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Tiedote OSAOn aloittaville ammattilukiolaisille tietokoneista ja 
oppimateriaaleista 
 

Syksyllä 2021 OSAOssa aloittaneiden ammattilukio-opinnot valinneiden opiskelijoiden lukio-opinnot käynnistyvät 

yksikkökohtaisesti vaiheittain opiskelijan oman suunnitelman mukaisesti. Tässä tiedotteessa kerrotaan 

oppimateriaalien ja tietokoneiden saamisesta käyttöön (oppivelvolliset) tai niiden hankinnasta (muut kuin 

oppivelvolliset). 

Oppivelvollisuuden/maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat 
 

Laajennetun oppivelvollisuuden/maksuttomuuden piirissä ovat peruskoulunsa keväällä 2021 päättäneet 

opiskelijat. He saavat lukio-opintoihin OSAOsta käyttöönsä maksutta tietokoneen ja lukion kautta 

sähköisten oppimateriaalien lisenssit. 

Tietokoneet jaetaan ammattilukiolaisille ennen lukio-opintojen alkamista viikolla 39 (27.9. alkaen) 

yksikkö ja ryhmäkohtaisen aikataulun mukaisesti. 

Haukiputaan yksikkö 

Järjestelyt tiedotetaan erikseen 

Kaukovainion yksikkö, palvelut 

Ryhmä Aika  Paikka/luokka 

KPlp21d ma 27.9. klo 10.20-11.50 138 

KPlp21c ti 28.9. klo 10.20-11.50 213 

KPlp21OSUAl ke 29.9. klo 12.30-14 KOT1_3746 

KPlp21a to 30.9. klo 8.30-10 214 

KPlp21b pe 1.10. klo 10.20-11.50 205 

KPelpt21a ke 29.9. klo 12.00 Kotkantie 3, Killingin Sali 

KPmamt21 Tiedotetaan erikseen  

KPrako21a ke 29.9. klo 12.00 Kotkantie 3, Killingin Sali 

Kaukovainion yksikkö, tekniikka 

Tietokoneet luovutetaan erillisen aikataulun mukaan loka-marraskuun vaihteessa. Asiasta tiedotetaan 

erikseen yksikön opiskelijoille. 

Kontinkankaan yksikkö 

Ryhmä Aika  Paikka/luokka 

KOst21b ma 27.9. klo 14.30-15.30  Har114 

KOst21a ke 29.9. klo 15.30-16.30  Paa4331 

KOst21h to 30.9. klo 12.30-13.30  Paa3309 

Muut  Tiedotetaan erikseen  
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Muhoksen yksikön järjestelyistä tiedotetaan erikseen. 

Kempeleen-Limingan yksikön ja Pudasjärven yksikön oppivelvolliset opiskelijat saavat tietokoneet lukio-

opintojen alkaessa lukiolta. 

Tietokone on OSAOn omaisuutta ja se on tarkoitettu oppimisvälineeksi. Tietokone tulee palauttaa 

varusteineen opintojen päättyessä.  

Sähköisten oppimateriaalien lisenssit jaetaan opiskelijoille ensimmäisillä lukio-oppitunneilla. 

Ei-oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat 
 

Jos opiskelija ei ole oppivelvollisuuslain piirissä, hänen tulee hankkia tietokone lukio-opintoja varten itse 

ja tuoda se mukanaan ensimmäiselle lukiotunnille. Lukio-opintojen alussa opettaja ohjeistaa sähköisten 

oppimateriaalien hankinnan. Opiskelija vastaa itse oppimateriaalilisenssien hankinnasta ja 

kustannuksista. 

Kaikkien ammattilukio-opiskelijoiden tulee huolehtia siitä, että tietokone on mukana jokaisella 

oppitunnilla! 

Lisätietoa: 

• Laki oppivelvollisuudesta https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214 

• Tietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta https://www.minedu.fi/oppivelvollisuuden-

laajentaminen. 

• OSAOn lukio-opintojen opinto-ohjaajat https://www.osao.fi/opiskelen-

osaossa/opiskelu/opiskelu-ammattilukiossa/ 

• OSAOn ammattilukiokoordinaattori Raija Lehtonen, raija.lehtonen@osao.fi, p. 050-5909 633 
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