
    innovatiivisuus courage sustainable development

positiivisuus    initiative   globality    ilo
    akateemisuus individuality openness luovuus

tavat yhteisvastuu goal-orientation  rohkeus

turvallisuus KSYK-MAAILMA manners   globaalisuus

creativity rehellisyys     kansainvälisyys
community spirit yksilöllisyys   academics

internationalism KSYK WORLD  joy hyvinvointi

knowledge tavoitteellisuus 
   avoimuus kestävä kehitys solidarity safety

positivity  yhteisöllisyys   osaaminen integrity
yritteliäisyys welfare innovativeness



Rehtorin 
terveiset



Rehtorille välittyneitä opiskelijoiden 
tunnelmia lukuvuoden alusta

Paljon työtä opinnoissa
Positiivisuutta
Vapauden tunnetta, itsenäisyyttä
Hyviä ja kivoja opettajia
Mielenkiintoisia oppitunteja
Uusi luokka, uusia kavereita
Huolta koronasta

Students´ feelings from the start 
delivered to the principal

Lots of work with studies
Positivity
Feeling of freedom, independence
Good and nice teachers
Interesting lessons
New class, new friends
Some concern for corona



Ajankohtaiset asiat 1/2
Topical issues

Lukuvuoden aloituksessa tärkeää
• Lukion opiskelutavan oppiminen
• Ryhmäytyminen
• Käytännön asiat tutuiksi
• Wilma- ym. tunnukset toimimaan

Korona-epidemian ehkäisy
• Hygieniasta huolehtiminen
• Vain terveenä kouluun: suositellaan 

edelleen pysymistä kotona, vaikka 
oireet olisivat menossa poispäin, koska 
oireisena esiintyminen koululla 
herättäisi huolta muissa

• Etäisyyksiin vain rajalliset 
mahdollisuudet täydessä koulussa

• Aineenopetuksessa ja erityisesti 
valinnaisissa aineissa kohtaamisia 
myös muiden kuin oman luokan 
oppilaiden kanssa

Important in the beginning of the year
• Learning how to study
• Grouping
• Learning practical issues
• Wilma etc passwords to work

Preventing corona epidemic
• Pay attention to hygienic standards
• Not to school when sick: recommended 

to stay home even if symptoms getting 
milder, because coming to school would 
cause concern among others

• Distancing only partly posible at full 
school building

• In subject teaching, especially in 
optional courses students meet each 
other across the whole year group



Ajankohtaiset asiat 2/2
Topical issues

Etäopiskeluun valmistautuminen
• Ensimmäisessä jaksossa tekniikka 

tutuksi
• Toisessa jaksossa enemmän 

harjoittelua oppitunneilla

Etäopiskelua toisessa jaksossa
• Opiskellaan opetussuunnitelman ja 

lukujärjestyksen mukaisesti
• Videoyhteys ja verkkotyökalut käytössä
• Pyritään viikon mittaisiin 

etäopiskelujaksoihin
• Altistustapauksessa siirrytään heti

Lukuvuosisuunnitelma
• Suunnitelmaa muutetaan tilanteen 

mukaan

Getting ready for distance learning
• Learning tools and programs
• Learning how to study at home in 2nd 

period lessons

Distance learning in 2nd period
• Learning according to curriculum and 

schedule
• Video contact and web tools used
• Distance periods 1 week at the time
• Immediately in case of exposure

School year plan
• To be changed due to changing 

circumstances



Kehittämishankkeet

• Lukion uusi opetussuunnitelma
• Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen
• Kestävä kehitys

ja mahdollisesti
Oppivelvollisuuden laajentaminen

Development themes

• New curriculum
• Wellbeing and workload of students
• Sustainable development

and possibly
Extension of compulsory education



Oppilashuollon 
ja tuen terveiset



OPINNOT LUKIOSSA/UPPER SECONDARY STUDIES

Opinto-ohjaajat/Study counsellors
Telle Knuuttila ja Johanna Sydänmaa

16.9.2020



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

The student

Support and counselling in Kulosaari Upper Secondary school

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

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

Special teacher
• learning disabilities
• Statements for the final 

           exams

Nurse
• Health check-ups
• First aid

Teachers
● absences
● career counselling in their 

own subject

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

Psychologist
● problems in the school 
● life changes
● testing

Student welfare group

Fellow students



YLEISLINJA YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA

Ei painotusta Suoritettava 5 painotuksen mukaista kurssia.

