Ammattilukiosta hankit lisää osaamista ja valmiuksia!
Kaipaatko työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamista?
Haluatko parantaa jatko-opintovalmiuksiasi
OSAOn ammattilukio
Meillä voit suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (kaksoistutkinto) kaikilla muilla perustutkintojen osaamisaloilla paitsi ei englanninkielisen liiketoiminnan
perustutkinnon yhteydessä. Kaksoistutkinnon
opinnot suunnitellaan niin, että voit tehdä ne kolmessa vuodessa.
Voit suorittaa edellisten lisäksi myös aikuislukion
oppimäärän 3–4 vuoden aikana. Jos haluat vahvistaa ammatillisten opintojen rinnalla esimerkiksi
pelkästään englannin kielen osaamista, voit opiskella lukioaineita aineopiskeluna.
Ammattilukion tavoitteet ja tulokset
Ammattilukiossa suoritat kaikki pakolliset ammatilliset ja yhteiset tutkinnon osat sekä vahvistat
lukio-opinnoilla yleistietoasi ja jatko-opintovalmiuksiasi. Opiskelijamme ovat menestyneet
hyvin ylioppilaskokeissa, ja opistostamme on vuosina 2005–2020 valmistunut noin 1200 yhdistelmätutkintolaista. Monipuolisesta osaamisesta kertoo myös ammattilukiolaisten menestyminen
Taitaja-ammattitaidon kisoissa.

Lukio-opinnot
Lukioaineita opiskellaan lukion periodien mukaisesti. Pitkää matematiikkaa on lähes joka periodilla. Lukio-opetusta antavat Oulun aikuislukion
opettajat ja OSAOn opettajat.
Lukio-opetuksesta ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä vastaa Oulun aikuislukio. Ylioppilastutkintotodistuksen saat, kun olet läpäissyt ylioppilastutkinnon kokeet ja saat todistuksen ammatillisesta tutkinnosta tai lukion päättötodistuksen.
Haukiputaan ammattilukiossa opiskelevat Haukiputaan yksikön opiskelijat.
Oulun ammattilukion (osoitteessa Kotkantie 1)
lukio-opetuksessa ovat Kontinkankaan, Muhoksen, Kempeleen-Limingan sekä Kaukovainion
palveluiden ja tekniikan yksiköiden opiskelijat.
Kempeleen-Limingan, Muhoksen, Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköt tekevät yhteistyötä
myös lähilukioidensa kanssa.
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Suorita ylioppilastutkinto ammatillisen perustutkinnon rinnalla.
Näin parannat jatko-opintomahdollisuuksiasi ja käytät opiskeluaikasi tehokkaasti.

Ylioppilastutkinto
Ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa korkeintaan
kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Jos osallistut ylioppilaskirjoituksiin ensimmäisen kerran
keväällä 2022 tai myöhemmin, tulee sinun kirjoittaa vähintään viisi ainetta. Kaksoistutkintolaisena
valmentaudut opintopolun mukaan ylioppilastutkinnon viiteen kokeeseen. Ylioppilastutkintoon sisältyy kaikilla äidinkielen ja kirjallisuuden koe tai
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe. Vähintään kolme muuta ainetta valitaan seuraavien neljän kokeen joukosta:

Valmis opintopolku, ohjausta ja tukea
Saat henkilökohtaista ja ryhmäohjausta ainevalintoihin, lukiomoduulien suorittamiseen ja yo-tutkinnon hajauttamiseen sekä Ammattilukiolaisen oppaan. Lisäksi voit hakeutua apurahatuettuun
kansainväliseen liikkuvuusjaksoon 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
Yhteishaku: hae OSAOn opiskelijaksi ja vastaa
Opintopolussa kysymykseen: Haluaisitko suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella lukio-opintoja/ ylioppilastutkinnon. Kysymykseen vastataan
Kyllä tai Ei.

1) ruotsi (keskipitkä/pitkä)
2) vieras kieli (lyhyt/pitkä), joka yleensä on
englanti
3) matematiikka (lyhyt/pitkä)
4) 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 opiskella
• Haukiputaan ammattilukiossa fysiikkaa, terveystietoa ja yhteiskuntaoppia.
• Oulun ammattilukiossa
- Kaukovainion palvelut -yksikön opintopolun
mukaisesti fysiikkaa, psykologiaa, terveystietoa ja yhteiskuntaoppia
- Kaukovainion tekniikan yksikön opintopolun mukaisesti biologiaa, fysiikkaa, terveystietoa ja yhteiskuntaoppia
- Kontinkankaan yksikön opintopolun mukaisesti biologiaa, kemiaa, psykologiaa, terveystietoa ja evankelisluterilaista uskontoa.
Kaikkia lukioaineita voit opiskella myös ilta- ja/tai
etäopetuksessa.

Varsinainen ilmoittautuminen lukio-opintoihin tehdään vasta syksyllä ammatillisten opintojen alettua, joten ilmoittautua voit vielä, vaikka vastasitkin ”Ei” edellä mainittuun Opintopolun lukioopintojen kysymykseen. Lukio-opintoihin ilmoittautumiseen suositellaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien ns. lukuaineiden keskiarvoksi
vähintään 7,5. Keskiarvorajasta voidaan poiketa
yksikönjohtajan päätöksellä opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa käydyn ohjauskeskustelun jälkeen. Jatkuva haun kautta tullut
opiskelija: ota opintojen alussa yhteys yksikön
lukio-opintojen opinto-ohjaajaan.
Lisätietoa
Ammattilukioinfo yhteishaun osalta pidetään
• ti 22.6.2021 klo 18 opiskelijoiksi valituille ja
huoltajille
Info pidetään Kaukovainion tekniikan yksikön
auditoriossa Kotkantie 2, 90250 Oulu ja/tai
Teamsin välityksellä.
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