiolaki 714/2018, 10 § 3 mom.)

Lukiokoulutuksen oppimäärä sisältää äidin-
kielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen 
kielen ja vieraiden kielten opintoja, mate-
maattis-luonnontieteellisiä opintoja, huma-
nistis-yhteiskunnallisia ja uskonnon tai elä-
mänkatsomustiedon opintoja ja taito- ja tai-
deaineiden opintoja (oppiaineryhmät) sekä 
opinto-ohjausta. – – Lukiokoulutuksen oppi- 
määrä voi sisältää laaja-alaista osaamista 
kehittäviä temaattisia opintoja. Lukiokoulu- 
tuksen oppimäärä voi sisältää myös eri oppi- 
aineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavia 
erityistä osaamista ja harrastuneisuutta osoit- 
tavan näytön sisältäviä opintokokonaisuuksia 
(lukiodiplomi). (Lukiolaki 714/2018, 11 § 1 ja 
2 mom.)

Lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen val-
mistavan koulutuksen oppimääriin sisältyy 
[valtioneuvoston] asetuksen liitteen 1–3 mu- 
kaisesti pakollisia ja valtakunnallisia valinnai- 
sia opintoja, joita koulutuksen järjestäjän tu- 
lee tarjota opiskelijoille. Oppimääriin voi li- 
säksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valin-
naisia opintoja koulutuksen järjestäjän päät- 
tämällä tavalla. (Valtioneuvoston asetus lukio- 
koulutuksesta 810/2018, 12 §.)
 
Lukiokoulutuksen oppimäärä tai lukiokoulut- 
ukseen valmistavan koulutuksen oppimäärä 
tulee suoritetuksi, kun oppimäärään kuuluvat 
opinnot on suoritettu siten kuin 11 §:n 4 mo- 
mentissa tarkoitetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa säädetään ottaen lisäksi huomioon 
mahdollinen 6 §:ssä tarkoitettu erityinen kou- 
lutustehtävä tai 18 §:ssä tarkoitettu kokeilu- 
lupa. (Lukiolaki 714/2018, 36 § 1 mom.)

👍
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Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän 
silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden 
oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen 
vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. 
Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 
20 opintopistettä valtakunnallisia valinnai-
sia opintoja. Muista kuin pakollisista ja valta-
kunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan 
lukea mukaan lukion oppimäärään vain opis-
kelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

Opiskelijan opiskelu voidaan opiskelijan 
hakemuksesta tai suostumuksella järjestää 
osittain toisin kuin [lukio]laissa ja sen nojalla 
säädetään ja määrätään, jos:

1. opiskelijalla katsotaan joltakin osin ennes- 

tään olevan lukiokoulutuksen oppimäärää 
vastaavat tiedot ja taidot;

2. lukiokoulutuksen oppimäärän suorittami- 
nen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisem- 
mat opinnot huomioon ottaen joltakin osin 
kohtuutonta;

3. se on perusteltua opiskelijan sairauteen, 
vammaan tai muuhun terveydentilaan liitty-
vistä syistä. (Lukiolaki 714/2018, 29 §.)

Jos opiskelijan opiskelu järjestetään toisin 
kuin lainsäädännön nojalla määrätään, sää-
detyn opintopisteiden vähimmäismäärän 150 
on joka tapauksessa täytyttävä.

§

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja  
enintään seuraavasti: 

LOPS2019 
Opiskelijan opiskelemia   
pakollisia ja valakunnallisia
syventäviä kursseja,
1–2 kurssia
3–5 kurssia
6–8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

LOPS2021 
Opiskelijan opiskele-
mia   
pakollisia ja val-
takunnallisia
syventäviä opintojaksoja
1–2 kurssia
3–5 kurssia
6–8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

joista voi olla hylätty-
jä kurssisanoja enin-
tään seuraavasti
0
1
2
3

joista voi olla hylät-
tyjä opintojaksoja 
enintään seuraavasti
1
2
4
6

1. Ryhmänohjaaja 
tarkistaa jaksotodis-
tuksen arvioinnin 
jälkeen.
Olet saanut P-mer-
kinnän yhdessä tai 
useammassa tai 
useammassa oppiai-
neessa.
Ryhmänohjaaja 
keskustelee kanssasi 
vaadittavista suori-
tuksista.

 🐍

🎲

2. Sovit aineenopettajan 
kanssa vaadittavista suori-
tuksista.

 🐍

JOS SAAT P-MERKINNÄN...
3.a) Olet palauttanut 
suorituksen, aineen-
opatteja on arvioinut 
sen ja P-merkintä 
poistuu.

3.b) Et ole palauttanut 
vaadittavia suorituksia 
seuraavaan jaksoon 
mennessä ja P-merkin-
tä näkyy seuraavassa 
jaksotodistuksessasi. 
Ryhmänohjaaja ottaa 
yhteyttä opinto-oh-
jaajaan ja ilmoittaa 
huolestaan. OPO ottaa 
yhteyttä opiskelijaan 
ja tarvittaessa aineen-
opettajaan.

4. Sovit uudelleen-
aineenopettajan 
kanssa vaaditta-
vista suorituksista.

5.a) Olet 
palauttanut 
suorituksen, ai-
neenopettaja on 
arvioinut sen 
ja P-merkintä 
poistuu.

5.b) Et ole palauttanut 
vaadittavia suorituksia 
kahta viikkoa ennen 
seuraavaan jakson 
päättymistä. OPO 
ottaa yhteyttä vir-
ka-apulaisrehtoriin ja 
kertoo huolestaan. Vir-
ka-apulaisrehtori ottaa 
yhteyttä opiskelijaan ja 
aineenopettajaan.

6.b) Olet palaut-
tanut suorituk-
sen, aineenopet-
taja on arvioinut 
sen ja P-merkintä 
poistuu.

6.a) Et ole edelleen-
kään palauttanut 
suoritustasi. Vir-
ka-apulaisrehtori 
merkitsee kurssin 
keskeytetyksi.
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HAUKILAHDEN LUKION 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN

• Opiskelija on velvollinen noudattamaan kou-
lun järjestyssääntöjä.
• Koulun työrauhasta vastaavat opettajat, 
 rehtori, johtokunta sekä opiskelijat itse.
• Koulukiusaaminen on kielletty. Opiskelijat 
ovat itse vastuussa siitä, ettei kiusaamista 
tapahdu. Tarvittaessa asiaan puuttuu rehtori.

KOULUMATKAT

• Turvallista liikennettä noudatetaan 
kaikissa tilanteissa. Koulun alueel-
la noudatetaan erityistä varovaisuutta. 
• Otaniemen alueella tulee liikkua kävelemi- 
seen ja liikkumiseen tarkoitettuja reittejä pitkin 
ja esimerkiksi nurmialueita tulee kunnioittaa.

RUOKAILU

• Ruokailussa noudatetaan annettuja ruokailu- 
aikoja ja paikkoja. 
• Ateriaan kuuluva ruoka syödään ruokasalissa 
hyviä tapoja noudattaen. Ruokailussa sopi-
mattomasti käyttäytyvä opiskelija voidaan 
poistaa ruokailutiloista.

PYSÄKÖINTI

• Opiskelijat pysäköivät autonsa ja mopoau- 
tonsa aina niille tarkoitetuille parkkipaikoille. 
Polkupyörät, mopot ja moottoripyörät pysä- 
köidään niille varatuille paikoille. Koulun 
edessä oleville parkkipaikoille opiskelijat eivät 
saa pysäköidä. Koulun edessä olevat parkki-
paikat on varattu opettajille ja muulle koulun 
henkilökunnalle.

KOULUALUE JA KOULUAIKA

• Koulun alueena pidetään lähtökohtai-
sesti Laine-koulurakennusta, sekä mui-
ta tiloja, joissa opetusta järjestetään.  
• Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mu-
kainen työpäivä. 
• Koulun järjestämät tapahtumat ja matkat 
koulualueen tai kouluajan ulkopuolella luo-
kitellaan koulunkäynniksi.

PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY

• Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjes-
tyksessä ilmoitettuna ajankohtana.
• Ruokailuun ja oppitunneille ei tuoda pääl-
lysvaatteita tai ylimääräistä tavaraa.
• Opiskelijan tulee käydä koulua säännölli- 
sesti ja saapua oppitunneille täsmällisesti.
• Mahdollisen poissaolon syynä voi olla 
vain sairaus tai perustellusta syystä saatu
lupa.
• Välituntioleskelua varten opiskeli-
joille on varattu koulun piha, aulat ja 
käytävät, sekä koulun oma kahvila. 
• Kouluyhteisön jäsen on velvollinen säilyttä-
mään koulun ja koulualueen siistinä ja viihtyi- 
sänä. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huo- 
lellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan 
koululle tai kouluyhteisön jäsenelle aiheutta- 
mansa vahingon.
• Kampusalueella tulee toimia edustavasti 
muita alueella työskenteleviä ihmisiä ja 
opiskelijoita kohtaan.  
• Ipadia tai muuta tietokonetta saa käyttää 
oppitunneilla vain muistiinpanojen tekemi- 
seen ja muihin oppimista edistäviin tarkoi- 
tuksiin. Muita elektronisia laitteita saa käyt-
tää oppitunneilla vain opettajan luvalla.

Haukilahden lukiossa on työrauhan ja järjestyksen ylläpitämiseksi järjestyssäännöt,  
jotka koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Järjestyssäännöt vahvistaa lukion johtokunta.

Lukion ulkopuolelle suuntautuvilla opinto- 
matkoilla Haukilahden lukion opiskelijat edus-
tavat Haukilahden lukiota, Espoon kaupunkia ja 
suomalaisia oppilaitoksia. Matka on normaalia 
lukiotyötä, ja sen aikana ovat voimassa Hauki-
lahden lukion järjestyssäännöt. Sääntöjen nou-
dattaminen on onnistuneen ja turvallisen mat-
kan edellytys.

Opiskelijat ovat velvollisia noudattamaan kaik-
kia opettajien antamia ohjeita koko opintomat-
kan ajan, vuorokauden ympäri.  Opintomatka 
toteutetaan opettajien suunnitelman mukaises-
ti. Opiskelijoilla ei ole oikeutta järjestää matkan 
aikana omaa ohjelmaa, elleivät opettajat toisin 
ohjeista.
 
Jos opiskelija opintomatkalla rikkoo Haukilah-
den lukion järjestyssääntöjä tai opettajien anta-
mia ohjeita, rikkeestä ilmoitetaan välittömästi 
rehtorille ja alaikäisen opiskelijan kohdalla huol-
tajalle. Tällöin Haukilahden lukion rangaistus-

toimenpiteistä päättää rehtori keskusteltuaan 
asiasta opettajien ja kyseisen opiskelijan kanssa.

Päihteiden käyttö ja hallussapito on matkan 
aikana ehdottomasti kielletty. Opiskelija voi-
daan palauttaa tämän säännön rikkomista-
pauksessa omalla kustannuksellaan kotiin. 
Sama rangaistus voi seurata myös väki- 
valtaisesta käyttäytymisestä, luvattomasta pois-
tumisesta tutustumiskohteista tai majapaikasta 
tai muusta vakavasta rikkeestä.

Opiskelijat on vakuutettu opintomatkan aikana 
Espoon kaupungin vakuutuksella. Se sisältää 
sairaus- ja tapaturmavakuutuksen, ei matka-  
tavaravakuutusta. Siksi on  toivottavaa, että 
opintomatkalle osallistuvalla opiskelijalla on 
oma matkavakuutus. Haukilahden lukio ei  
vastaa vahingoista, joista opiskelija tuomitaan
vahingonkorvausvelvolliseksi ja joita vakuutukset 
eivät korvaa.

