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HATANPÄÄN LUKIO

• Perustettu 1957 (Pirkanmaan Yhteiskoulu).

• Toimimme vuosina 2008-2009 saneeratussa hyväkuntoisessa mutta ahtaassa
Rantaperkiön koulukiinteistössä.

• Noin 380 opiskelijaa, vuosittainen sisäänotto
yhteensä 115.

• Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri)
erityinen koulutustehtävä Pirkanmaalla,
vuosittainen sisäänotto 50.

• TUVA (lukioon valmistava koulutus
maahanmuuttajille), vuosittain 16 opiskelijaa.

• Päätoimista henkilökuntaa 28.

• Sisäänoton keskiarvovaihtelu kevään 2022 yhteishaussa: 7,92 - melkein 10,0.

• Tampereen kaupunki siirtää lukion toiminnan keskustaan Pyynikintie 2:n
kiinteistöön. Tämä tapahtuu kesällä 2025.
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MITÄ OPPIVELVOLLISUUS TARKOITTAA?

• Jokainen suomalainen (peruskoulun v. 2021 tai 2022 suorittanut)
nuori on oppivelvollinen suorittamaan toisen asteen opintoja.

• Oppivelvollisen huoltaja on velvollinen huolehtimaan, että opintoja
suoritetaan.

• Opettajilla (ryhmänohjaaja, aineenopettaja) on
aiempaa tarkempi velvollisuus poissaolojen
kirjaamiseen ja yhteydenpitoon huoltajan kanssa.

• Oppivelvollisuuslukion pakolliset opinnot
ovat ilmaisia, myös materiaalit (oppimateriaalit,
läppäri, muu materiaali). Käytämme
pääsääntöisesti digitaalisia materiaaleja.

• Oppivelvollisuuslukion valinnaisiin opintoihin
voi kuulua kohtuullisia maksuja, esim. valinnais-
ten opintojen retket, valinnaisten liikunnan
opintojen sisäänpääsyt, ulkomaan matkat.
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HATANPÄÄN LUKIOLLA ON MUSIIKKIPAINOTTEISEN
OPETUKSEN (MUSIIKKI JA MUSIIKKITEATTERI) ERITYINEN
KOULUTUSTEHTÄVÄ PIRKANMAALLA

• Perinteiset Musiikkilinja ja Musiikkiteatterilinja ovat sulautuneet
yhteen, kaikki aloittavat samoilla opinnoilla.

• Erikoistuminen oman suuntautumisen mukaan valinnaisten
opintojen kautta heti 1. opintovuodesta alkaen.

• Erityisen koulutustehtävän opiskelija voi keventää opintoja
sellaisista pakollisista lukioaineista, joita hän ei suorita
ylioppilastutkinnossa
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TIETOA LUKIOSTA JA LUKIO-OPISKELUSTA:

• Kotisivut www.tampere.fi/hatanpaanlukio esimerkiksi lukuvuoden
kalenteri. ”Opiskelijalle” – osiosta kaikki tiedot opiskelusta.

• Opinto-opas jaettu uusille opiskelijoille 1. koulu-
päivänä, on myös pdf-tiedostona www-sivuilla

• Wilma: viikkotiedote seuraavan viikon asioista
julkaistaan aina perjantaisin

• HaLu Instagram ja HaLu Facebook

• Vanhempainillat, seuraavaksi:
• 1-vuoden opiskelijoiden vanhemmille 9.3.

2023, teemana hyvinvointi
• 2-vuoden opiskelijoille marraskuussa 2023,

teemana Ylioppilastutkinto

• Kysymällä ryhmänohjaajalta (RO), OPO:lta, keneltä tahansa
henkilökunnan jäseneltä
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HATANPÄÄN LUKIO YLPEÄNÄ ESITTÄÄ:

• 100% pätevä, ammattitaitoinen, kokenut ja mukava opetushenkilökunta:
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ERITYISOPETUS HATANPÄÄN LUKIOSSA

• Aloitettuaan opinnot opiskelija kuulee lukion erityisopettajan opiskeluun
tarjoamista tukitoimista ja osallistuu erityisopettajan järjestämään
digilukiseulaan.

