
Ammattilukio-opinnot 2021-2022

Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio



OSAOn ammattilukio

• Yli 500 OSAOn opiskelijaa opiskelee vuosittain lukio-
opintoja

• Lukio-opintoja voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa 
(ei englanninkielinen liiketoiminnan perustutkinto)



Opetuspisteet
• 2 opetuspistettä:

- Haukiputaan ammattilukio, Asemakyläntie 5
Haukiputaan yksikön opiskelijat

- Oulun ammattilukio, Kotkantie 1
Kaukovainion yksiköiden, palvelut ja tekniikka, 
opiskelijat
Kontinkankaan yksikön opiskelijat
Kempeleen-Limingan yksikön opiskelijat
Muhoksen yksikön opiskelijat



Opetuspisteet

Kempeleen-Limingan, Muhoksen, Pudasjärven ja
Taivalkosken yksiköt tekevät yhteistyötä myös omien
lähilukioidensa kanssa.



Osaon ammattilukio

• Lähinnä kaksoistutkintoa tekeviä
• 109 ylioppilasta viime vuonna 2020
• Tavoitteena paremmat jatko-opintovalmiudet ja 

monipuolinen työelämäosaaminen



Mitä ammattilukiossa voi opiskella?
• Kaksoistutkinto

Kaksi tutkintoa: ammatillinen perustutkinto ja 
ylioppilastutkinto

• Kaksoistutkinto ja lukion oppimäärä (kolmoistutkinto)
Edellisten lisäksi myös lukion oppimäärä 

• Aineopiskelija
Voi opiskella yhtä tai useampaa yksittäistä oppiainetta



Kaksoistutkintolainen

• valmentautuu yo-kirjoituksiin opiskelemalla n. 60-90 
opintopistettä

• opiskelee 5 tai useampaa lukioainetta
• saa ammatillisen päättötodistuksen ja 

ylioppilastutkintotodistuksen
• saa lukio-opinnoista todistuksen suoritetuista 

oppiaineiden oppimääristä ja todistuksen lukiossa 
suoritetuista opinnoista



Kaksoistutkinto ja lukion oppimäärä

• opiskelee aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärän 88 
opintopistettä ja valmentautuu samalla yo-kirjoituksiin

• opiskelee 12 lukioainetta
• saa ammatillisen päättötodistuksen, 

ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen



Aineopiskelija

• opiskelee tiettyjä oppiaineita lukio-opintoina
• oppiaineista voi opiskella koko oppiaineen oppimäärän 

tai vain tietyt opintojaksot
• esim. saksa, matematiikka
• saa pyydettäessä todistuksen lukiossa suoritetuista 

opinnoista



Uusi opetussuunnitelma
• Lukio-opinnot on jäsennelty 1-3 opintopisteen 

moduuleiksi.
Esim. RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin

rakentaminen (1 op)
RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3 op)
RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)

Esim. MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)
MAA2 Funktiot ja yhtälöt (3 op)



Uusi opetussuunnitelma
• Moduuleista rakennetaan paikallisesti joko oppiaineiden

omia tai oppiaineiden yhteisiä opintojaksoja.
Esim. ruotsin opintojakso

RUB11 (1 op) + RUB12 (3 op)
Esim. matematiikan opintojakso

MAY1 (2 op)



Ylioppilastutkinto

• Ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat oppiaineen 
pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin.



Ylioppilastutkinto

• Ylioppilastutkinnon ylioppilaskokeet voi hajauttaa 
korkeintaan 3 peräkkäiseen tutkintokertaan.

• Syksyllä 2021 ammattilukio-opinnot aloittava opiskelija 
voi ylioppilastutkinnon suorittamisen aloittaa 
aikaisintaan keväällä 2023 (opinnoissa 2. vuoden kevät).



Ylioppilastutkinto

• Ennen kevättä 2022 ylioppilastutkinnon suorittamisen 
aloittaneilla ylioppilaskirjoituksissa on 4 pakollista 
ainetta.

• Kun ylioppilastutkinnon suorittamisen aloittaa keväällä 
2022 tai myöhemmin, tulee ylioppilaskirjoituksissa 
kirjoittaa minimissään 5 ainetta.



Ylioppilastutkinnon rakenne,
yo-kirjoitukset keväällä 2022 tai myöhemmin aloittavat
Kokelaan on suoritettava viisi koetta:
- äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä –koe (sisältyy 

kaikilla tutkintoon)
- vähintään kolme muuta koetta valitaan seuraavien neljän 

kokeen joukosta:
toisen kotimaisen kielen koe
vieraan kielen koe
matematiikan koe
reaaliaineen koe

- Kokelas itse päättää, minkä viidennen aineen hän suorittaa.