OPINTOMATKOJEN SÄÄNNÖT

TUPAKKATUOTTEET, PÄIHTEET 
JA HUUMEET

• Tupakanpoltto ja tupakkavalmisteiden käyttö 
on kielletty koulussa ja koulun välittömässä 
läheisyydessä.
• Päihteiden ja huumeiden hallussapito, nautti-
minen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintymi-
nen on kielletty.

MUUT MÄÄRÄYKSET

• Niissä asioissa, joista järjestyssäännöis-
sä ei ole määrätty, noudatetaan voimassa- 
olevaa lukiolakia ja -asetusta, ylioppilas- 
tutkintoasetusta, Espoon kaupungin suomen-
kielisen opetuksen toimintaohjetta ja koulun 
antamia ohjeita.



• Pelaaminen ja muu viihdekäyttö oppitunnin aikana on ehdottomasti kielletty. 

• Ihmisten kuvaaminen on ehdottomasti kielletty, ellei tähän ole lupaa opetta- 
jalta ja kuvattavilta henkilöiltä.

• Laitteen käyttö ei saa aiheuttaa häiriötä tunnilla, esim. äänet on laitettava 
pois päältä.

• Opiskelijan on itse osattava käyttää laitetta. Koulun laitteen ollessa kysymyk- 
sessä apua voi pyytää lukion laitevastaavalta.

• Jos opiskelija käyttää koulun laitetta ja laitteessa ilmenee vika, opiskelijan  
on ilmoitettava viasta laiteesta vastaavalle opettajalle oppitunnin jälkeen 
välitunnilla tai koulupäivän päätyttyä.

• Opiskelija maksaa itse valitsemansa sovellukset.

• Sääntöjen rikkominen voi johtaa laitteen käyttökieltoon.

SÄHKÖISEN 
VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTÖN 

SÄÄNNÖT OPPITUNNEILLA

Haukilahden lukion urheilulinjalla ja yleislinjalla on noin 200 urheilijaa noin 30 eri urheilulajista. Eri 
valmennuslajien aamuharjoitukset toteutetaan kolmena aamuna viikossa pääsääntöisesti Ti, Ke ja 
To aamuisin 1. oppitunnin aikana sekä joidenkin lajien aamuvalmennus on ti ja to aamuina kahden 
oppitunnin mittainen.

Aamuvalmennus toteutuu eri lajin urheilijoilla joko laji- tai ominaisuusharjoitteluna yhteistyössä 
urheiluseurojen, lajiliittojen tai Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa mm. seuraavissa eri 
lajeissa: 

URHEILUVALMENNUS
Huomio! Urheilulinjan ja urheilijastatusinfot kaikille urheilijoille 

järjestetään ensimmäisten kouluviikkojen aikana.

URHEILU JA OPISKELU
Haukilahden lukiossa on loistavat mahdollisuudet suorittaa samanaikaisesti lukion oppimäärä ja yli-
oppilastutkinto sekä samalla harjoitella suunnitelmallisesti sekä laadukkaasti omien tavoitteiden mu-
kaisesti ja kehittyä urheilijana.

Tämä urheilevan opiskelijan kaksoisura vaatii opiskelijalta hyvää opintojen ja urheilun yhteissuunnit-
telua ja omaa vastuunkantoa lukio-opinnoista sekä joustavia opiskelukäytänteitä. Tärkeää, että urhei-
leva opiskelija suunnittelee urheilun ja opintojen yhteensovittamisen etukäteen yhdessä urheilijoiden 
opinto-ohjaajan kanssa. Opintoja voi suorittaa ja opetusta järjestetään erilaisin tavoin. Opiskelijan 
omatoimisen opiskelun merkitys korostuu.

 
    • Alppihiihto
    • Amerikkalainen jalkapallo
    • Golf/ Suomen Golfliitto
    • Jalkapallo/ FC Honka
    • Joukkuevoimistelu/ OVO
    • Jousiammunta
    • Jääkiekko/ Kiekko-Espoo
    • Jääpallo
    • Kiipeily
    • Koripallo/ Tapiolan Honka
    • Miekkailu/ Espoon Miekkailijat
    • Muodostelmaluistelu/ EsJT ja ETK
    • Pesäpallo
    • Purjehdus
    • Pyöräily
    • Rytminen voimistelu
    • Salibandy/ EsportOilers ja Westend 

Indians
    • Sulkapallo/ ESB ja Tapion Sulka
    • Squash/ ESRC
    • Taekwondo
    • Tanssi/ DCA
    • Telinevoimistelu/ EsTT
    • Trampoliinivoimistelu/ EsTT
    • Tennis
    • Uinti/ Cetus
    • Vapaaottelu
    • Vesipallo/ Cetus
    • Yleisurheilu/ Espoon Tapiot
    • Fyysinen ominaisuusharjoittelu/ Tuomas Tikka-
la, Urhea Espoo

🏀
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URHEILIJA HAE URHEILIJASTATUSTA!
Urheilijastatuksen saamisen kriteerit:

• Opiskelijalla on valmentaja, harjoitussuunni- 
telma, harjoitussuunnitelma, aamuvalmennus 
ja/tai harjoitteluolosuhteet kunnossa. 

• Opiskelijalta edellytetään suunnitelmallis- 
ta valmentautumista, osallistumista aamu- 
valmennukseen (laji- tai ominaisuusvalmen- 
nus) ja harjoituspäiväkirjan pitämistä jokai- 
sessa jaksossa. 

• Jos urheilijalla ei ole oman lajin kautta järjestet-
tyä laji- tai ominaisuusaamuharjoittelu mahdol-
lisuutta niin silloin urheilija osallistuu Tuomas 
Tikkalan fyysisten ominaisuuksien aamuhar-
joitteluryhmään.

Opiskelijalle myönnetty urheilijastatus mah-
dollistaa joustavan lukio-opiskelun sekä lajival- 
mennuksen ja lukio-opintojen mahdollisim-
man hyvän yhteensovittamisen. Urheilustatusta 
hakeville opiskelijoille järjestetään yhteinen info-
tilaisuus koulun alussa elokuussa 2021. 

 

Haukilahden lukion aamuvalmennuksen tavoitteena on yhteistyössä eri urheiluseurojen 
ja lajiliittojen kanssa kehittää urheilijoiden  henkilökohtaisia lajitaitoja sekä fyysisiä ja psyyk-
kisiä ominaisuuksia. Nämä tavoitteet saavutetaan hyvissä olosuhteissa, laadukkaassa 
ammattivalmennuksessa sekä suunnitelmallisella ja intohimoisella harjoittelulla, jotka ovat tasapainossa 
opintojen ja arjen kanssa.

URHEILEVAN OPISKELI-
JAN MUISTILISTA:

• Varaa aika opinto-ohjaajalta
• Tee ajoissa henkilökohtainen opinto- ja 
valmennussuunnitelma yhdessä opinto- 
ohjaajan kanssa
• Huomioi opintosuunnitelmassa harjoi-
tus-, leiri-, kilpailu- ja turnausajankohdat
• Suunnittele ajankäyttösi – Löydä tasa-
paino 
· Ota riittävästi aikaa harjoitteluun ja 
opiskeluun
• Pistä asiat tärkeysjärjestykseen

• Tutustu opettajiin, esittele itsesi – Ker-
ro kuka olet ja miksi olet poissa kursseil-
ta?
• Hae ajoissa hyväksyntä poissaoloille 
kurssien opettajilta/rehtorilta
• Selvitä hyvissä ajoin poissaolon aikana 
suoritettavat korvaavat tehtävät/opinnot
• Keskustele mahdollisista tuntiaktiivi- 
suuden korvaavista tehtävistä
• Toteuta tehtävät opettajien kanssa  
sovitulla tavalla, muista aikataulu 
• Ole luottamuksen arvoinen

• Ota vastuu omasta oppimisestasi
• Opettele ja opi uusia tapoja oppia
• Ole aktiivinen ja joustava
• Pyydä tukea urheilun ja opiskelun  
yhdistämiseen liittyvissä asioissa
• Positiivinen ja intohimoinen asenne  
kantaa pitkälle
• Muista nauttia urheilevan opiskelijan 
elämästä!

Tavoitteena: “Parempi Arki – Enemmän Hyvinvointia ja Energiaa – Paremmat Tulokset”- 

🏌

YHDYSHENKILÖ:
Heikki Taskinen 
Urheilun ja opiskelun yhdistämisen
kehittäjä ja koordinaattori 
heikki.taskinen@espoo.fi 

TIEDUSTELUT:
Pekka Piri
Rehtori
pekka.piri@espoo.fi

toteutetaan yhteistyössä urheilijan valmentajan 
kanssa ja tavoitteena on kehittää urheilijan fyysisiä 
ja kehonhallintaa liittyviä ominaisuuksia.

Fyysinen ominaisuusvalmennus toteutuu tiis-
tai, keskiviikko ja torstai aamuisin Otahallissa 
Valmennuksesta vastaa Tuomas Tikkala, Urhea 
Espoo.

FYYSINEN OMINAISUUSVALMENNUS

Fyysinen ominaisuusvalmennus on tarkoitettu 
erityisesti niille urheilijoille, joilla ei ole aamui-
sin oman lajin kautta järjestettyä laji- tai ominai-
suusvalmennusta. Myös muut Haukilahden luki-
on motivoituneet ja tavoitteelliset harjoittelevat 
eri lajien urheilijat voivat hakea fyysiseen omi-
naisuusvalmennukseen. Valmennus on tarkoitet-
tu yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille. Valmennus 

PVM KLO KENELLE PAIKKA

Pe 12.8 10-11.10 Kaikki 1. vuoden yleislinjalla opiskelevat
urheilijat, jotka hakevat urheilijastatusta
Urheilijastatusinfo

Auditorio

Ti 16.8 08.10 Kaikkien urheilijoiden lukuvuoden Kick Off
Urheilulinjan urheilijat
Yleislinjan urheilijastatusta hakevat urheilijat

Valtameri

URHEILUN JA OPISKELUN 
YHDISTÄMISINFOT 

ENSIMMÄISELLÄ KOULUVIIKOLLA
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YLIOPPILASTUTKINTO
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

Ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämi- 
sestä ja muista tutkinnon toimeenpanoon liit-
tyvistä tehtävistä vastaa ylioppilastutkinto- 
lautakunta (YTL).

YLIOPPILASTUTKINTOREKISTERI

Lautakunta ylläpitää ylioppilastutkintorekis-
teriä, johon merkitään kokeisiin ilmoittautu-
neiden ja osallistuneiden nimet ja henkilö-
tunnukset, sekä heidän kokeissa saamansa 
arvosanat ja tutkinnon suorittaminen sekä 
muut tarpeelliset tiedot.

TUTKINTOON OSALLISTUMINEN

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että 
oppilas on opiskellut ennen kokeeseen osal-
listumista vähintään tuntijaon mukaiset oppi- 
aineen pakolliset opinnot. 

