Ammattilukiosta hankit lisää osaamista ja valmiuksia!
Kaipaatko työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamista?
Haluatko parantaa jatko-opintovalmiuksiasi?
Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio
Meillä voit suorittaa kaikilla perustutkintojen
osaamisaloilla samanaikaisesti ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon lyhimmillään
kolmessa vuodessa (kaksoistutkinto). Voit myös
suorittaa edellisten lisäksi aikuislukion oppimäärän 3-4 vuoden aikana. Jos haluat vahvistaa
ammatillisten opintojen rinnalla esimerkiksi
pelkästään englannin kielen osaamista, voit
opiskella lukiokursseja aineopiskeluna.

mukaisesti. Pitkän matematiikan kursseja on
lähes joka jaksolla. Lukio-opetusta antavat Oulun
aikuislukion opettajat ja OSAOn opettajat.

Ammattilukion tavoitteet ja tulokset
Ammattilukiossa suoritat kaikki pakolliset
ammatilliset ja yhteiset tutkinnon osat sekä
vahvistat lukiokursseilla yleistietoa ja jatkoopintovalmiuksia. Opiskelijamme ovat menestyneet hyvin ylioppilaskokeissa, ja opistostamme on
vuosina 2005-2019 valmistunut noin 1100 yhdistelmätutkintolaista. Monipuolisesta osaamisesta
kertoo myös ammattilukiolaisten menestyminen
Taitaja-ammattitaidon kisoissa.

Kaukovainion lukio-opetuksessa opiskelevat
Kaukovainion palveluiden ja tekniikan opiskelijat.

Lukiokurssien opiskelu
Lukiokursseja opiskellaan lukion jaksotuksen

Lukio-opetuksesta ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä vastaa Oulun aikuislukio. Ylioppilastutkintotodistuksen saat, kun olet läpäissyt
ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet ja saat
todistuksen ammatillisesta tutkinnosta tai lukion
päättötodistuksen.

Kontinkankaan lukio-opetuksessa opiskelevat
Kontinkankaan omat opiskelijat.
Haukiputaan lukio-opetuksessa opiskelevat
Haukiputaan omat opiskelijat.
Muhoksen yksikön ja Kempeleen-Limingan
yksikön Limingan toimipisteen opiskelijat
opiskelevat joko Kaukovainion tai Kontinkankaan
yksikössä.
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Suorita ylioppilastutkinto ammatillisen perustutkinnon rinnalla.
Näin parannat jatko-opintomahdollisuuksiasi ja käytät
opiskeluaikasi tehokkaasti.

Kempeleen, Pudasjärven ja Taivalkosken
yksiköt järjestävät lukio-opetusta yhteistyössä
paikallisten päivälukioiden kanssa.
Ylioppilastutkinto
Ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa korkeintaan
kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Jos
ylioppilaskirjoituksiin osallistuu ensimmäisen
kerran keväällä 2022 tai myöhemmin, tulee
kirjoittaa vähintään viisi ainetta.
Kaksoistutkintolaisena valmentaudut opintopolun
mukaan n. 25-40 lukiokurssilla ylioppilastutkinnon
viiteen kokeeseen. Kaikille pakollisena kokeena
on äidinkielen ja kirjallisuuden koe tai suomi
toisena kielenä ja kirjallisuus –koe. Vähintään
kolme muuta ainetta valitaan seuraavien neljän
kokeen joukosta:
1.
2.
3.
4.

ruotsi (keskipitkä/pitkä)
vieras kieli (lyhyt/pitkä), joka yleensä on
englanti
matematiikka (lyhyt/pitkä)
reaaliaine

Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen
hän suorittaa, esim. toisen reaaliaineen kokeen
tai vieraan kielen. Vähintään yhden yo-kokeen
aineista tulee olla pitkän tason koe.
Reaaliaineista voit kaikissa yksiköissä opiskella
terveystietoa. Lisäksi voit opiskella Haukiputaan
yksikössä fysiikkaa ja yhteiskuntaoppia,
Kaukovainion yksikössä fysiikkaa, psykologiaa ja
yhteiskuntaoppia sekä Kontinkankaan yksikössä
kemiaa ja psykologiaa. Kaikkia lukioaineiden
kursseja voit opiskella myös ilta- ja/tai
etäopetuksessa.

Valmis opintopolku, ohjausta ja tukea
Saat henkilökohtaista ja ryhmäohjausta
ainevalintoihin, lukiokurssien suorittamiseen ja
yo-tutkinnon hajauttamiseen sekä Ammattilukiolaisen oppaan. Lisäksi voit hakeutua
apurahatuettuun kansainväliseen työssäoppimiseen ja kehittää kielitaitoasi. Kun olet
valmis opiskelemaan määrätietoisesti ja
ahkerasti, lukio-opintojen suorittaminen onnistuu
hyvin ammatillisten opintojen rinnalla. Opinnot
ovat haasteellisia, mutta kehittävät myös
opiskelu- ja ajankäyttötaitojasi.
Hakeminen ja ilmoittautuminen
Hae yhteishaussa OSAOn opiskelijaksi ja vastaa
Opintopolussa kysymykseen: Haluaisitko
suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella
lukio-opintoja/ylioppilastutkinnon. Kysymykseen
vastataan Kyllä tai Ei.
Varsinainen ilmoittautuminen lukio-opintoihin
tehdään vasta syksyllä ammatillisten opintojen
alettua, joten ilmoittautua voit vielä, vaikka
vastasitkin Ei edellä mainittuun Opintopolun
lukio-opintojen kysymykseen.
Lisätietoa
Ammattilukioinfot pidetään
•
•

ti 14.1.2020 klo 18 hakijoille ja huoltajille
ti 16.6.2020 klo 18 opiskelijoiksi valituille ja
huoltajille

Infot pidetään Kaukovainion tekniikan yksikön
auditoriossa, Kotkantie 2, 90250 Oulu.
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