Kansainvälisyys

Kaksikielisyys

Kielet

ENGLANNINKIELINEN LINJA TIEDE-JA TEKNOLOGIALINJA

Kaksikielistä opiskelua Suoritettava 5 painotuksen mukaista kurssia.

Ei sisältöpainotusta

Median, viestinnän ja
Kulttuurin rikastusta

Syventävää ja soveltavaa politiikkaa, 
Taloutta, markkinointia, lakia

Syventävää ja soveltavaa 
englannin kielen ja kulttuurin
opiskelua

Syventävää ja soveltavaa luonnon-
tiedettä, teknologiaa, matematiikkaa



Kaksikielinen KSYK/Bilingual KSYK

 

Yleislinja
Yhteiskunta- ja 

talouslinja
Tiede-ja 

teknologialinja
Englanninkielinen linja /

 English stream

Luokka / Class A B C D E

Kielipainotus / 
Language 
emphasis

Suomen kieli Suomen kieli Suomen kieli
Kaksikielisyys
Bilingualism

Kaksikielisyys
Bilingualism

Pakolliset 
kurssit

Compulsory 
courses

Suomi Suomi Suomi Suomi-English Suomi-English

Valinnaiskurssit
Optional 
courses

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

YO-valmentavat 
kurssit

Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi

Suomalainen lukion opetussuunnitelma / Finnish upper secondary curriculum

Suomenkielinen ylioppilastutkinto



Kaksikielinen KSYK  Bilingual KSYK

Lukion kurssityypit:

f - suomeksi

fe - 80 % suomeksi / 20 % in English

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

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

Yleislinja YT-linja TT-linja English 
stream

Pakolliset f f f ef

Valt.kun.syventävät fe/ef fe/ef fe/ef fe/ef

Koulukohtaiset kurssit fe/ef/e fe/ef/e fe/ef/e fe/ef/e

Abikurssit f f f f



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

• Vastuullinen vapaus

– Oma vastuu asioiden hoidosta

• Oppisisällöt laajempia

– Kokeissa laajemmat oppisisällöt sekä 
enemmän omaa tuottamista

– Jokapäiväinen opiskelu, 
opiskelustrategiat tärkeitä

• Arviointi

– Arviointiasteikko kiristyy

– Yläkoulun arvosanojen ”ilma” voi näkyä 
arvosanojen laskemisena

• Responsible freedom

– Students are responsible for handling their 
own affairs

• Broader course contents 

-     Regular everyday studying, study strategies 
important

– Exams cover broader course content and 
require analysis 

• Grading

– Grading scale stricter

– Lighter requirements in lower secondary 
may cause grades to drop



Opiskelu lukiossa/Upper secondary studies

● Lukion aikana suoritetaan vähintään 75 kurssia 

❏ lyhyen matematiikan lukijoilla 47 
pakollista kurssia

❏ pitkän matematiikan lukijoilla 51 
pakollista kurssia

❏ 10 valtakunnallista syventävää kurssia

● Syventävät ja soveltavat kurssit valitaan oman 
mielenkiinnon mukaan

● Yhteiskunta- ja talouslinjan sekä tiede-ja 
teknologialinjan opiskelijat suorittavat 5 
linjadiplomiin vaadittavaa kurssia

● Suositellaan suoritettavaksi vähintään 30 
kurssia/vuosi. Max 38 kurssia/vuosi

● 5-jaksojärjestelmä

● Näyttöviikko ja arviointi

 

• At least 75 courses need to be completed during 
upper secondary

❏ students studying basic math – 47 
compulsory courses

❏ students studying advanced math – 51 
compulsory courses

❏ 10 national advanced courses

• Advanced and applied courses are chosen according 
to student's own preferences

• The society and economics stream and science and 
technology stream require 5 topic related courses to 
be completed