KOKEET

Ylioppilastutkintoon sisältyvien neljän tai 
viiden pakollisen kokeen lisäksi kokelas voi 
osallistua yhteen tai useampaan ylimääräi- 
seen kokeeseen. Ainereaalikoe sisältää teh- 
täviä, jotka koskevat uskontoa, elämänkat-
somustietoa, psykologiaa, filosofiaa, histo-
riaa, yhteiskuntaoppia, fysiikkaa, kemiaa, 
biologiaa, maantiedettä ja terveystietoa. Ai-
nereaali voi sisältää myös oppiainerajat ylit-
täviä tehtäviä ja jokeritehtäviä. 

Kevään 2022 tutkintouudistus

Keitä kevään 2022 uudistukset koskevat

Uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat 
ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 
2022 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittami-
nen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensim-
mäisen kerran suorittamaan ylioppilastut-
kinnon kokeita. 

Uusi tutkintorakenne 

Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastut-
kintoon on sisällytettävä vähintään viiden tut-
kintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on 
sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjal-
lisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytet-
tävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koet-
ta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: 
matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras 
kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vä-
hintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Ylioppilastutkinnon kokeiden suorittaminen
 
Tutkintoon vaadittavat kokeet suoritetaan 
enintään kolmena peräkkäisenä tutkintoker-
tana. Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa 
kolmella seuraavalla tutkintokerralla. Jos ko-
kelas tulee hylätyksi jossakin valmistumisen 
edellyttämässä kokeessa kolmannella tutkin-
tokerralla, tutkinnon suorittaminen voi ulot-
tua kuuteen tutkintokertaan. Tutkintoon voi 
kuitenkin lisätä uusia kokeita vain ensimmäi-
sen kolmen peräkkäisen tutkintokerran aika-
na. Jos kokelas on valinnut vaativamman ta-
son kokeen aineessa, jossa on kahden tason 
mukaisia kokeita, ja saanut koesuorituksesta 
hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusies-
saan vaihtaa sen tason. Tason vaihtaminen 
edellyttää kuitenkin, että vaadittuihin kokei-
siin sisältyy yksi vaativamman tason koe. 

Sairastuminen, ulkomailla tapahtuva päätoi-
minen opiskelu tai muun niihin rinnastettava 
painava syy voi pidentää tutkinnon suoritta-
mista 1-2 tutkintokertaa. Jos kokelaan tut-
kinnon suorittaminen keskeytyy tällaisesta 
syystä ja kokelas on estynyt osallistumasta 
kaikkiin kyseisen tutkintokerran kokeisiin, 
rehtorin on lähetettävä asiasta kirjallinen 
hakemus lautakuntaan.  

Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta. Tut-
kinnon valmistumisen jälkeen hylättyä koetta 
voi uusia rajoituksetta ja tutkintoa voi täyden-
tää uusilla tutkintoaineilla ja oppimäärillä.

SÄHKÖINEN YLIOPPILASTUTKINTO  
JA SOPIVAT PÄÄTELAITTEET

Abiturientteilla tulee olla käytössään tieto-
kone, joka tukee sähköisten YO-kokeiden 
DigabiOS-käyttöjärjestelmää. Ylioppilastut-
kintolautakunta (YTL) on lisäksi linjannut, et-
tä on kokelaiden vastuulla osata käynnistää 
päätelaitteensa kokeissa itse. 

Tietoja sopivista päätelaitteista ja sähköisis-
tä YO-kokeista ylläpitää yksinoikeudella YTL.  

WWW-osoitteita:
https://www.ylioppilastutkinto.fi
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maarayk-
set/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet
http://www.ylioppilastutkinto.fi/kokelas

Lukion vastuulla on ainoastaan järjestää 
YO-kokeisiin varakoneita mahdollisia vika- 
tilanteita varten.

KOKEEN TASON VALINTA

Tutkintoon saa kuulua vain yksi koe samassa 
oppiaineessa. Hylätyn pakollisen kokeen 
uusija voi kuitenkin samassa oppiaineessa 
suorittaa vaativuudeltaan kahden eri tason 
mukaiset kokeet siten, että toinen koe katso- 
taan uusimiseksi.

AINEREAALI

Ainereaalissa on kaksi koepäivää samalla 
tutkintokerralla. Tällöin voi osallistua joko 
yhteen tai enintään kahteen ennalta valitse-
maansa reaaliaineen kokeeseen.

ARVOSANAT JA PISTEMÄÄRÄT

Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vas-
taavat pistemäärät: laudatur (l) 7, eximia 
cum laude approbatur (e) 6, magna cum lau-
de approbatur (m) 5, cum laude approbatur 
(c) 4, lubenter approbatur (b) 3, approbatur 
(a) 2 ja improbatur (i=hylätty) 0 pistettä.

SUORITTAMINEN, HYLKÄÄMINEN,
UUSIMINEN JA TÄYDENTÄMINEN

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään 
kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. 
Kokelas, jonka suoritus hylätään jossakin 
pakollisessa kokeessa, voi uusia kokeen 
kahdesti kolmen seuraavan tutkinnon 
yhteydessä. Hylätyksi katsotaan koe, johon 
kokelas on ilmoittautunut, mutta on jää- 
nyt siihen ilman erityisen painavaa syytä 
saapumatta tai jota kokelas ei ole jättänyt 
arvosteltavaksi.

Hylätyksi katsotaan myös kaikki ne kokeet, 
joiden suorituskerralla kokelas on syyllis- 
tynyt vilpilliseen menettelyyn tai vilpin 
yritykseen taikka sellaisessa avustamiseen, 
tai on muuten törkeästi rikkonut järjestystä. 
Hyväksytyn kokeen saa uusia rajattomasti. 
Ylioppilastutkintoa voi myöhemmin täydentää.

MUISTA KOETILAISUUDESSA
Kaikkien elektronisten laitteiden (mm. äly- 
puhelimet, rannekellojen), tupakkatuottei-
den ja muiden kokeeseen kuulumattomien 
esineiden ja papereiden hallussapito ja käyt-
tö on ehdottomasti kielletty. Väärinkäytökset 
voivat johtaa kokeen ja koko ylioppilas- 
tutkinnon hylkäämiseen.

YLIOPPILASKOKEISIIN LIITTYVÄT  
VALMISTAVAT TILAISUUDET
Abit hakevat ilmoittautumislomakkeet kans-
lian eteisen lokerikosta ja palauttavat ne reh- 
torille, joka antaa tarvittaessa lisätietoa asiasta. 
Ilmoittautuminen on hoidettava määräaikaan 
mennessä. Kertaustilaisuuksia voi olla 0–4.  
Tilaisuuteen ilmoittautuminen on sitova. Niihin 
osallistuminen ja huolellinen valmistautumi-
nen parantaa mahdollisuuksia onnistua yo-kir-
joituksissa ja samalla voi korottaa päättöarvo-
sanojaan kerrattavissa aineissa. Tämän jälkeen 
ei järjestetä korotustilaisuuksia. 
  Valmistavia tilaisuuksia järjestetään syksyllä 
ja keväällä. Syksyllä valmistavia tilaisuuksia ei 
ole kaikissa aineissa. Pidettävät kurssit ilmoite-
taan syyslukukauden alussa.
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MA 12.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

KE 14.9. uskonto, elämänkatsomustieto, kemia, 

 yhteiskuntaoppi, maantiede, terveystieto

PE 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
 englanti 
 ranska 
 espanja 
 saksa 
 venäjä

MA 19.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

TI 20.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

TO 22.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

PE 23.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
 suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

MA 26.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
 englanti 
 ranska 
 espanja 
 saksa 
 venäjä 
 italia 
 portugali
 latina 
 saame 

KE 28.9. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

S Y K S Y N  2022  
Y L I O PPIL A SK I R J O ITUK SET

K EVÄ ÄN  2023  
Y L I O PPIL A SK I R J O ITUK SET

TI 14.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

TO 16.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
 englanti 
 ranska 
 espanja 
 saksa 
 venäjä 
 italia 
 portugali 
 latina 
 saame

PE 17.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

MA 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
 englanti 
 ranska 
 espanja 
 saksa 
 venäjä 

KE 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

PE 24.3. reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)

KE 29.3. reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi,  
 kemia, maantiede, terveys

PE 31.3. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe
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OPINTOTUKI  JA MUUT ETUUDET

KOULUMATKATUKI
Päivittäisiin koulumatkoihin voi saada tukea, jos 
matka yhteen suuntaan on vähintään 10 km 
ja kustannukset ovat yli 54 €/kk. Jos kuljet kou-  
luun julkisella liikenteellä, maksat matkalipusta 
itse enintään 43 euroa kuukaudessa. Kela mak- 
saa sen yli menevän hinnan koulumatkatukena 
kuljetuksen järjestäjälle tai sinulle itsellesi.

MATKAKORTTIHAKEMUS, TARKOITETTU 
18 -VUOTTA TÄYTTÄNEILLE LUKIOLAISILLE 
 
Kanslian eteisen lokerikossa on hakukaavak- 
keita, jotka oikeuttavat ostamaan matkakortin 
alennuksella. Rehtori tai koulusihteeeri antaa 
kaavakkeeseen allekirjoituksen ja leiman. Mat- 
kakortti ostetaan yhteispalvelupisteestä. 

Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista  
huolehtimista. Vastuu opiskelijahuollosta kuu- 
luu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työs- 
kenteleville.   Opiskelijahuoltoa koordinoi  kou-  
lussa opiskelijahuoltorhmä.

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Opiskeluterveydenhuolto on luottamuksellis- 
ta yhteistyötä opiskelijan ja hänen perheensä 
kanssa. Kaikille lukion 1-luokkalaisille teh-
dään terveystarkastus.  Lukion 2. vuosikurssin 
opiskelijat tulevat lääkärille ja samalla teh-  
dään kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. 
Muille opiskelijoille tarkastus tehdään tarvit-
taessa ja opiskelijan niin halutessa.
 
Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä myös 
seksuaaliterveysneuvonta- ja raskaudeneh- 
käisy asioissa. 

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaan-
otolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoita-
jan kautta. Terveydenhoitaja antaa puuttuvat 
rokotukset ja kirjoittaa rokotustodistukset. 

Opiskeluterveydenhuolto on ensisijaisesti 
ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly 
sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. 
Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu 
opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon. 

OPISKELIJAHUOLTO
Espoon sosiaali- ja terveystoimi on vuonna 
2003 ottanut käyttöön asiakastietojärjes- 
telmän. Myös kouluterveydenhuollossa asi-
akkaan terveystiedot talletetaan ko. asiakas- 
rekisteriin. Asiakkaan tiedot ovat aina salaisia, 
eikä niitä voi luovuttaa ulkopuolisille ilman asi-
akkaan suostumusta. Poikkeuksena ovat vain 
laissa määritellyt erityisperusteet. Ajanvaraus 
lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

LUKIOKURAATTORI
Lukiokuraattori tukee opiskelijoita lukionai- 
kaisessa elämäntilanteessa. Hänen kanssaan 
voi keskustella kaikista sosiaalisiin suhteisiin  
liittyvistä asioista, kuten ihmis- ja perhe- 
suhteista sekä erilaisista elämänmuutoksista 
ja sosiaaliturvasta. Opiskelija on tervetullut 
keskustelemaan myös, jos oma kasvu, kehi-
tys tai itsenäistyminen mietityttävät. 

OPISKELIJAHUOLLON PSYKOLOGI 

Opiskelijahuollon psykologi on lukion yhtei- 
söllisen opiskeluhuoltoryhmän ja kriisiryh-
män jäsen. Erikseen sovitusti psykologi osal-
listuu opiskelijan asioiden selvittelyyn moni- 
alaisessa asiantuntijaryhmässä. 