Ylioppilastutkinnon rakenne
Äidinkieli tai suomi toisena kielenä   Kaikilla

Toinen kotimainen kieli (=ruotsi)
(keskipitkä, pitkä)

Vieras kieli englanti, saksa, ranska, 
venäjä, espanja (pitkä, lyhyt) Näistä
italia, portugali, latina, saame (lyhyt) 3 laatikkoa ja

valituista   
Matematiikka (lyhyt, pitkä) laatikoista

yksi aine
Reaali terveystieto, yhteiskuntaoppi, kemia,            
uskonto, maantiede, elämänkatsomustieto, 
fysiikka, psykologia, filosofia, biologia, historia 



Mahdolliset 5 aineen ryhmät

Reaali: fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, 
elämänkatsomustieto, filosofia, biologia, maantiede, 
psykologia, terveystieto

Äidinkieli t. s2 Äidinkieli t. s2 Äidinkieli t. s2 Äidinkieli t. s2 Äidinkieli t. s2

Ruotsi Ruotsi Ruotsi Ruotsi

Englanti Englanti Englanti Englanti 

Matematiikka Matematiikka Matematiikka Matematiikka 

Reaali Reaali Reaali Reaali

Toinen vieras 
kieli 
tai
toinen reaali

Vieras kieli
tai
toinen reaali

Toinen vieras 
kieli
tai
toinen reaali

Toinen vieras 
kieli



Reaaliaineet

• Haukipudas: fysiikka, kemia, terveystieto, yhteiskuntaoppi
• Kaukovainio, palvelut: biologia, fysiikka, psykologia,

terveystieto, yhteiskuntaoppi
• Kaukovainio, tekniikka: fysiikka, terveystieto,

yhteiskuntaoppi, (biologia)
• Kontinkangas: biologia, kemia, psykologia, terveystieto,

uskonto, yhteiskuntaoppi



Ylioppilastutkinnon rakenne

• Tutkintoon voi sisällyttää edellä mainittujen 5 kokeen 
lisäksi yhden tai useamman muun kokeen.

• Tutkinnossa tulee olla vähintään yksi vaativamman tason 
koe (pitkä vieras kieli, pitkä ruotsi, pitkä matematiikka).



Haukiputaan ammattilukio
Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5

11.8.-30.9. 4.10.-30.11. 1.12.-8.2. 9.2.-7.4. 11.4.-2.6.
ma ja ke
8.10-9.30 Terveystieto Kemia

ma ja ke
9.40-11.00 Englanti

Matematiikka, 
pitkä ja lyhytma ja ke 

11.40-13.00
Äidinkielima ja ke

13.10-14.30 Yhteiskuntaoppi

ma ja ke
14.40-16.00 Terveystieto

ti ja to 
8.10-9.30 Fysiikka Yhteiskuntaoppi

ti ja to 
9.40-11.00 Matematiikka Englanti

ti ja to 
11.40-13.00 Äidinkieli ja

ohjaus

Fysiikka

ti ja to
13.10-14.30

Pitkä matemat. 
tiistaisin

ti ja to
14.40-16.00



Oulun ammattilukio, Kaukovainio, palvelut
Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5

11.8.-30.9. 4.10.-30.11. 1.12.-8.2. 9.2.-7.4. 11.4.-2.6.
ma ja ke
8.10-9.30 Englanti

Äidinkieli+ohjaus

Yhteiskuntaoppi

ma ja ke
9.40-11.00

Englanti
(Filosofia)

ma ja ke 
11.40-13.00

Psykologia, Matematiikka
(Ruotsi)

Terveystieto, Yhteiskuntaoppi 
(Ruotsi)

ma ja ke
13.10-14.30 Äidinkieli t. S2+ohjaus

Englanti

Ruotsi, Psykologia, Biologia
(Terveystieto)

ma ja ke
14.40-16.00 Matematiikka

ti ja to 
8.10-9.30

S2
(Äidinkieli)ti ja to 

9.40-11.00
Matematiikka

Yhteiskuntaoppi
ti ja to 
11.40-13.00

Ruotsi 
(Terveystieto, Uskonto, 

Matematiikka)
(Englanti)

ti ja to
13.10-14.30

Terveystieto, 
Yhteiskuntaoppi

(Kemia)

Äidinkieli
(Uskonto, Kemia, Psykologia)

ti ja to
14.40-16.00

Fysiikka, Biologia
(Psykologia, Matemat.) Matematiikka Fysiikka



Oulun ammattilukio, Kaukovainio, tekniikka
Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5

11.8.-30.9. 4.10.-30.11. 1.12.-8.2. 9.2.-7.4. 11.4.-2.6.
ma ja ke
8.10-9.30 Äidinkieli+ohjaus

Ruotsi

ma ja ke
9.40-11.00 Äidinkieli
ma ja ke 
11.40-13.00

Matematiikka Matem. keskiviikkoisin
ma ja ke
13.10-14.30 S2+ohjaus Englanti

Biologia Englanti

Pitkä matem. 
maanantaisin

ma ja ke
14.40-16.00
ti ja to 
8.10-9.30
ti ja to 
9.40-11.00
ti ja to 
11.40-13.00 Ruotsi

ti ja to
13.10-14.30 Fysiikka Matematiikka

ti ja to
14.40-16.00 Biologia Yhteiskuntaoppi

(Historia)
Fysiikka 

(Historia)



Oulun ammattilukio, Kontinkangas
Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5

11.8.-30.9. 4.10.-30.11. 1.12.-8.2. 9.2.-7.4. 11.4.-2.6.
ma ja ke
8.10-9.30
ma ja ke
9.40-11.00
ma ja ke 
11.40-13.00 Ruotsi

(Psykologia, Matem.)

