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Tämä opinto-opas on tarkoitettu Turun ammatti-ins-
tituutin Uudenmaantien koulutalossa kaksoistutkin-
toa opiskeleville opiskelijoille täydentämään henkilö-
kohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Tutustu 
myös Turun iltalukion sivuilta löytyvään opinto-op-
paaseen ja ABIn oppaaseen!
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1 KAKSOISTUTKINNON OPISKELEMINEN 
UUDENMAANTIEN KOULUTALOSSA  

1.1 Yleistä

Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon lisäksi opis-
kelijan on mahdollista opiskella ylioppilastutkinto. Yli-
oppilastutkintoon valmentavat lukiosisältöiset opinnot 
opiskellaan Uudenmaantien koulutalossa. Opiskelijat 
osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin Turun iltalukiossa.  
 
Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen 
lukuaineiden keskiarvon ja lukioaineina opiskeltavien 
aineiden arvosanan perusteella. 
 
Opetusta annetaan äidinkielessä, psykologiassa, eng-
lannin kielessä ja ruotsin kielessä. Lisäopintoja on 
mahdollista tehdä Turun iltalukiossa. Koko tutkinnon 
laajuus on 180 osp, joista  osp on lukiosisältöisiä opin-
toja. Yksi lukiosisältöinen kurssi sisältää 30 tuntia lähi-
opetusta (kertauskurssit + 15 h). 
 
Kaksoistutkinnon opiskeleminen sopii erityisesti niille 
opiskelijoille, jotka haluavat jatkaa opintojaan. 
 
Lukiosisältöisissä kursseissa noudatetaan lukion val-
takunnallista opetussuunnitelmaa, joka on paikallisesti 
täydennetty Turun kaupungin lukioissa noudatetta-
vaksi. Opiskelijan tulee hankkia hyvissä ajoin kullakin 
opintojaksolla käytettävät lukion oppikirjat (ks. kirjalu-
ettelo kohta 1.4). Kahden tutkinnon opiskelu ei piden-



4

nä opiskeluaikaa, vaan tutkinnot on mahdollista saada 
valmiiksi kolmessa vuodessa. Lukiokurssit näkyvät 
opiskelijan lukujärjestyksessä, joten opiskelijan ei tar-
vitse itse suunnitella kurssien aikatauluttamista.  
 
Opetussuunnitelman lukiosisältöiset kurssit on suori-
tettava hyväksytysti, jotta saa kokoon ammatilliseen 
perustutkintoon tarvittavat 180 osaamispistettä. Sen 
lisäksi hyvä menestys kirjoituksissa edellyttää omis-
tautuvaa panostusta opiskeluun. Opiskelijan on omal-
ta osaltaan huolehdittava myös ammatillisten opinto-
jen etenemisestä ja sovittava ammatillisten opettajien 
kanssa mahdollisten puuttuvien opintojen täydentämi-
sestä. 

Välineet: tietokone, kuulokkeet.

1.2 Lukiokurssien määrä ja opettajat

Lukiosisältöisiä kursseja opiskellaan Uudenmaantien 
koulutalossa seuraavasti: 
 

Äidinkie li 6 kurssia (opettaja Tiina Pirilä) 

Englanti  
6 kurssia
(opettaja Tarja Helin/Linda Mikkonen) 

Psykologia  5 kurssia (opettaja Mirja Pylvänäinen) 

Ruotsi    6 kurssia (Tarja Helin/Linda Mikkonen) 
 

Yht. 23 kurssia 
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1.3 Lukiokurssit 

 1.3.1 Äidinkieli

1. vuosi: 
Äidinkieli, pakollinen
Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 
Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI2) 

Äidinkieli, valinnainen
3. Kielen rakenteita (ÄI3) 

 
2. vuosi: 

4. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI4) 
5. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI5) 
6. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi + 

preliminäärikoe 

 1.3.2 Englanti 

1. vuosi: 
Englannin kieli ja maailmani (ENA1) 
Ihminen verkostoissa (ENA2)
Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3)

 
2. vuosi: 

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) 
Tiede ja tulevaisuus (ENA5) 
Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6)
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 1.3.3 Psykologia

1. vuosi: 
Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1) 
Kehittyvä ihminen (PS2) 

2. vuosi: 
Tietoa käsittelevä ihminen (PS3) 
Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys 

(PS4) 
Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5) +
kertaus ja preliminäärikoe

 1.3.4 Ruotsi 

1. vuosi: 
Minun ruotsini (RuB1) 
Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RuB2) 
Viesti ja vaikuta puhuen (RuB6) 

 
2. vuosi: 

Kulttuuri ja mediat (RuB3)
Monenlaiset elinympäristömme (RuB4) 
Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RuB5) 
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi
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1.4 Lukiokursseissa käytettävät oppikirjat 

Lukiokursseissa käytetään seuraavia oppikirjoja: 
äidinkieli: Särmä (Otava) 
englanti: Insights 1-6 (Otava)
psykologia: Skeema 1-5 (Edita)

1.5 Lukiokurssien vastaavuus perustutkinnossa 

Lukiokurssit sisältyvät perustutkinnon seuraaviin ko-
konaisuuksiin:

– viestintä ja vuorovaikutusoaaminen 8 osp  
– valinnaiset, yhteiset opinnot  9 osp 
– valinnainen tutkinnon osa  15 osp 
– osaamisalaopinnot 3 osp

  Yht. 35 osp 

1.6 Iltalukion kurssimaksut 

Iltalukion kurssille osallistuminen on Turun ammatti-
instituutin opiskelijoille maksutonta 1.8.2018 alkaen.