Opintotuen hakukaavakkeita ja -ohjeita saa koulun kansliasta. Lisätietoja saa Kelan verkko-
sivuilta www.kela.fi/opintotuki

Kuraattori Satu Lampinen paikalla pää-
sääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin. 
Ota yhteyttä satu.lampinen@espoo.fi
p. 040 634 3164 tai Wilman kautta!

Opiskelijahuollon psykologi ohjaa, neuvoo 
ja tukee lukiolaisia yksilötapaamisilla hyvin- 
vointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen 
liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskeli- 
joiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, 
toimintakyvyn ja mielenterveyden tukemi-
nen. Opiskelijahuollon psykologin vastaan-
otolle hakeutumisen syinä voivat olla esi-
merkiksi väsymys, stressi, ahdistuneisuus, 
jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuh-
teet, äkilliset elämänmuutokset ja kriisitilan-
teet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat tai 
tulevaisuuden suunnitelmat.

Opiskelijahuollon psykologin vastaanotolla 
järjestettävät tapaamiset ovat luottamuksel-
lisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Käynti-
määrät ja niiden toteuttamistapa sovitaan 
yksilöllisesti opiskelijan kanssa. Tapaamiset 
järjestetään työpäivän aikana, ja tarvittaessa 
psykologi kirjoittaa opiskelijalle poissaolo-
todistuksen oppitunnin ajaksi. Opiskelija voi 
hakeutua vastaanotolle itse tai esimerkiksi 
huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaa-
jan tai opinto-ohjaajan suosittelemana.

Psykologi Kristiina Laakso työskentelee kah-
dessa eri lukiossa. Tapaamisajan Haukilah-
den lukiolle voi sopia parhaiten Wilma-vies-
tillä, mutta myös soittamalla, tekstiviestillä (p. 
0506368063) tai sähköpostitse (kristiina.laak-
so@espoo.fi).

ERITYISOPETTAJA

Erityisopettaja kartoittaa mahdollisia luke-
misen ja kirjoittamisen vaikeuksia ja kirjoit-
taa tarvittaessa lukilausunnon. Oppimiseen 
liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista 
saada yksilöohjausta ja tukea.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta 
ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opis-
kelijalla ja huoltajalla. Tarkempia menettely- 
ohjeita voi kysyä lukion erityisopettajalta, 
rehtorilta tai opinto-ohjaajalta.

TUTOR–TOIMINTA

Tutorit ovat mukana vastaanottamassa uusia 
opiskelijoita. He ovat avainasemassa yhteis-
hengen luomisessa ja uusien opiskelijoiden 
ryhmäyttämisessä. Haukilahden lukiossa toi-
mii 15 aktiivista tutoria, jotka työskentelevät 
lisätäkseen yhteisöllisyyttä ja varmistaak-
seen kaikkien viihtymisen opinahjossamme. 
Tutorit järjestävät erilaisia tapahtumia ja ovat 
mukana ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
joiden arjessa. Tutoreilta voi kysyä apua pul-
maan kuin pulmaan.

TUTORIT 2022-2023

Elsa Eskola 2A 
Janna Hujala 2A 
Elina Ilkka 2B 
Karla Karikoski 2A 
Aava Kivinen 2C 
Inari Kuki 2F 
Ida Källman 2A 
Emma Laakso 2F 
Ronja Orivuori 2D 
Sofi Palmroos 2F 
Saara Sakr 2A 
Susanna Salmela 2F 
Laura Salminen 2C 
Sanni Sevon 2F 
Sofia Sihto 2C 
Roosa Storm 2F

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS
  

Anna Parkkinen, pj
Heidi Työppönen, vpj
Enna Benamar
Saana Halinen
Aava Kivinen
Emma Laakso
Elias Naumanen
Eeva Parviainen
Heikki Oivukkamäki
Elsa Oksanen
Eeva Parviainen 💃

🕺
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HAUKILAHDEN LUKION 
OHJAUSTOIMINNAN 
TYÖNJAKO
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Opinto-ohjaustunnit 1 2

Ryhmänohjaustuokiot/-tunnit 2 3 1 3

Opinto-ohjelman laatiminen 1 2 2

Opinto-ohjelman muutokset 1 2

Opintomenestyksen seuranta 2 1

Aineen oppimäärän seuranta 3 2 1 1

Yksittäisen oppiaineen suorittamiseen 
liittyvät asiat

1

Kokonaiskurssimäärän riittävyys 3 2 1

Kurssien suoritusjärjestyksestä poik-
keaminen 

1

Itsenäinen opiskelu 1

Uusintakuulustelut 1

Muualla suoritetut kurssit: vastaavuus 1 2

Espoon yhteistarjottimen kurssit 1 2

Opiskeluvaikeudet 3 3 2 2 1 2 3 3 1

Oppiainekohtaiset ongelmat 1 2

Kokeiden erityisjärjestelyt 1 2 1

Kurssin keskeyttäminen 2 1

Etenemisesteet 2 1 2

Henkilökohtaiset ongelmat 3 3 2 1 1 1 2

Poissaololupa koulusta 2 3 1

Opintojen nopeuttaminen 2 1

Opintojen hidastaminen 2 1

Opintojen keskeyttäminen 1 2

YO-tutkinto, YO-tulokset 1 2 3

Jatkokoulutus 1 2

Ammatinvalinnanohjaus 1

HUOMAUTUKSET

A. Opiskelijalla itsellään on ensisijainen vastuu omasta opiskeluohjelmastaan  
     ja opintoihin liittyvistä asioistaan.

B. Ykkösellä on merkitty henkilö, jonka puoleen opiskelijan tulee ensisijaisesti kääntyä.

C. Apulaisrehtorin puoleen voi tarvittaessa kääntyä kaikissa niissä asioissa,  
     joita rehtori hoitaa.

D. Huom! Hae opiskelijaliput ja -todistukset ennen lomia. 
    s- Yli viikon pituiset lomat anotaan aina rehtorilta

Opinto- ja tutustumiskäynnit 1 1

Vaihto-oppilaat 1 1 2

Tiedottaminen

YO-infot 1 2 2

Lukiodiplomit 2 1

Lukion opinto-opas 1 1

Soveltavat ja syventävät kurssit 2 1

Vanhempainillat 1 1 2 3

Tietopalvelun ylläpito, tunnukset * * * * *

Urheilustatusinfo, urheilustatukset 1

Urheilulinjan asioista tiedotus 2 1

Kodit 2 2 2 1 2 2

Yläkoulut 2 1 3

Toisen asteen oppilaitokset 1

Korkea-asteen oppilaitokset 1 2

Työvoimahallinto 1

Muu sidosryhmäyhteistyö 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Opintotuki 1 2

Opiskelijaliput ja -todistukset 1

* Wilma tunnuksen antaja ilmoitetaan 
myöhemmin, kuntalaisverkon tunnuk-
set saa AV-vastaavalta ja Fronter-tun-
nukset ryhmänohjaajalta  

re
ht

or
i r

eh
to

ri

ap
ul

ai
sr

eh
to

ri

op
in

to
-o

hj
aa

ja

ry
hm

än
oh

ja
aj

a

ai
ne

en
op

et
ta

ja

ko
ul

us
ih

te
er

i

ur
he

ilu
lin

ja
n

ko
or

di
na

at
to

ri

te
rv

ey
de

nh
oi

ta
ja

ps
yk

ol
og

i/
 k

ur
aa

tto
ri

er
ity

iso
pe

tta
ja

tu
to

rit

37



ESPOON YHTEINEN KURSSITARJONTA 
LUKUVUONNA 2022–2023

Espoon lukioiden opiskelijat voivat valita 
yhteisestä opintotarjonnasta opintoja lähes 
kaikista muista espoolaisista lukioista. Opin-
not voivat olla pakollisia, syventäviä tai so-
veltavia. Osan valinnoista pystyt tekemään 
itse Wilman Kurre-ohjelmassa olevalta kurs-
sitarjottimelta.

Lisäksi Espoossa tarjotaan Omnian työvä-
enopiston tarjontaa myös lukiolaisille. Lisää 
aiheesta voit kysellä omalta opinto-ohjaajalta 
sekä tutustua Omnian www-sivuihin:
omnia.fi/koulutukset/abi

Haukilahden lukiolaisilla on mahdollisuus osal- 
listua Aalto-yliopistossa yksittäisille luennoil- 
le, erikseen räätälöidyille kursseille sekä muu- 
tamiin avoimiin opintokokonaisuuksiin. 

AALTO-YLIOPISTON KURSSIT
Ajankohtaisista kursseista tiedotetaan Wilman 
kautta ja Wilmaan tulee myös oma kurssitar- 
jotin opintokokonaisuuksia varten.

LOPS 2016

38 39
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Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän 
päättämiä syventäviä ja soveltavia kursseja. Oppituntien lisäksi opinto-ohjauksessa opiskelijalle 
annetaan muuta ohjausta.

🙌🤓

P = pakollinen kurssi
SY = valtakunnallinen syventävä kurssi
SO = lukiokohtainen soveltava kurssi
VSO = valtakunnallinen soveltava kurssi

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus (P) ÄI02 Kieli, 
kulttuuri ja identiteetti (P)
ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (P)
ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen (P)
ÄI05 Teksti ja konteksti (P)
ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset (P)
ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen
syventäminen (SY)
ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen (SY)
ÄI09 Lukutaitojen syventäminen (SY)
ÄI10 Lyriikka ja luova kirjoittaminen (SO)
ÄI11 Kirjoita oikein – kielenhuollon sääntö-
jä ja harjoituksia (SO)
ÄI12 Ilmaisutaitokurssi 1 (SO)
ÄI13 Ilmaisutaitokurssi 2 (SO)
ÄI14 Kuva ja kirjoitus (SO)

RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ
RUA01 Ruotsinkielinen maailmani (P)
RUA02 Ihminen verkostoissa (P)
RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (P)
RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (P)
RUA05 Tiede ja tulevaisuus (P)
RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo (P)
RUA07 Kestävä elämäntapa (SY)
RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen (SY)
RUA09 Abille avuksi (SO)
RUA10 Uusia ulottuvuuksia ruotsin kielellä (SO)

RUOTSI, B1-OPPIMÄÄRÄ
RUB11 Minun ruotsini (P)
RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet (P)
RUB13 Kulttuuri ja mediat (P)
RUB14 Monenlaiset elinympäristömme (P)
RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (P)
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (SY)
RUB17 Kestävä elämätapa (SY)
RUB18 Abille avuksi (SO)
RUB19 Uusia ulottuvuuksia ruotsin kielellä (SO) 

LOPS 2016 ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ
ENA01 Englannin kieli ja maailmani (P)
ENA02 Ihminen verkostoissa (P)
ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä (P)
ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (P)
ENA05 Tiede ja tulevaisuus (P)
ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo (P)
ENA07 Kestävä elämäntapa (SY)
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen (SY)
ENA09 Abien kertauskurssi (SO)
ENA10 Gateway to North America – tutustu
Yhdysvaltoihin (SO)
ENA11 Kansainvälinen toiminta (SO)

ESPANJA, B3-OPPIMÄÄRÄ
EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen
kieleen (SY)
EAB32 Matkalla maailmassa (SY)
EAB33 Elämän tärkeitä asioita (SY)
EAB34 Monenlaista elämää (SY)
EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito (SY)
EAB36 Kulttuuri ja mediat (SY)
EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SY)
EAB38 Yhteinen maapallomme (SY)
EAB39 Abikurssi (SO)
EAB310 Kulttuurimatkakurssi (SO)

RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ
RAB21 Elämän tärkeitä asioita (SY)
RAB22 Monenlaista elämää (SY)
RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito (SY)
RAB24 Kulttuuri ja mediat (SY)
RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SY)
RAB26 Yhteinen maapallomme (SY)
RAB27 Kansainvälinen toiminta (SY)
RAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen (SY)
RAB29 Pariisi-kurssi (SO)

RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ
RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen
kieleen (SY)
RAB32 Matkalla maailmassa (SY)
RAB33 Elämän tärkeitä asioita (SY)
RAB34 Monenlaista elämää (SY)
RAB35 Hyvinvointi ja huolenpito (SY)
RAB36 Kulttuuri ja mediat (SY)

OPETUSSUUNNITELMAN MUKAINEN 
KURSSITARJONTA HAUKILAHDEN LUKIOSSA 2022 –2023
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RAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SY)
RAB38 Yhteinen maapallomme (SY)
RAB39 Pariisi-kurssi (SO)

SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ
SAA01 Kieli ja maailmani (P)
SAA02 Ihminen verkostoissa (P)
SAA3 Kulttuuri-ilmiöitä (P)
SAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (P)
SAA05 Tiede ja tulevaisuus (P)
SAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo (P)
SAA07 Kestävä elämäntapa (SY)
SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen (SY)
SAA09 Abien kertauskurssi (SO)
SAA10 Berliini ennen ja nyt (SO)

SAKSA B2-OPPIMÄÄRÄ
SAB21 Elämän tärkeitä asioita (SY)
SAB22 Monenlaista elämää (SY)
SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito (SY)
SAB24 Kulttuuri ja mediat (SY)
SAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SY)
SAB26 Yhteinen maapallomme (SY)
SAB27 Kansainvälinen toiminta (SY)
SAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen (SY)
SAB29 Abien kertauskurssi (SO)
SAB210 Berliini ennen ja nyt (SO)

SAKSA B3-OPPIMÄÄRÄ
SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen
kieleen (SY)
SAB32 Matkalla maailmassa (SY)
SAB33 Elämän tärkeitä asioita (SY)
SAB34 Monenlaista elämää (SY)
SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito (SY)
SAB36 Kulttuuri ja mediat (SY)
SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SY)
SAB38 Yhteinen maapallomme (SY)
SAB39 Abien kertauskurssi (SO)
SAB310 Berliini ennen ja nyt (SO)

MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ
MAY01 Luvut ja lukujonot (P)
MAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt (P)
MAA03 Geometria (P)
MAA04 Vektorit (P)
MAA05 Analyyttinen geometria (P)
MAA06 Derivaatta (P)
MAA07 Trigonometriset funktiot (P)
MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot (P)

MAA09 Integraalilaskenta (P)
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot (P)
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen (SY)
MAA12 Algoritmit matematiikassa (SY)
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan
jatkokurssi (SY)
MAA14 Kertauskurssi (SO)
MAA15 Matemaattinen taloustieto (SO)

MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ
MAY01 Luvut ja lukujonot (P)
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt (P)
MAB03 Geometria (P)
MAB04 Matemaattisia malleja (P)
MAB05 Tilastot ja todennäköisyys (P)
MAB06 Talousmatematiikka (P)
MAB07 Matemaattinen analyysi (SY)
MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II (SY)
MAB09 Kertauskurssi I (SO)
MAB10 Kertauskurssi II (SO)
MAB11 Ympäristön tutkimus ja tilastolliset
menetelmät (SO)

BIOLOGIA
BI01 Elämä ja evoluutio (P)
BI02 Ekologia ja ympäristö (P)
BI03 Solu ja perinnöllisyys (SY)
BI04 Ihmisen biologia (SY)
BI05 Biologian sovellukset (SY)
BI06 Lääketieteellinen biologia (SO)
BI07 Biologian kertauskurssi (SO)
BI08 Fysiikan ja biologian työkurssi (SO)

MAANTIEDE
GE01 Maailma muutoksessa (P)
GE02 Sininen planeetta (SY)
GE03 Yhteinen maailma (SY)
GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (SY)
GE05 Pääkaupunkiseudun kartat (SO)
GE06 Maantieteen kertauskurssi (SO)
GE07 QUANTA-tiedekilpailu, Intia (SO)
GE08 Ympäristön tutkimus ja tilastolliset
menetelmät (SO)
GE09 Gateway to North America – tutustu
Yhdysvaltoihin (SO)

FYSIIKKA
FY01 Fysiikka luonnontieteenä (P)
FY02 Lämpö (SY)
FY03 Sähkö (SY)

FY04 Voima ja liike (SY)
FY05 Jaksollinen liike ja aallot (SY)
FY06 Sähkömagnetismi (SY)
FY07 Aine ja säteily (SY)
FY08 Matemaattinen fysiikka (SO)
FY09 Fysiikan ja kemian työkurssi (SO)
FY10 Fysiikan työkurssi Aalto yliopiston
kanssa (SO)
FY11 Ylioppilastehtäväkurssi (SO)
FY12 Cern-tiedeleiri (SO)
FY13 Fysiikan ja biologian työkurssi (SO)

KEMIA
KE01 Kemiaa kaikkialla (P)
KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (SY)
KE03 Reaktiot ja energia (SY)
KE04 Materiaalit ja teknologia (SY)
KE05 Reaktiot ja tasapaino (SY)
KE06 Fysiikan ja kemian työkurssi (SO)
KE07 Kemian kertauskurssi (SO)

FILOSOFIA
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun (P)
FI02 Etiikka (P)
FI03 Yhteiskuntafilosofia (SY)
FF04 Tieto, tiede ja todellisuus (SY)

PSYKOLOGIA
PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (P)
PS02 Kehittyvä ihminen (SY)
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen (SY)
PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja
mielenterveys (SY)
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (SY)
PS06 Sosiaalipsykologia (SO)
PS07 Mielenterveys ja ihmissuhteet (SO)
PS08 Neuropsykologian jatkokurssi (SO)
PS09 Psykologian kertauskurssi (SO)

HISTORIA
HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien
muutoksessa (P)
HI02 Kansainväliset suhteet (P)
HI03 Itsenäisen Suomen historia (P)
HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 
(SY)
HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi (SY)
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat (SY)
HI07 Rooman historia ja kulttuuri (SO)
HI08 Historian ja yhteiskuntaopin tutkimuskurssi (SO)

HI09 Historian kertauskurssi (SO)
HI10 Berliini ennen ja nyt (SO)
HI11 Tutkimusmatkoja lähialueiden
historiaan (SO)
HI12 Pariisi-kurssi (SO)
HI13 Katolinen Puola ja holokaustin
historia (SO)

YHTEISKUNTAOPPI
YH01 Suomalainen yhteiskunta (P)
YH02 Taloustieto (P)
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (P)
YH04 Kansalaisen lakitieto (SY)
YH05 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (SO)
YH06 Yhteiskuntaopin ajankohtaiskurssi (SO)
YH07 Opiskelijakunnan hallitus (SO)
YH08 Yhteiskuntafilosofia (SO)
YH09 Taloustiedon jatkokurssi (SO)
YH10 Historian ja yhteiskuntaopin
tutkimuskurssi (SO)
YH11 Matemaattinen taloustieto (SO)
YH12 Gateway to North America – tutustu
Yhdysvaltoihin (SO)
YH13 Urasuunnittelu ja elämänhallinta (SO)
YH14 Kulttuurivaihtokurssi (SO)

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon,
juutalaisuuden ja islamin jäljillä (P)
UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko (P)
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia
liikkeitä (SY)
UE04 Uskonto suomalaisessa
yhteiskunnassa (SY)
UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaari-
kulttuurissa (SY)
UE06 Uskonnot ja media (SY)
UE07 Uskonnon kertauskurssi abeille (SO)
UE08 Katolinen Puola ja holokaustin
historia (SO)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen
ajattelu (P)
ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (P)
ET03 Yksilö ja yhteisö (SY)
ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina (SY)
ET05 Katsomusten maailma (SY)
ET06 Teknologia, maailmankatsomukset
sja ihmiskunnan tulevaisuus (SY)
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TERVEYSTIETO
TE01 Terveyden perusteet (P)
TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys (SY)
TE03 Terveyttä tutkimassa (SY)
TE04 Ajankohtaista terveydestä (SO)
TE05 Terveystiedon valmennuskurssi (SO)
TE06 Minä ja terveys (SO)
TE07 Ensiapu ja turvallisuus (SO)

LIIKUNTA
LI01 Energiaa liikunnasta (P)
LI02 Aktiivinen elämäntapa (P)
LI03 Terveyttä liikkuen (SY)
LI04 Yhdessä liikkuen (SY)
LI05 Hyvinvointia liikkuen (SY)
LI06 Abiliikuntakurssi (SY)
LI07 Vanhat tanssit (SO)
LI08 Liikuntaa eri ympäristössä (SO)
LI09 Talviliikuntakurssi (SO)
LI10 Vesiurheilukurssi (SO)

MUSIIKKI
MU01 Musiikki ja minä (P)
MU02 Moniääninen Suomi (P)
MU03 Ovet auki musiikille (SY)
MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa (SY)
MU05 Konsertti 1 (SO)
MU06 Konsertti 2 (SO)
MU07 Konsertti 3 (SO)
MU08 Vanhojen tanssien orkesteri (SO)
MU09 Musiikkia Espoossa (SO)

KUVATAIDE
KU01 Kuvat ja kulttuurit (P)
KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (P)
KU03 Osallisena mediassa (SY)
KU04 Taiteen monet maailmat (SY)
KU05 Rooman historia ja kulttuuri (SO)
KU06 Tutkimusmatkoja lähialueiden historiaan (SO)
KU07 Valokuvaus (SO)
KU08 Piirustus ja maalaus (SO)
KU09 Elokuva ja videokuvaus (SO)
KU10 Kuva ja kirjoitus (SO)

OPINTO-OHJAUS
OP01 Minä opiskelijana (P)
OP02 Jatko-opinnot ja työelämä (P)
OP03 Tutortoiminta (SO)
OP04 Tutortoiminnan jatkokurssi (SO)
OP05 Työelämään tutustuminen (SO)
OP06 Urasuunnittelu ja elämänhallinta (SO)

TEEMAOPINNOT
TO01 Monitieteinen ajattelu (SY)
TO02 Tutkiva työskentely teknologialla (SY)
TO03 Osaaminen arjessa (SY)
TO04 Digikansalaisen perustaidot (SO)

LUKIODIPLOMIT
KOLD01 Kotitalouden lukiodiplomi (VSO)
KULD02 Kuvataiteen lukiodiplomi (VSO)
KÄLD03 Käsityön lukiodiplomi (VSO)
LILD04 Liikunnan lukiodiplomi (VSO)
MELD05 Median lukiodiplomi (VSO)
MULD06 Musiikin lukiodiplomi (VSO)
TALD07 Tanssin lukiodiplomi (VSO)
TELD08 Teatterin lukiodiplomi (VSO)

TAITEIDEN VÄLISET KURSSIT
TA01 Monitaiteellinen musiikkiprojekti (VSO)
TA02 Nykytaiteen keinoin (VSO)
TA03 Taidetta kaikilla aisteilla (VSO)

URHEILUVALMENNUS
Golf 01–15 (SO)
Jalkapallo 01–15 (SO)
Jääkiekko 01–15 (SO)
Voimistelu 01–15 (SO)

