
 

 

Aikuislukion pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot Turun iltalukiossa 1.8.2021 

alkaen 
 

Taulukossa on pakollisten opintojen ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen laajuus opintopisteinä. Turun iltalukio tarjoaa 

myös paikallisia valinnaisia opintojaksoja. Tarjottavien opintojaksojen määrä vaihtelee eri lukuvuosina. Kaikki tarjolla ole-

vat opintojaksot ovat opintotarjottimessa. Lähi- ja verkko-opintoja varten on oma tarjottimensa. Huomaa, että opintojaksojen 

laajuus vaihtelee välillä 1–4 opintopistettä.  

 

Oppiaine lyhenne pakollisten opinto-

jen laajuus opinto-

pisteinä 

valtakunnallisten valin-

naisten opintojen laajuus 

opintopisteinä 

Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 10 2 

A-kieli englanti ENA 12 4 

B1-kieli ruotsi RUB 10 4 

B3-kielet (espanja EA, italia IA, 

ranska RA, saksa SA, venäjä VE) 

B3-kielet (japani JP, kiina KI) 

  12 (EA 14) 

 

4 

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 

Matematiikan yhteiset opinnot kuuluvat pakollisina sekä lyhyen että pitkän matematiikan opintoihin. 

Matematiikan yhteiset opinnot MAY 2  

Matematiikan lyhyt oppimäärä MAB 10 4 

Matematiikan pitkä oppimäärä MAA 18 6 

 

Biologia, maantiede, fysiikka ja kemia yhteensä 10 opintopistettä; yhdestä oppiaineesta valitaan 

kaksi opintojaksoa, muista yksi. 

 

Biologia BI 2 tai 4 10 

Maantiede GE 2 tai 4 10 

Fysiikka  FY 2 tai 4 10 

Kemia KE 2 tai 4 10 

Humanistisyhteiskunnalliset ja katsomukselliset opinnot 

Uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja filosofia yhteensä 12 opintopistettä  

Uskonto tai elämänkatsomustieto UE 

ET 
2 

2 

10 

10 

Historia HI 4 10 

Yhteiskuntaoppi YH 4 10 

Filosofia FI 2 10 

Psykologia PS  10 

Temaattiset opinnot   2 
 

Päättötodistuksen saamiseksi opintopisteitä on oltava vähintään 88. Pakollisia opintoja on lyhyen matematiikan 

opiskelijoilla 66 ja pitkän matematiikan opiskelijoilla 74 opintopistettä. Nuorten lukiokoulutuksesta aikuisten lu-

kiokoulutukseen siirtyvillä opiskelijoilla opintojen kokonaislaajuus voi poiketa 88 opintopisteestä. 

 

Opiskelijoille on tarjolla opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Opinto-oh-

jauksen opintojaksot ovat OP1, OP2 ja OP4. 

 

Arviointiin liittyviä määräyksiä 

 

Opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa 

ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti: 

 



 

 

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja Hylättyjä opintoja enintään  

2–5 opintopistettä 0 opintopistettä 

6–11 opintopistettä 2 opintopistettä 

12–17 opintopistettä 4 opintopistettä 

18 opintopistettä tai enemmän 6 opintopistettä  

 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnais-

ten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.  

 

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan numeroarvosana. Mikäli opiske-

lija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama 

oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama 

oppimäärä niissä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä.  

 

Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnal-

lisia valinnaisia opintoja.  

 

Opiskelijoille on tarjolla opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Opinto-oh-

jauksen opintojaksot ovat OP1, OP2 ja OP4. 

 

Pakolliset opintojaksot ja arviointiin liittyvät määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen (810/2018) ja 

aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2019. 