2 YLIOPPILASKIRJOITUKSET 

Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen on sidottu am-
matillisen tutkintotodistuksen saamiseen. Ylioppilas-
tutkintotodistusta ei siis saa ennen kuin ammatillinen 
perustutkinto on valmis, vaikka kokelas olisi päässyt 
ylioppilaskirjoituksista läpi. Varsinaiset ylioppilaskirjoi-
tukset hoitaa Turun iltalukio. Turun iltalukion opiskeli-
jain tukisäätiö lahjoittaa iltalukion kautta yo-tutkinnon 
suorittaneille ylioppilaslakin sekä jakaa stipendejä. 
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Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä koetta seuraavista: 
1. Äidinkieli (tai suomi toisena kielenä) 
2. Englanti (A-taso = pitkä, B-taso = lyhyt) 
3. Ruotsi (A-taso = pitkä, B-taso = lyhyt) 
4. Reaaliaineen koe (fysiikka, kemia, biologia, 

psykologia, uskonto, elämänkatsomustieto, 
filosofia, historia, maantieto, yhteiskuntaop-
pi, terveystieto) 

5. Matematiikka (A-taso = pitkä, B-taso = lyhyt) 

Äidinkieli (tai suomi toisena kielenä) on kaikille pakol-
linen. Se lisäksi kokelaan tulee valita vähintään kol-
me seuraavista kokeista: vieras kieli (yleensä englanti), 
ruotsi, matematiikka ja reaali, joista vähintään yhden 
on oltava a-tason koe (englanti, ruotsi tai matematiik-
ka).
 
Kirjoitukset voi suorittaa kaikki yhdellä kertaa tai ne voi 
hajauttaa kahteen tai kolmeen peräkkäiseen kirjoitus-
kertaan (syksy - kevät - syksy tai kevät - syksy - kevät). 
Pakollisen kokeen (jonkin neljästä) saa uusia kaksi ker-
taa koetta välittömästi seuraavan kolmen kirjoitusker-
ran aikana. Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran (= ko-
rotus) ilman aikarajaa. Ylimääräisen kokeen saa uusia 
kaksi kertaa ilman aikarajoitusta. 
 
Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan marras-
kuun puoliväliin mennessä (syksyn kirjoituksiin osallis-
tuneet kuitenkin vasta heti tulosten tultua), ja syksyn 
kirjoituksiin ilmoittaudutaan kesäkuun alussa.  
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Kirjoituksiin liittyviä todistuksia / pyyntöjä ovat 
lukitodistus (ennen kirjoituksia, huomioidaan kokeen 
tarkastuksessa) 
sairaustodistus (jos on pois kirjoituksista sairauden ta-
kia) 
todistus vieraasta äidinkielestä (tarvitaan, jos vieras-
kielisyydestä on ilmiselvää haittaa menestykselle) 
arvostelun tarkastuspyyntö. 
 
Kirjoitusmaksut ovat seuraavat: 

perusmaksu 14 € ja ainekohtainen maksu 28 €. Li-
säksi kaupunki perii 30 € suuruisen ilmoittautumis-
maksun ensimmäisellä kirjoituskerralla. Opiskelija 
huolehtii maksuista itse. Valtioneuvosto vahvistaa yli-
oppilaskirjoituksiin liittyvät maksut aina uuden vuoden 
alussa. 
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3 YHTEYSTIETOJA  

Turun ammatti-instituutti  
www.turkuai.fi  
 
Opettajat:  
Tiina Pirilä (äidinkieli),
tiina.pirila@turku.fi, puh. 040 755 6902 

Tarja Helin (englanti, ruotsi),
tarja.helin@turku.fi, puh 040 192 4292 

Linda Mikkonen (englanti, ruotsi),
linda.mikkonen@turku.fi, puh 040 539 8549 

Mirja Pylvänäinen (psykologia),
mirja.pylvanainen@turku.fi, puh 044 907 3778 

Kaksoistutkintovastaava
Mirja Pylvänäinen,
mirja.pylvanainen@turku.fi, puh 044 907 3778
 
Ryhmänohjaaja:  
Mirja Pylvänäinen
mirja.pylvanainen@turku.fi, puh 044 907 3778

Opinto-ohjaaja:  

Sari Hätinen,
sari.hatinen@turku.fi, puh 040 168 1152
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Koulutuspäällikkö:
Kalle Ojanen,
kalle.ojanen@turku.fi puh 044 907 3776
   
Turun iltalukio 
www.turuniltalukio.fi  
 
Kanslia:
koulusihteeri Lii Puolakainen,
lii.puolakainen@turku.fi, puh. 02 262 9882  
 
Rehtori 
Esko Heikkonen,
esko.heikkonen@turku.fi, puh 044 907 2037 
 
Lisätietoja ylioppilaskirjoituksista:
http://www.ylioppilastutkinto.fi 



Lukitestaus Iltalukiossa 6.9.18 ja 31.1.19 klo 15.00

YO-infot Iltalukiossa:  klo 15.30 ja 19.15

3.9.18 käytännön ohjeita

5.11.18  yleisohjeita

14.1.19  käytännön ohjeita

22.4.19  yleisohjeita