LIIKENNEKASVATUS
AJO01 Liikennekasvatus (SO)

🎶
⚗

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
1. vuositaso
Särmä (LOPS21). Suomen kie-
li ja kirjallisuus digikirja, Otava
ÄI1: Tekstien tulkinta ja kirjoit-
taminen, Särmä 1 (LOPS21)
ÄI2: Kieli- ja tekstitie-
toisuus, Särmä 2 (LOPS21)
ÄI3: Vuorovaikutus 1, Särmä 3 (LOPS21)
ÄI4: Kirjallisuus 1, Särmä 4 (LOPS21)

2.-3. vuositaso
ÄI 1-9: Särmä. Suomen kieli ja kir-
jallisuus Digikirja, Otava
Särmä Tehtäviä 4-9 Digikirja, Otava
2. vuositason kirjat (LOPS21)
3. vuositason kirjat (LOPS16)

ENGLANTI A 
EA 1-5: Elements, Sanoma Pro 
EA 6-8: On The Track, Sanoma Pro
EA 8: Oppikirja ilmoitetaan 
opetuksen alkaessa
EA 9: Ready, Set, Go!, Studeo
1-2. vuositason kirjat (LOPS21)
3. vuositason kirjat (LOPS16)

RUOTSI A 
RUA 1: Inne 1-2, Otava 
RUA 2: Inne 1-2, Otava  
RUA 3: Inne 3, Otava  
RUA 4: Inne, Otava  
RUA 5: Inne, Otava  
RUA 6: Inne, Otava  
RUA 7: Inne, Otava 
RUA 8: Inne, Otava 
RUA 9: Oppikirja ilmoitetaan 
opetuksen alkaessa 
1-2. vuositason kirjat (LOPS21)
3. vuositason kirjat (LOPS16)

SAKSA A 
SAA 1: Magazin.de 4, Otava 
SAA 2: Magazin.de 5, Otava 
SAA 3: Magazin.de 6, Otava 
SAA 4: Magazin.de 7, Otava 
SAA 5: Magazin.de 8, Otava 
SAA 6: Magazin.de Abi, Otava
SAA 7-8: Genau 7-8, Sanoma Pro
SAA 9: Yo-kertaus saksa, Sanoma Pro

1-2. vuositason kirjat (LOPS21)
3. vuositason kirjat (LOPS16)

RUOTSI B1 
RUB 1: Fokus 1-2, Otava 
RUB 2: Fokus 1-2, Otava 
RUB 3: Fokus 3, Otava 
RUB 4: Fokus 4, Otava 
RUB 5: Fokus 5, Otava 
RUB 6: Fokus 6, Otava 
RUB 7: Fokus 7, Otava 
RUB 8: Fokus Abi, Otava 
1-2. vuositason kirjat (LOPS21)
3. vuositason kirjat (LOPS16)

RANSKA B2
Oppikirja ilmoitetaan opetuksen alkaessa.

SAKSA B2 
SAB 1: Magazin.de 3, Otava  
SAB 2: Magazin.de 4, Otava  
SAB 3: Magazin.de 5, Otava  
SAB 4: Magazin.de 6, Otava  
SAB 5: Magazin.de 7, Otava  
SAB 6: Magazin.de 8, Otava  
SAB 7-8: Magazin.de Abi, Otava
SAB 9: Yo-kertaus saksa, Sanoma Pro
1-2. vuositason kirjat (LOPS21)
3. vuositason kirjat (LOPS16)

O P P I K I R J A L U E T T E L O  2 0 2 2 - 2 0 2 3
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RANSKA B3 
Oppikirja ilmoitetaan opetuksen alkaessa.

SAKSA B3 
SAB 31: Magazin.de 1, Otava
SAB 32: Magazin.de 2, Otava 
SAB 33: Magazin.de 3, Otava 
SAB 34: Magazin.de 4, Otava 
SAB 35: Magazin.de 5, Otava 
SAB 36: Magazin.de 6, Otava 
1-2. vuositason kirjat (LOPS21)
3. vuositason kirjat (LOPS16)

ESPANJA B3 
EAB31: Nos vemos 1, Otava (LOPS21)
EAB32: Nos vemos 2, Otava (LOPS21)
EAB33: Nos vemos 3, Otava (LOPS21)
EAB34: Nos vemos 4, Otava  (LOPS21)
EAB35: Nos vemos 5, Otava (LOPS21)
EAB36: Nos vemos 6, Otava (LOPS21)

MATEMATIIKKA, yhteinen 
MAY 1: MAY1 Luvut ja yhtälöt, Studeo

MATEMATIIKKA, pitkä
MAA 1-14: Seppänen ym.: MAOL-digitau-
lukot, Matematiikka, fysiikka, kemia, Otava
TI-Nspire CX CAS laskinohjelmisto
 
1. vuositaso 
MAA 2: Funktiot ja yhtälöt 1, Studeo 
(LOPS21) 
MAA 3: Geometria, Studeo (LOPS21) 
MAA 4: Analyyttinen geometria ja vektorit  
, Studeo (LOPS21) 
 
2. vuositaso
MAA5: Funktiot ja yhtälöt 
2, Studeo (LOPS21)
MAA6: Derivaatta, Studeo (LOPS21)
MAA7: Integraalilaskenta, Studeo (LOPS21)
MAA8: Tilastot ja toden-
näköisyys, Studeo (LOPS21)
MAA9: Talousmatematiik-
ka, Studeo (LOPS21)
MAA11:Algoritmit, Studeo (LOPS21)

 
 
3. vuositaso
MAA10: Tekijä10, Todennäköisyys 
ja tilastot, Sanoma Pro (LOPS16)
MAA11: Tekijä 11, Lukuteoria ja todistami-
nen, Sanoma Pro (LOPS16) 
MAA 12: Tekijä 12, Algoritmit matematii-
kassa, Sanoma Pro (LOPS16) 
MAA 13: Tekijä 13, Differentiaali- ja inte-
graalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro 
(LOPS16) 
MAA 14: Tekijä Pitkä matematiikka, 
YO Kertaus, Sanoma Pro (LOPS16)

MATEMATIIKKA, lyhyt 
MAB 1-10: Seppänen ym.: MAOL-taulukot: 
Matematiikka – Fysiikka – Kemia, Otava 
TI-Nspire CX CAS laskinohjelmisto

1. vuositaso 
MAB 2: Binomi, Sanoma Pro (LOPS21) 
MAB 3: Binomi, Sanoma Pro (LOPS21)
 
2. vuositaso 
MAB4: Binomi, Sanoma Pro (LOPS21)
MAB5: Binomi, Sanoma Pro (LOPS21)
MAB6: Binomi, Sanoma Pro (LOPS21)
MAB7: Binomi, Sanoma Pro (LOPS21)
MAB8: Binomi, Sanoma Pro (LOPS21)

3.vuositaso 
MAB 9: Tekijä Lyhyt matematiikka, YO Ker-
taus, Sanoma Pro (LOPS16) 
MAB 10: Tekijä Lyhyt matematiikka, YO 
Kertaus, Sanoma Pro (LOPS16) 

KEMIA
MAOL-taulukot (digiversio): Matem-
atiikka – Fysiikka - Kemia. Otava
TI-Nspire CX CAS laskinohjelmisto

1. vuositaso 
KE 1: Sidos 1 - Kemia ja minä, 
Sanoma Pro (LOPS21)
KE 2: Sidos 2 - Kemia ja kestävä tule-
vaisuus, Sanoma Pro (LOPS21)

2. vuositaso 
KE 3: Sidos 3 - Molekyylit ja 
mallit, Sanoma (LOPS21)
KE4: Sidos 4 - Kemiallinen reak-
tio, SanomaPro  (LOPS21)
KE5: Sidos 5 - Kemiallinen energia ja 
kiertotalous, SanomaPro  (LOPS21)

3. vuositaso 
KE 5: Mooli 5, Reaktiot ja tasa-
paino, Otava (LOPS16)
KE 7: Mafynetti YO-kertauskurssi 
kemia, Mafyvalmennus.fi (LOPS16)

FYSIIKKA
FY 1-14: Seppänen ym.: MAOL-taulukot, 
Matematiikka, fysiikka, kemia, Otava
TI-Nspire CX CAS laskinohjelmisto

1. vuositaso
FY 1: Fysiikka, Fysiikka luonnonti-
eteenä, Sanoma Pro (LOPS21)FY 2: 
Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta, 
Sanoma Pro  (LOPS21)FY 3: Energia 
ja Lämpö, Sanoma Pro (LOPS21)FY 4: 
Voima ja liike, Sanoma Pro (LOPS21)

2. vuositaso 
FY 5: Fysiikka 5, Jaksollinen liike ja aallot, 
Sanoma Pro (LOPS21) 
FY 6: Fysiikka 6, Sähkö, Sanoma Pro 
(LOPS21) 
FY 7: Fysiikka 7, Sähkömagnetis-
mi ja valo, Sanoma Pro (LOPS21)
 
3. vuositaso 
FY 7: Fysiikka 7, Aine ja säteily, Sanoma 
Pro (LOPS16)  
FY 8: Fysiikka, YO kertaus Sa-
noma Pro (LOPS16)

MAANTIEDE
GE 1: Geos1, Maailma muutoksessa, Sano-
ma Pro (LOPS21) 
GE 2: Geos 2, Sininen planeetta, Sanoma 

Pro (LOPS21) 
GE 3: Geos 3, Yhteinen maailma, Sanoma 
Pro (LOPS21) 
GE 4: Geos 4, Geomedia - tutki, osallis-
tu ja vaikuta, Sanoma Pro (LOPS21)

BIOLOGIA
BI 1: Bios 1, Elämä ja evoluu-
tio, Sanoma Pro (LOPS21)
BI 2/ BI3: Bios 2-3, Ekologian perus-
teet/Ihmisen vaikutukset ekosys-
teemeihin, Sanoma Pro (LOPS21)
BI 4: Bios 4, Solu ja perinöl-
lisyys, Sanoma Pro (LOPS21)
BI 5: Bios 5, Ihmisen biolo-
gia, Sanoma Pro (LOPS21)
BI6: Bios 6, Biotekniikka ja sen sovel-
lukset, Sanoma Pro (LOPS21)

HISTORIA
HUOM! On suositeltavaa, että myös 
3. ja 4. vuositason opiskelijat hankki-
vat LOPS2021:n mukaiset oppikirjat.
HI 1: Opus 1. Ihminen, ympäristö 
ja historia. Edita. (LOPS21)
HI 2: Opus 2. Kansainväliset su-
hteet. Edita. (LOPS21)
HI 3: Opus 3: Itsenäisen Suomen 
historia. Edita. (LOPS21)
HI 4: Forum IV. Eurooppalaisen maail-
mankuvan kehitys. Otava (LOPS21)
HI 5: Forum V. Ruotsin itämaas-
ta Suomeksi. Otava (LOPS21)
HI 6: Forum VI. Maailman kult-
tuurit kohtaavat. Otava (LOPS21)
HI 3: Forum III. Itsenäisen Suomen 
historia. Otava. (LOPS16)
HI 4: Forum IV. Eurooppalaisen maail-
mankuvan kehitys. Otava. (LOPS16)
HI 5: Forum V. Ruotsin itämaas-
ta Suomeksi. Otava. (LOPS16)
HI 6: Forum VI. Maailman kult-
tuurit kohtaavat. Otava. (LOPS16)
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YHTEISKUNTAOPPI
HUOM! On suositeltavaa, että myös  
3. ja 4. vuositason opiskelijat hankki-
vat LOPS2021:n mukaiset oppikirjat.