• Jos seulan tuloksista tai eri tavoin kerätyistä taustatiedoista näkyy, että
opiskelija hyötyisi erityisopettajan tapaamisesta, kutsuu erityisopettaja
hänet käymään. Luonnollisesti myös opiskelija itse tai hänen
huoltajansa voivat ottaa yhteyttä erityisopettajaan.

• Haasteita opiskeluun saattavat oppimisvaikeuksien lisäksi tuoda
moninaiset psyykkiset ja fyysiset syyt. Kahdenkeskisissä tapaamisissa,
pienryhmätyöskentelyssä tai LUE-opintojaksolla (periodi 4)
erityisopettaja tekee tarvittavat testaukset ja opettaa lähinnä
opiskelutaitoja, joista opiskelija voi hyötyä lukio-opinnoissaan ja
ylioppilaskirjoituksissa.

• Erityisopettaja valmistelee hakemukset ja lausunnot
Ylioppilastutkintolautakuntaan yhdessä opiskelijan kanssa.

• Marita Kontio, työtila 406, viestiä wilmalla, sähköposti
marita.kontio@tampere,fi, ja puh. 050 4328 596
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HATANPÄÄN LUKION VANHEMPAINYHDISTYS RY

• Hatanpään lukion ja lukiossa opiskelevien opiskelijoiden sekä heidän
huoltajiensa välisenä yhdysside. Edistää koulun viihtyisyyttä lisääviä
toimenpiteitä.

• Myöntää stipendejä valmistuville ylioppilaille sekä keväisin että syksyisin.
Stipendit myönnetään opiskelijoille, jotka ovat hyviä kavereita,
kannustavat ja tukevat muita.

• Myöntää myös avustuksia ja sponsoroimme opiskelijoiden toimintaa.

• YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 7.9. KELLO 17.30 Yhdistyksen hallituksen
kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki opiskelijoiden
vanhemmat ja muut huoltajat.

• Vanhempainyhdistyksen vapaaehtoinen jäsenmaksu on 10
euroa/perhe. Jäsenmaksun voit maksaa Hatanpään Lukion
Vanhempainyhdistyksen tilille TSOP : FI 24 5732 2620 0531 40. Laita
VIITTEEKSI 10029.

• Tervetuloa mukaan toimintaan 
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MIKSI LUKIOON?

• Oppimaan yleissivistystä, kielitaitoa.
• Oppimaan omaa ajattelua, omaa tavoitteenasettelua, omaa ajankäytön

hallintaa.

• Pohja jatko-opinnoille Suomessa tai maailmalla.
• Todellinen tie yliopistoon (yli 95% aloittaneista ylioppilaita) ja

ammattikorkeakouluun (yli 85% aloittaneista ylioppilaita).

• Korkea koulutus ja sen tuomat valmiudet paras tapa selvitä tulevaisuuden
muutoksissa. Mitä korkeampi koulutus suomalaisella on, sitä varmemmin
hän työllistyy.

• Aikaa omien valintojen
kypsymiselle, toimiva
pohja myös
ammatilliseen
koulutukseen.
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OPISKELU KURSSIMUOTOISESSA, LUOKATTOMASSA LUKIOSSA

• Opiskelemme emme käy koulua 

• Opiskelun kesto on pääsääntöisesti 3 vuotta, mutta järjestelmä
joustaa 2,5:n, 3,5:n tai 4:n vuoden opiskeluun. Pidennys yli kolmeen
vuoteen OPO:n kautta neuvotellen.

• Opiskelijan suoritettava vähintään 150 opintopistettä, jotka
yleensä järjestetään 75:nä kahden opintopisteen
opintojaksona (ent. kurssi). Maksimissaan jopa 200 opinto-
pistettä. Tavoitteena n. 160 opintopistettä järkevä.

• Opiskeltavista opintojaksoista kaikille yhteisiä pakollisia
opintojaksoja on 47 / 51, loput valitaan valinnaisista
opintojaksoista. (Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
vähintään 10 kahden opintopisteen opintojaksoa,
lukiokohtaiset valinnaiset opintojaksot).

• Yhden 2:n opintopisteen opintojakson laajuus on yleensä
22-23 oppituntia plus päättöviikon kokonainen koulupäivä.

