LUKION ARVOSANOJEN KOROTTAMINEN JA KESKEYTYNEIDEN OPINTOJEN
JATKAMINEN
Arvosanojen korottamiseksi suoritettavat kurssit näkyvät alla olevasta taulukosta. Uusi päättöarvosana
määräytyy korotuskurssien arvosanojen keskiarvosta.
Opiskelijan jatkaessa keskeytyneitä opintojaan lähtötaso määräytyy aikaisempien opintojen mukaan.
Aikaisempia lukio-opintoja voidaan lukea hyväksi käyttäen suoritusmerkintää, jos opiskelija on aloittanut
lukio-opintonsa yli 18-vuotiaana. Jos opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, hänen
aikaisemmista suorituksistaan pakollisissa ja valtakunnallisesti syventävissä kursseissa huomioidaan
arvosanat.
Opiskelija voi aloittaa varsinaista lähtötasoaan alempaa niissä aineissa, joissa hän katsoo sen tarpeelliseksi.
Aivan alusta aloittaminen (1-kursseista tai 0-kursseista) saattaa olla tarpeen silloin, kun aikaisemmasta
koulunkäynnistä on kulunut huomattavan pitkä aika.
Opiskelija voi pyytää korotetuista arvosanoista oppimäärätodistuksen. Jos aineopiskelija hakee yhteishaussa
toiselle asteelle tai ammattikorkeakouluun, on hänen itse lisättävä korotetut arvosanat hakulomakkeeseen
(www.haenyt.fiwww.amk.fi). Korotettu arvosana korvaa päättötodistuksessa olevan arvosanan. Muut
arvosanat lisätään hakuun päättötodistuksesta. Aikuislukiosta ei lähetetä arvosanan korottajien eli
aineopiskelijoiden arvosanoja hakujärjestelmiin. Aikuislukio vastaa ainoastaan aikuislukiosta hakukeväänä tai syksynä valmistuvien tutkintotavoitteisten opiskelijoiden arvosanojen toimittamisesta opiskelijavalintojen
käytettäviksi.
Jos opiskelija korottaa arvosanoja vielä varsinaisten hakuaikojen jälkeen, on otettava selvää, milloin
viimeistään korotukset on toimitettava, jotta ne huomioidaan toisen ja korkea-asteen opiskelijavalinnoissa.

Lukio
Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakolliset kurssit Valinnaiset ja
koulukohtaiset
kurssit
5
4+5

Suoritettavat kurssit

kolme seuraavista: 2, 3, 4, 5

A-englanti, A-saksa

6

2+7

kolme seuraavista: 4, 5, 6, 7, 8

B-ruotsi

5

2+8

kolme seuraavista. 3, 4, 5, 6, 7

B3-kielet (ra, sa, ve, es, it)

0

10+6

kolme seuraavista: 4, 5, 6, 7, 8

Matematiikka, lyhyt

6

2+3

kurssit 3, 4 ja yksi vapaasti valittava

Matematiikka, pitkä

10

3+3

kurssit 4, 8, 10 ja yksi vapaasti valittava

Fysiikka

1

7+1

kurssit 2, 4, 6 ja yksi vapaasti valittava

Kemia

1

4+3

kurssit 1, 5 ja yksi vapaasti valittava

Fysiikassa/kemiassa vain pakollisen 1. kurssin suorittaneen opiskelijan tulee suorittaa kurssi 1.
Muissa reaaliaineissa(historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, maantiede,
biologia, psykologia ja terveystieto) suoritettavien kurssien määrä riippuu päättötodistuksessa olevien ko.
kurssien määrästä seuraavasti:

Päättötodistuksessa kursseja
1–2
3–4
5–6
7–

Suoritettava vähintään
1
2
3
4

Suoritettavista kursseista pitää sopia ennakkoon oppiaineen ainevastaavan tai aineopettajan kanssa.