YH 1: Forum 1. Suomalainen 
yhteiskunta. Otava. (LOPS21)
YH 2: Forum 2. Taloustie-
to. Otava (LOPS21)
YH 3: Forum 3. Suomi, Eurooppa ja 
muuttuva maailma. Otava (LOPS21)
YH 1: Forum 1. Suomalainen 
yhteiskunta. Otava. (LOPS16)
YH 2: Forum 2. Taloustie-
to. Otava. (LOPS16)
YH 3: Forum 3. Suomi, Eurooppa ja 
muuttuva maailma. Otava. (LOPS16)
YH 4: Jokaisen oikeustieto. Sanoma Pro 

USKONTO
UE 1: Uusi Arkki 1, Edita. (LOPS21)
UE 2: Uusi Arkki 2, Edita (LOPS21)
UE 3: Uusi Arkki 3, Edita (LOPS21)
UE 4: Uusi Arkki 4, Edita (LOPS21)
UE 5: Uusi Arkki 5-6, Edita  
UE 6: Uusi Arkki 5-6, Edita 

PSYKOLOGIA 
PS 1: Mieli 1, Sanoma Pro (LOPS21)
PS 2: Mieli 2, Sanoma Pro (LOPS21)
PS 3: Mieli 3, Sanoma Pro (LOPS21)
PS 4: Mieli 4, Sanoma Pro (LOPS21)
PS 5: Mieli 5, Sanoma Pro (LOPS21)

PS 4: Aarnio ym.: Skeema 4, Edita 
PS 5: Aarnio ym.: Skeema 5, Edita

FILOSOFIA 
FI1: Idea 1, Otava. (LOPS21)
FI2: Idea 2, Otava (LOPS21)
FI3: Idea 3, Otava (LOPS21)
FI4: Idea 4, Otava (LOPS21)

TERVEYSTIETO 
TE 1: Antikainen ym.: Terve 1 Terveys 
voimavarana (LOPS21), Sanoma Pro
TE 2: Antikainen ym.: Terve 2 Terveys 
ja ympäristö (LOPS21), Sanoma Pro
TE 3: Orkovaara ym.: Terve 3 Terveyt-
tä tutkimassa (2017), Sanoma Pro
TE 4: Kannas & Välimaa. Vir-
taa Lukion terveystiedon ker-
tauskirja (2018), Edukustannus
TE 5: Kannas & Välimaa. Vir-
taa Lukion terveystiedon ker-
tauskirja (2018), Edukustannus

OPO
Etevä (LOPS 2021), Otava

VALMENNUSOPPI
VOP1-VOP Kehity huippu-urheilijaksi 
harjoituskirja, Suomen Olympiakomiteaw

📚
📙
📅

HAUKILAHDEN LUKION 
VALINTAKORTTI LOPS 2016 

OPPIAINE TUNNUS I VUODEN 
VALINNAT

II VUODEN  
VALINNAT

III VUODEN  
VALINNAT 

Äidinkieli ÄI                     
1  2  3  so10  
so11    so12   
so13   so14

4   5  sy7  so10  
so11  so12  so13  
so14

6   sy7    sy8  
sy9   so10  so11 
so12 so13  so14

Ruotsi (A-kieli) RUA 1  2  3   4  5  6   sy7  sy8  so9

Ruotsi (B1-kieli) RUB 1  2  3 3  4  5  sy6 sy6  sy7   so8

Englanti (A-kieli) ENA 1  2  3  so10
4  5  6  sy7 
sy8  so10

sy7  so9

Saksa (A-kieli) SAA 1  2  3 4   5   6  sy7   sy8   so9

Saksa (B2-kieli) SAB2 sy1  sy2  sy3 sy4  sy5  sy6 sy7   sy8   so9

Saksa (B3-kieli) SAB3 syd1  syd2  sy1 
sy2 sy3 sy4  sy5 sy6  sy7   sy8   so9  

Ranska 
(B2-kieli) RAB2 sy1   sy2 sy3  sy4  sy5  sy6  sy7   sy8  

Ranska 
(B3-kieli) RAB3 syd1  syd2  sy1 

sy2 
sy3  sy4  sy5  
sy6 sy7   sy8  

Espanja  
(B3-kieli) EAB3 sy1  sy2  sy3 sy4  sy5  sy6 sy7  sy8

Pitkä  
matematiikka MAA sy1  2  3  4  

5 sy11
6 7 8  9  sy11 
 so15

10   sy12  sy13 
so14 

Lyhyt  
matematiikka MAB sy1  2  3 4   5  6  sy7 sy8   s9   so10

Fysiikka FY 1  sy2  sy3 sy4  sy5  sy6  so10 sy7  so8  so9  
so11

Kemia KE 1  sy2 sy3   sy4   so6 sy5  so7 

Biologia BI 1  sy3 2  sy3  sy4  sy5  
so6   

sy4  sy5  so7
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Pakolliset kurssit: lihavoitu
Syventävät kurssit: lihavoitu ja merkitty sy-merkinnällä
Soveltavat kurssit: merkitty so-merkinnällä

Maantiede GE 1   sy2  sy3  so5 sy4  so6

Uskonto (+ET) U /UO /ET 1  sy4 2   sy3  sy4  sy6 sy5   sy6  so7  
so8

Psykologia PS 1  sy2 sy3  sy4  so6 so7  
so8  so9

sy5   so6  o7   
so8   so9

Filosofia FF 1   2 2   sy3   sy4 sy3  sy4

Historia HI 1  sy4   sy6  so7 
so10  so11  so12   

2  3  sy4  sy5  sy6  
so7  so8  so9  so10  
so11 so12  so13

3  sy5  so8  so9  

Yhteiskuntaoppi YH 1 so6 so7 so12
2  3  sy4  so5  so6  
so7  so8  so9  so10  
so11  so12  so13  

2  3  sy4  so5  
so7 so8  so10  
so13      

Kuvataide KU 1 2 sy3 so5 so6 
so7 so8

sy3   sy4   so5  so6  
so7   so8   so9  so10

sy3  sy4  so8 
so9  so10

Musiikki MU 1  2  sy3  so5 so8 
so9

2 sy3  sy4  so5   
so6  so9   

sy3   sy4  so5  so6 
so7 so9 

Terveystieto TE 1 so6 so7 sy2  sy3  so4 so6  
so7

sy2   sy3  so4  
so5

Liikunta LI 1   sy3   sy4   so7 
so8  so9  so10

2  sy3  sy5  so7  
so8  so9  so10
 

sy3   so6  so10  
so11

Urheilu- 
valmennus

so1 so2 so3   
so4  so5

so6  so7  so8  so9  
so10

so11 so12 so13 
so14 so15

Valmennusoppi VO so1 so2

Liikenne  
kasvatus AJO so1 so1

Opinto-ohjaus OP 1 1  2 so3 so4 
so5  so6 2 so4

      
 

OPPIAINE TUNNUS I VUODEN 
VALINNAT

II VUODEN 
VALINNAT

III VUODEN 
VALINNAT

Koskee vain 3.:n ja 4.:n vuosi-
kurssin opiskelijoita

tunti ma ti ke to pe

1. 2 7 4 7 1

2. 3 5 2 5 4

3. 5 4 3 2 6

4. 6 1 6 1 7

5. 8 - 8 3 8

6. 9

rivien ulkopuol.

9

rivien ulkopuol.

9

rivien ulkopuol.

9

rivien ulkopuol.

9

rivien ulkopuol.

Kalenteri 2022–2023

7

4

5

11

2
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30.3.1949  Kokous Gräsan kansakoululla suomenkielisen  
   oppikoulun perustamiseksi
26.10.1950  Etelä-Espoon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry  
   rekisteröitiin
29.5.1952  Koulun perustamislupa / valtioneuvoston päätös
10.6.1952          Ensimmäinen pääsytutkinto
1.9.1952          Koulun toiminnan aloittaminen
24.4.1952          Lukio-oikeudet / valtioneuvoston päätös
12.4.1959  Koulutalon vihkiäiset
28.3.1961  Todistusten anto-oikeus / kouluhallitus
31.5.1961  Ensimmäiset 12 ylioppilasta
1.7.1977   Siirtyminen Espoon kaupungin koululaitoksen osaksi

RAKENTAMINEN

7.2.1956   Koulutontin ja ns. Saarisalon huvilan osto-oikeus  
   Espoon kunnalta
1.4.1957 – 1.9.1957 I   rakennusvaihe   
2.5.1958 – 27.2.1959  II   rakennusvaihe  
30.5.1961 – 15.10.1961  III  rakennusvaihe  
19.7.1965 – 29.4.1966  IV  rakennusvaihe  
8/1988 – 19.10.1990  V   rakennusvaihe 
16.8.2016  Opetus alkaa Otaniemeen uusituissa opetustiloissa

KOULUN VAIHEITA
KARTAT JA MUUTA TÄRKEÄÄ

KULKUYHTEYDET
Haukilahden lukio sijaitsee Espoon Otanie-
messä. Lukioon pääsee Espoosta ja Helsin-
gistä kätevästi metrolla tai bussilla ja alueel-
la on myös käytössä HSL:n kaupunkipyöriä. 
Haukilahden lukio sijaitsee HSL:n B-vyöhyk-
keellä eli julkisilla tarvitset AB- tai BC-lipun, 
jos tulet Espoosta tai Helsingistä. Kerta- 
lippuja voi ostaa busseista, metroasemien 
automaateista tai HSL:n sovelluksella.

METRO
Aalto-yliopiston metroasemalla on kaksi si- 
säänkäyntiä, Tietotie ja Otaniementie.  Ota- 
niementieltä pääsee esimerkiksi Dipoliin, 
Kandidaattikeskukseen, Väre-rakennukseen, 
Kauppakorkeakoulun uuteen päärakennuk- 
seen ja Harald Herlin -oppimiskeskukseen. 
Tietotien kautta voi suunnata esimerkiksi 
Micronovaan ja Open Innovation House -ra-
kennukseen.

Metro kulkee lännessä Tapiolaan tai Matin- 
kylään ja idässä Mellunmäkeen tai Vuosaa-
reen. Metron vuoroväli on 2,5-5 minuuttia ja 
matka Otaniemeen (Aalto-yliopisto) kestää 
Helsingin Kampista 11 minuuttia.
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Dipoli
Dipoli

Aalto-yliopisto 
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195N
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550

510

194, A
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506
551
552

103, T
506

10, K

102, T
103, T
501V
551

BUSSIT

Otaniemeä palvelevat linjat 111, 550, 551, 
552 ja 555. Nämä bussit kulkevat Aalto-yli-
opiston metroaseman pääuloskäynniltä A 
(Otaniementie). Metron liikennöintiaikojen 
ulkopuolella palvelee 551N, jonka pysäkki 
on metron B-sisäänkäynnin ulkopuolella. 
(Tietotie).

M
M

🚌............
Tekninen- ja ympäristötoimiTeknisen- ja ympäristötoimen chat

1

 chat  

Voimmeko auttaa?

Kysy meiltä Espoon palveluista.

Aloita chat  Aloita videochat

Autamme sinua hetken kuluttua. Odotathan pienen tovin.