• Oppitunti pituudeltaan 75 minuuttia.
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OPINTOJAKSOJEN SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI

• Opintojaksot arvioidaan numeroin  4-10, T=täydennettävä seuraa-
van periodin aikana ja K=keskeytetty tai H=hylätty, S=suoritettu.

• Jos opiskelija saa opintojaksosta hylätyn arvosanan (4 tai H), voi hän
valita opintojakson uudelleen tai osallistua kerran uusintakokeeseen.

• Jos opiskelija haluaa yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa, kurssin voi
suorittaa uudelleen tai sopia opettajan kanssa lisäsuorituksesta.

• Uusintoihin ilmoittaudutaan wilman kautta, uusintakoepäivät
opinto-oppaassa ja lukuvuoden kalenterissa.

• Erityisopetusta ja tukiopetusta saatavilla, äidinkielen ja S2:n
tukiopetuksen koordinointi apulaisrehtori Tuija Leppäharjun kautta,
kielten tukiopetuksen Sirpa Ruhasen kautta.

• Opintojaksojen arvioinnit
nähtävissä wilmassa,
paperilla kerran vuodessa
5. jakson päättyessä.
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OPISKELUN JÄRJESTELYT KÄYTÄNNÖSSÄ

• Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin.

• Kussakin jaksossa opiskelija opiskelee valintansa mukaisesti 6– 7
kahden opintopisteen opintojaksoa, lukuvuoden aikana n. 30 kahden
opintopisteen opintojaksoa (ent. kurssia) eli n. 60 opintopistettä.

• Jakson lopulla on seitsemänpäiväinen päättöviikko, jonka aikana jokaiselle
opintojaksolle on yksi päivä aikaa päättötöille (koe, esitelmä, retki…).
Lukujärjestyskoodi 8:lle ei ole omaa päättöviikon päivää.

• Opintojaksot eivät tule opiskelijalle itsestään, vaan ne pitää suorittaa =
oltava paikalla, suoritettava tehtävät ajallaan.

• 1. vuoden 1-2. periodien valinnat ja lukujärjestys on tehty 1. vuoden
opiskelijoille valmiiksi.

• Loppuvuoden opintojaksot opiskelija
valitsee opintojaksotarjottimelta
wilmassa OPO:n ja RO:n

opastuksella 2. jakson aikana.



13

Lukiolaisen lukujärjestys määräytyy valintojen mukaan

• alla koodille 2 valittu kurssi ruskeina aikoina
• alla koodille 3 valittu kurssi vihreinä aikoina

• kukin kurssi 3 kertaa viikossa 75 minuuttia
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ESIMERKKI PÄÄTTÖVIIKOSTA:

• opettaja ilmoittaa kunkin koodin
(opintojakson päättöpäivän) aikataulun ja
ohjeman tai vaatimukset

MA 21.11 TI 22.11. KE 23.11. TO 24.11. PE 25.11. MA 28.11. TI 29.11.

Koodi 1
koko
päivä,
esim:

Koodi 2
koko päivä,

esim:

1) Kuullun
ymmär-
täminen
2) Aine-
kirjoitus
3) Kielioppi
4)
Suullinen
osuus

Koodi 3
koko päivä,

esim:

1)
Kertausta
2)
Perinteinen
koe
3) Ryhmä-
tehtävä

Koodi 4
koko päivä,

esim:

1)
Esitelmiä 26
kpl
2)
Arviointikes
kustelut

Koodi 5
koko päivä,

esim:

1) Retki,
retken
aikana
opiskelijoi-
den
näyttöjä

Koodi 6
koko päivä,

esim:

1) Kurssin
päättötyön
viimeiste-
lyä koko
päivä

Koodi 7
koko päivä,

esim:

1)
Perinteinen
koe osa 1
2)
Perinteinen
koe osa 2
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OPISKELIJAN OIKEUKSIA:

• Oikeus hyvään opetukseen ja opinto-ohjaukseen,

• Oikeus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukuun lukiossa ja päinvastoin,

• Oikeus turvalliseen ja terveelliseen opiskeluympäristöön,

• Oikeus (ajanvarauksella toimiviin) terveydenhoitajan, koululääkärin,
kuraattorin ja psykologin palveluihin sekä hammashoitoon,

• Oikeus maksuttomaan lounaaseen koulupäivinä,

• Oikeus opintotukeen (17v, säännöllinen opiskelu) ja koulumatkatukeen (yli 7
km).
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OPISKELIJALTA VAADITAAN:

• Kykyä ja tahtoa tehdä opiskella ja
tehdä työtä.

