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Helsingin luonnontiedelukio
• Vajaan tuhannen opiskelijan lukio, kolmasosa opiskelee 

luonnontiedelinjalla.

• Vuosiluokka jaettu 12 ohjausryhmään, pakollisissa opinnoissa 

pääsääntöisesti jako tämän mukaan.
• Lähes ¾ opiskelijoista opiskelee pitkää matematiikkaa.
• Siirryttiin tämän lukuvuoden alusta 4-periodijärjestelmään, jotta 

saataisiin toteutettua helpoiten LOPS2021 mukanaan tuomat eri 
mittaiset opintojaksot.

• Opiskelijat olleet pääosin tyytyväisiä järjestelyyn, osalta opettajia 
tullut vähän kritiikkiä, kurssitarjottimen tekijän kannalta 

helpompi tehdä kurssitarjotinta.



4-pedijärjestelmä
• Tarve moduulien yhdistämiseen ja useammalle periodille 

jakamiseen vähenee 4-periodijärjestelmässä.

• Eri mittaisille opintojaksoille saadaan helpommin omat paikat, 

kun opetus järjestetään 90 minuutin opetustuokioina:

• 1 opintopiste = 1 x 90 min / 2 x 45 min
• 2 opintopistettä = 2 x 90 min / 4 x 45 min 
• 3 opintopistettä = 3 x 90 min / 6 x 45 min.

• Kurssitarjottimen tekeminen yksinkertaisempaa ja opiskelijoiden 

on helpompi suunnitella opintonsa.



Tuntikiertokaaviosta
• Kahdeksan tuntipaikkaa, joilla on oma koepäivä arviointiviikolla. 

Näiden lisäksi kaksi tuntipaikkaa neljän 3-pisteen paikan "ekstra 

tuntipaikoilla".

• 3-pisteen "ekstra tuntipaikkoja" on hyödynnetty myös 
esimerkiksi opo tuntien pitämisessä.

• Osaa tuntipaikoista voidaan hyödyntää myös 1 pisteen opintojen 
järjestämiseen siten ettei niitä ole sidottu muihin opintoihin.
• Tänä vuonna kokeiltiin LI01 hajauttamista puolen vuoden ajalle 

ja sen rinnalla tarjottiin KU01/MU01 opintoja.
• Opettajat eivät pitäneet tässä, yhtenä ongelmana esimerkiksi 

kuvataiteessa säilytystilojen riittämättömyys lisääntyvien 
ryhmien takia.





3-pisteen opinnot



2-pisteen opinnot



2-pisteen opinnot



1-pisteen opinnot



Ekstrapaikan hyödyntäminen



Abien yo-kertaukset

• Syksyn ja kevään kirjoittajille hyödynnetään 3-pisteen 
tuntipaikkoja, jotta opetus saadaan tiivistettyä ja päättymään 
ennen kirjoituksia/mahdollistaa keväällä abeille lukuloman.

• Esimerkiksi syksyllä I-periodi päättyi syyslomaan, mutta abi-
kurssit päättyivät syksyn yo-kirjoitusten alkaessa syyskuun 
puolivälissä, kun opetusta oli 3x90 min normaalin 2x90 min 
sijaan.





Hyvät puolet
• Opintojaksot voidaan järjestää samalla periodilla, omalla 

tuntipaikalla kuten vanhan opetussuunnitelman kurssit 5-
periodijärjestelmässä.
• Opiskelijoiden valintojen tekeminen helpottuu.
• Opettajien arviointi helpottuu.

• 5-periodijärjestelmässä on ollut haasteita useammalle periodille 
jakautuneiden opintojaksojen arviointitietojen jakamisessa, jos 
opettaja on vaihtunut kesken opintojakson (opiskelija joutunut 
vaihtamaan toiseen ryhmään).

• Opinnot voidaan tarjota opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisessa järjestyksessä. (Monessa paikassa jossa 5-
periodijärjestelmä on pitkän matematiikan moduulien 
järjestystä muutettu.)



Haasteita
• 90 minuutin oppitunnit vaatii opettajalta suunnittelua ja 

monipuolisia opetusmenetelmiä.
• Periodit päättyvät syyslukukaudella lomiin, arviointiaikataulu 

pitää miettiä tarkkaan.
• Opiskelijoilla tulee eri opintojaksoja periodissa enemmän, 

mutta samana päivänä vähemmän.
• Aikaisemmin 12-14 opintopistettä (60-70 op / vuosi), nyt 14-18 

opintopistettä (56-72 op / vuosi).
• Aikaisemmin 4-5 oppituntia päivässä, nyt 3-4 oppituntia.

• Opettajat pitäneet, kun päivä alkaa vasta klo 9, mutta klo 16.15 
tuntuu myöhäiseltä ajankohdalta...



Kysymyksiä? 
Kommentteja...
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