Ruotsi
(Terveystieto, 

Yhteiskuntaoppi)
ma ja ke
13.10-14.30 Äidinkieli t. S2

+ohjaus
Englanti

Biologia, Terveystieto
(Ruotsi, Psykologia)

ma ja ke
14.40-16.00 Matematiikka Matemat.

ti ja to 
8.10-9.30 Englanti

Äidinkieli+ohjaus Äidinkieli t. S2ti ja to 
9.40-11.00
ti ja to 
11.40-13.00

Terveystieto, Uskonto, 
Matematiikka

(Ruotsi)
Englanti

ti ja to
13.10-14.30

Kemia
(Terveystieto, 

Yhteiskuntaoppi)
Uskonto, Kemia, Psykologia

ti ja to
14.40-16.00

Psykologia, Biologia, 
Matematiikka 

(Fysiikka)
Matematiikka



Opinnot
• Opintoja voi tehdä myös aikuislukion ilta- ja etäopintoina 

ja/tai eLukiossa.
• Yo-kirjoitukset ovat digitaaliset. Kirjoituksissa tulee 

opiskelijalla olla mukana oma läppäri.
• Oppivelvolliset saavat läppärin OSAOlta ja oppikirja-

materiaalit aikuislukiolta.
• Oikeus maksuttomaan koulutukseen, tulee täyttyä 

molemmat ehdot:
- päättää peruskoulunsa vuonna 2021 tai sen jälkeen.
- on syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.



Tuki opintojen aikana
• Lukio-opon pitämät ryhmäohjaukset ja henkilökohtaiset 

ohjaukset 
• OP4-opintojakso integroituna äidinkielen opintoihin
• Moodle, Wilmat
• Ohjaaminen yo-tutkinnon suorittamiseen
• Tukiopetus 
• Eri oppiaineiden tukipajat (matematiikka, äidinkieli)
• Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeiden 

huomioiminen



Vanhojen tanssit, penkkarit

• Toisena opiskeluvuotena järjestetään Wanhojen 
tanssikurssi

• Penkkarit 3. opiskeluvuotena



Kotiin mietittäväksi
• Opiskeltavat lukioaineet. Vähintään viisi ainetta:

äidinkieli tai s2, jompikumpi kaikilla
ruotsi
englanti ja/tai muu vieras kieli
matematiikka, pitkä vai lyhyt
reaaliaine (fysiikka, kemia, psykologia, terveystieto,
yhteiskuntaoppi, biologia, maantiede, uskonto,
elämänkatsomustieto, filosofia, historia)

• Oppiaineet kannattaa valita jatko-opintojen/työelämän 
näkökulmasta

• ruotsi?



Usein kysyttyä
• Lukio-opintojen keskeyttäminen: Jos on aloittanut lukio-

opinnot ja haluaa ne keskeyttää ja siirtyä opiskelemaan 
pelkästään ammatillisia opintoja, tunnustetaan osaaminen 
siihen mennessä suoritetuista lukio-opinnoista.

• Saako ammatillisen päättötodistuksen, jos yo-kirjoitukset 
eivät menekään läpi? Saa, kunhan suorituksia on 180 
osp:n verran.

• Piteneekö opiskeluaika? Kaksoistutkintolaisen opintopolku 
on suunniteltu niin, että ammatilliset ja lukio-opinnot 
suoritetaan 3 vuodessa.

• Voiko lukio-opintoja täydentää myöhemmin? Voi 
täydentää, suoritetut lukio-opinnot eivät vanhene.



Kotiväenillat

• Kaukovainio, tekniikka, Muhos, Kempele-Liminka
ti 14.9.2021 klo 17.00

• Kaukovainio, palvelut ti 21.9.2021 klo 18.00
• Haukipudas ke 22.9.2021 klo 17.00
• Kontinkangas ke 13.10.2021 klo 17.00



Lukio-opot
Oman yksikön lukio-opo, etunimi.sukunimi(at)osao.fi

HAU: Anja Jussila KEM: Katja Leppäkangas
KAUP: Niina Miettinen KON: Tarja Isokangas

Marianne Tapper Annu Kuusijärvi
KAUT: Aila Virsu LIM: Heikki Piilonen

Kari Vuokila MUH: Timo Mikkonen

mailto:etunimi.sukunimi@osao.fi


Oulun aikuislukio

etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

rehtori Panu Kela
apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso
kanslia.aikuislukio(at)ouka.fi

mailto:etunimi.sukunimi@ouka.fi
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