• Läsnäoloa aina, kun ei lupaa
olla pois.

• Koulun järjestyssääntöjen noudattamista.
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TOIVEITA HUOLTAJALLE:

• Ole kiinnostunut nuoren
opiskelusta.

• Suhtaudu kaikkiin kouluaineisiin ja nuoren tulevaisuudentoiveisiin
positiivisesti.

• Kehu, kannusta, palkitse, vaadi, tunnet oman nuoresi parhaiten.

• Huolehti alaikäisen opiskelijan poissaolojen anomisesta tai
selvittämisestä wilmassa.

• Huolehdi nuoren nukkumisesta ja syömisestä.

• Jos jokin huolestuttaa, ole yhteydessä lukiolle.
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HUOLIA SYKSYLLÄ 2022:

• Liiallinen vapaus ja mukavuudenhalu voi johtaa opintojen
pitkittymiseen, millä pidetään opiskelutahdista kiinni?

• Tamperelaisille nuorille tehdyt kyselyt antavat huolestuttavia tuloksia
mm. nuorten päihteiden käytöstä ja liikennekäyttäytymisestä
(päihtyneenä ajaminen / päihtyneen kyydissä oleminen).

• Koulumatkaliikenne: talven tulevat liukkaat ovat tilastollisesti suuri
riski nuorille kuljettajille.

• Aamuliikenne Hatanpään koulun ja lukion lähellä vaarallista: älä tuo
nuorta ovelle saakka, vaan jätä hänet kyydistä esim. Nuolialantiellä.

• Uskallammeko huoltajina
vetää nuorelle riittävästi
rakastavia rajoja?
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HALU:N RIEMUJA SYKSYLLÄ 2022:

• Hyväntuuliset ja hymyilevät 1. vuoden
opiskelijat 

• Musiikin erityinen koulutustehtävä,
opiskelijoiden taitavat esitykset 

• Olemme Liikkuva lukio – opetuksemme ei ole
vain luokkahuoneissa tapahtuvaa.

• Koronan jälkeen saamme aktiivisen
kansainvälisen toimintamme taas liikkeelle.
Meidät Erasmus-akkreditoitiin yhtenä
ensimmäisistä lukioista Suomessa, mikä tuo
mukavasti matkarahaa.

• Tutorien 19.8. järjestämä Tutustumisiltapäivä
ja lukion kakkosten 2.9. järjestämä uusien
opiskelijoiden Kaste 
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PERUSTIETOJA UUDISTUVASTA YLIOPPILASTUTKINNOSTA

• Lukion aloittaneet ikäluokat suorittavat uudistuneen Ylioppilastutkinnon, jossa
ylioppilaskokelaan on suoritettava vähintään viisi koetta.

• Kaikki suorittavat äidinkielen kokeen (1)

• Alta neljästä eri ryhmästä valitaan koe kolmesta ryhmästä eli yhden voi jättää
kokonaan pois (2, 3, 4)

• ruotsi
• matematiikka, pitkä tai lyhyt
• vieras kieli (en, sa, ra, ve, es, it), pitkä tai lyhyt
• reaaliaine (fysiikka, kemia, biologia, maantiede,

historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, psykologia,
filosofia, terveystieto)

• Yhden kokeista tulee olla pitkä A-tason koe, joko kieli tai
matematiikka pitkänä

• Viides koe voi olla mikä tahansa edellä mainituista (5)

• Suosittelemme kaikille kuuden kokeen suorittamista.
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YLIOPPILASTUTKINTO ON TÄYSIN DIGITAALINEN

• Siirtymä digitaaliseen läppärillä tehtävään ylioppilas tutkintoon on jo
tehty, keväästä 2019 alkaen kaikki tutkinnon kokeet ovat olleet digitaalisia.