• Recommendation: at least 30 courses/year. Max. 38 
courses

• 5-period system

• Assessment week and evaluation

https://www.ksyk.fi/wp-content/uploads/2019/07/YT-kurssit-ja-jaksotus-2019-aloittaneet.pdf
https://www.ksyk.fi/wp-content/uploads/2019/07/TT-kurssit-ja-jaksotus-opiskelijoille-2019.pdf
https://www.ksyk.fi/wp-content/uploads/2019/07/TT-kurssit-ja-jaksotus-opiskelijoille-2019.pdf
https://www.ksyk.fi/wp-content/uploads/2019/07/YT-kurssit-ja-jaksotus-2019-aloittaneet.pdf
https://www.ksyk.fi/wp-content/uploads/2019/07/TT-kurssit-ja-jaksotus-opiskelijoille-2019.pdf
https://www.ksyk.fi/wp-content/uploads/2019/07/TT-kurssit-ja-jaksotus-opiskelijoille-2019.pdf


Kurssivalinnat/ Course choices
• Kurssivalinnat tehty  ensimmäiselle 

opiskeluvuodelle
• Ensimmäisenä vuonna suoritetaan 

pääasiassa pakollisia kursseja, valinnaiset 
lisääntyvät toisena opiskeluvuotena.

• Lukuvuoden aikana kurssivalintoja voi 
muuttaa opinto-ohjaajan kautta 

• Opiskelijat voivat myös itse wilman kautta 
muuttaa kurssejaan viikon ajan ennen kunkin 
jakson näyttöviikkoa

• Matematiikan, pitkien kielten ja äidinkielen 
tasomuutoksiin vaaditaan huoltajan 
hyväksyntä

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

• Course choices for 1st year have been made
• During the 1st year most of the courses are 

compulsory, from the 2nd year onwards 
more possibilities to choose optional courses

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

• Students can also make course changes in 
Wilma during a week prior to evaluation 
week

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

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



Jatko-opintouudistus - mikä muuttui keväällä 2020?

• Todistusvalinta tulee olemaan pääväylä 
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, ei 
koske taidealoja

• Vain ylioppilastutkinto pisteytetään ( 3-6 
ainetta). Ei koske lukion päättötodistusta.

• Korkeakoulut päättävät itse paljonko 
valitsevat opiskelijoita todistuksen 
perusteella ( pääosin 51-70%)

• Loput opiskelijat valitaan pääsykokeen 
perusteella ja/ tai avoimen yliopiston tai 
avoimen ammattikorkeakoulun opintojen 
perusteella

• Yhteiset pääsykokeet lisääntyvät. 
Ennakkoon luettavat materiaalit joko 
poistuvat tai vähenevät

• Selection by YO grades will be the main route 
to universities of applied sciences and to 
universities (excluding art degree 
programmes)

• Only matriculation examination will give 
points (3-6 subjects). Upper secondary 
school leaving certificate does not give points 

• Each university/university of applied sciences 
decides how many students they select by 
YO grades only (51-70% being the most 
common amount)

• Rest of the students will be chosen by 
entrance exam and/or studies carried out in 
open university or open university of applied 
sciences

• The amount of joint entrance exams will 
increase. There will be less or no required 
reading material for the entrance exams 



Jatko-opintouudistus / Changes in selection criteria  

● Lisätietoja sekä 
ammattikorkeakoulun että 
yliopiston jatko-opintouudistuksesta 
löydät täältä. 

● Kevään vanhempainilta
ke 10.3.2021 klo 18. 
Teemana ylioppilaskirjoitukset ja 
jatko-opinnot.

• You can find more information 
about the changes in the selection 
criteria for universities and 
universities of applied sciences here 

• Next parents’ evening on Wed 
March 10th, 2021 at 6pm.
Topics include matriculation 
examination and study options after 
upper secondary school  

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/


Jaksaminen / Keeping it up!

• Kurssivalintojen priorisointi / prioritising course choices
• Kohtuulliset tavoitteet: 8 = hyvä!/ reasonable goals : 8 = good!

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

• Jaksaa, jaksaa? -hanke



Ryhmänohjaajan tapaaminen/
Group coordinator´s meetings

Yleislinja 20a - Heidi Temmes, luokka K11

YT-linja 20b - Lassi Larjo, luokka L22

TT-linja 20c - Hanna Nordenswan, luokka K34

Kaksikielinen linja 20d - Marko Paasonen, luokka R25

Kaksikielinen linja 20e - Sirpa Hilden, luokka K32