Asiakaspalvelija tarjoaa videoyhteyttä ja/tai dokumentin jakoa

Hyväksy  Hylkää

kirjoittaa...

 

Keskustelu on päättynyt

Ole hyvä ja kerro kuinka palvelimme sinua tänään.

Yleisarvosana:

 0
 1
 2
 3
 4
 5

 Poistu  Lähetä

Kiitos palautteestasi!

Otamme mielipiteesi huomioon kun kehitämme palveluamme.

Sulje

Kirjoita viestisi tähän...

Kirjoita 
vapaamuotoinen 

Kirjaudu sisään
3

FIN

Kartalla näkyvissä

Opaskartta

Haussa löytyi 1 kohdetta.

Osoitteet

Metallimiehenkuja

metallimiehenkuja

Sivusto käyttää evästeitä. Lue lisää... Ok

Fysiikka
Otakaari 1

Metroyhteydet
muihin lukioihin

Ruokailu
Tekniikantie 4

Haukilahden lukion
lisätilat / Kuvataide 
Metallimiehenkuja 1

Liikunta
Otahallissa
Otaranta 6

Kemia
Vuorimiehentie 1

Laine - Haukilahden
lukion päärakennus
Tekniikantie 3

OPISKELUTILOJEN SIJAINNIT

Miestentien kampuksen reitti seuraavalla sivulla.
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LAINE - HAUKILAHDEN LU-
KION PÄÄRAKENNUS
Alakerrassa sijaitsevat vahtimestarin tilat, 
molemmat opinto-ohjaajat, oppilashuollon 
tilat, rehtori, apulaisrehtorit sekä kanslisti. 
Toisessa kerroksessa on opettajienhuone, 
opetus-  
tiloja ja Valtameri-halli. Toisesta ker-
roksesta pääsee myös auditorioon.
Kolmannessa kerroksessa on opetustiloja 
ja kirjasto sekä hiljainen työskentelytila.

KULKEMINEN OTANIE-
MEN KAMPUKSELLA
Koska Aalto-yliopiston kampus on laaja, 
voisi olla hyvä, että opiskelijalla olisi oma 
pyörä, jota hän säilyttäisi kampuksella. 
Laineen edessä on pyöräparkki. Myöskin 
muita kulku-  
neuvoja, kuten skeittilauto-
ja, kannattaa suosia.

LOKEROT
Lokeroita on käytössä noin  190. Jokaiselle 
opiskelijalle ei siis ole omaa lokeroa, vaan 
lokerot saavat olla käytössä maksimissaan 
seitsemän  vuorokautta. Lokeroihin ei ole 
avaimia, 
vaan ne toimivat korteilla, joissa on etälu-
kumahdollisuus (mm. HSL-kortti). Jokaises-
sa 
lokerossa on USB-portti, jolla voi ladata 
kännykkää tai iPadiä. Noin 90 lokerossa on 
myös 
pistorasia, joka on USB-port-
tia tehokkaampi.

LOKEROIDEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Lokeroissa ei saa säilyttää alkoho-
lia, tupakkatuotteita (koskee myös 
nuuskaa), huumausaineita, palavia 
nesteitä, räjähteitä eikä muita koulu-
yhteisöä vahingoittavia tavaroita.

KANSLIA
Kanslia on auki pääsääntöisesti päivittäin 
klo 8-15.30. Suotuisin aika hoitaa aiat on 
kello 9.20 –12.00. Kanslistin puo-
leen kannattaa kääntyä, jos
• tarvitsee opiskelijatodistuksen
• haluaa tuoda todistuksen siitä, että on 
suorittanut opintoja koulun ulkopuolella  
   (esimerkiksi  harvinaiset kielet ja autokou-
lu)
• opiskelijamatkoihin liittyvissä asioissa.

HISSIN KÄYTTÄMINEN
Hissin käyttäminen on opiskelijoilta kiellet-
ty, paitsi jos siihen on välttämätön tarve 
(opiskelija on liikuntarajoitteinen). Tä-
män luvan voi hakea lukion rehtorilta.

VAHTIMESTARI
Vahtimestari on paikalla pääsääntöisesti 
päivittäin klo 7.30 - 15.45. Vahtimestarin 
puoleen 
kannattaa kääntyä esimerkik-
si seuraavissa tilanteissa:
• Lokeroiden toiminnassa ilmenee häiriöi-
tä.
• Opiskelija haluaa  säilyttää urheiluvarus-
teita.

Kulku Miestentien kampukselle
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Otaniementie 14

Otaniementie 12

Ekonominaukio 1

4 Aalto Acoustics Lab
13 Aalto Bioproduct Centre
41 Aalto Inn
69 Aalto Shop
29 Aalto Studios
15 Aaltopahvi
11 Aalto-yliopisto Junior   

Aalto University Junior
2 Aalto-yliopistokiinteistöt  

Aalto University Campus  
& Real Estate

69 A Bloc        
(Kauppakeskus  / Köpcentret 
/ Shopping Centre) 

5 ADDLab
4 A Grid  
6 AIIC

27 Arkkitehtuurityöpaja   
Architecture Workshop

1 AScI Aalto Science Institute
37 AVP Aalto Ventures Program
38 AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  

AUS Aalto-universitetets studentkår 
AYY Aalto University Student Union

38 AYY-asuntotoimisto  
AUS Bostadskontoret 
AYY Housing Office

11 Biofilia
66 Conversation Room
25 Design Factory
19 Dipoli  Päärakennus      

Huvudbyggnad / Main Building
32 EIT Digital
29 Fablab
15 Harald Herlin -oppimiskeskus    

Harald Herlin-lärcentret 
Harald Herlin Learning Centre

14 Haukilahden lukio   
Gymnasiet / High school

30 HIIT Helsinki Institute for  
Information Technology

34 Ice Tank
1 Kandidaattikeskus      

Kandidatcentret 
Undergraduate Centre

43 Kappeli  / Kapell / Chapel
68 Kauppakorkeakoulu    

School of Business 
11 Kemian tekniikan korkeakoulu  

 Högskolan för kemiteknik 
School of Chemical Engineering

1 Kirjaamo  / Registratur / Registry
15 Kirjasto  / Bibliotek / Library 
8 Konetekniikan talo  

10 KY
17 Maarintalo  / Maari Building  
37 Maarintie 8  (TUAS) 
15 Mediaspace
36 Micronova
36 Nanofab
9 Nanotalo

32 OIH Open Innovation House 
20 Ostoskeskus * / Gamla 

köpcentrum / Old shopping centre
28 Otahalli
56 Radisson Blue Hotel 
45 Rantasauna
18 Saha KY's Festival Hall
44 Servin Mökki
1 Starting Point

26 Startup Sauna 
19 TAF Tekniikan Akatemia  

Teknikakademien 
Technology Academy Finland

35 Technopolis Innopoli 3
17 Terveystalo
59 Terveystalo (Aalto University staff only)
3 Terveysteknologian talo   

Health Technology House
40 TF Teknologföreningen 
30 Tietotekniikan talo  / CS Building 
1 Unigrafia Noutopiste   

Avhämtningsplats / Pick-up point
28 Unisport
26 Urban Mill
34 Vesilaboratorio  / Water Laboratory
12 Vuorimiehentie 2*
67 Väre Taiteiden ja suunnittelun  

korkeakoulu  / Högskolan för konst,  
design och arkitektur / School of  
Arts, Design and Architecture 

42 YTHS  / SHVS / FSHS

Otaniemen kampuskartta 
Otnäs campuskarta 
Otaniemi campus map

Katuosoitteet 
Gatuadresser  
Street addresses

26 Betonimiehenkuja 3
25 Betonimiehenkuja 5
68 Ekonominaukio 1   
44 Jämeräntaival 4
43 Jämeräntaival 8 
11 Kemistintie 1
18 Konemiehentie 1
30 Konemiehentie 2  
10 Konemiehentie 4
32 Maarintie 6 
37 Maarintie 8 
59 Metallimiehenkuja 2 
27 Metallimiehenkuja 4
39 Metallimiehenkuja 10
61 Metsänpojankuja 3  
1 Otakaari 1    
3 Otakaari 3 
8 Otakaari 4 
4 Otakaari 5*   

29 Otakaari 7 
38 Otakaari 11
42 Otakaari 12
20 Otakaari 13
40 Otakaari 22 
19 Otakaari 24    
15 Otaniementie 9  
69 Otaniementie 12      
67 Otaniementie 14 
56 Otaranta 2 
41 Otaranta 4
9 Puumiehenkuja 2
7 Puumiehenkuja 3
6 Puumiehenkuja 5
2 Rakentajanaukio 4 

17 Sähkömiehentie 3  
5 Sähkömiehentie 4 

14 Tekniikantie 3
16 Tietotie 1 A
34 Tietotie 1 E 
36 Tietotie 3
60 Vaisalantie 4 
35 Vaisalantie 8
13 Vuorimiehentie 1
12 Vuorimiehentie 2* 
57 Vuorimiehentie 5 

Opiskelijaravintolat 
Studentrestauranger  
Student restaurants

1 Alvari
69 Fazer Food & Co. A Bloc
67 Kipsari
8 Konetekniikka
3 Kvarkki

37 Ravintola TUAS
19 Reima
29 Studio Kipsari
30 Subway
30 Tietotekniikan talo
40 Täffä
59 Valimo

Ravintolat  
Restauranger  
Restaurants

60 Antell Maari
69 Eat Poke HKI
69 Fafa’s
34 Fat Lizard
61 Fazer Laurea
57 MAU-KAS
68 Ravintola Arvo
4 Ravintola Factory Otaniemi

69 Ravintola Konnichiwa
19 Ravintola Metso
56 Ravintola Ranta
1 Ravintola Silinteri

69 Who the xxxx is Alice
63 X-burger

Kahvilat  & Bistro 
Kaféer & Bistro
Cafés & Bistro

1 Aino 
69 Brooklyn Cafe
68 Café Kylteri
1 Elissa

69 Espresso House
4 Café Factory

69 Jungle Juice Bar
15 Robert’s Coffee

Palvelu  
Tjänster / Services

Apteekki   
 Apotek / Pharmacy
Nähtävyys   
Attraktion / Point of interest
A Bloc 
Kauppakeskus, R-kioski & HSL      
Köpcentrum, R-kiosk & HRT  
Shopping centre, R-kiosk & HSL
Pakettiautomaatti   / Paketautomat  
/ Parcel pickup point
Pankkiautomaatti    
Bankautomat / ATM
Postilaatikko    
Brevlåda / Letter Box
Taksiasema   / Taxistation / Taxi 

* Rakennustyömaa / Byggplats / Under construction

Dipoli  Päärakennus   
Huvudbyggnad  / Main Building

Kandidaattikeskus   
Kandidatcentret /  
Undergraduate Centre

Väre, Kauppakorkeakoulu & A Bloc

     Metro   / Metro

    Lautta   / Färja / Ferry

    P  Pysäköinti (ilman pysäköintilupaa  )  

 / Parkering (utan parkeringstillstånd)  

 / Parking (without parking permit)

P   Esteetön pysäköinti   / Tillgänglig parkering  

 / Accessible parking

P   Sähköautojen latauspaikka   

  / Laddplats för elbil  
  / Electric vehicle charging point

P   Pysäköinti (maksullinen  )  

 / Parkering (med avgift)  

 / Paid parking

    Bussipysäkki   / Busshållplats / Bus stop

    Portaat   / Trappor / Stairs

 Rakennustyömaa   / Byggplats / Construction site
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