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Ammattilukio

- Hae yhteishaussa 
opiskelemaan OSAOon.

- Opiskelet ammatin ja 
valmistut ylioppilaaksi.



Ammattiopisto, lukio, ammattilukio

• Ammattiopisto

- ammatillinen perustutkinto, 180 osaamispistettä

• Nuorten päivälukio

- lukion oppimäärä 18 lukioainetta, 150 opintopistettä

• Ammattilukio

- Ammatillisia opintoja 120-150 osaamispistettä

- Lukiossa minimissään 5 lukioainetta, 60-90 opintopistettä

(1 op = 0,75 osp, uusi lukion ops)

(1 kurssi = 2 op = 1,5 osp)
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Ammattilukio, mitä hyötyä

Opiskelemalla lukioaineita

- parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen 
valintakokeissa

- kehität opiskeluvalmiuksiasi

- saat paremmat jatko-opintovalmiudet

- tieto-taitotasosi kasvaa
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Ammattilukio

• OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion 
kanssa

• Opetusta antavat pääasiallisesti Oulun aikuislukion opettajat. 
Myös muutama ammatillisen puolen opettaja on mukana lukio-
opetuksessa.
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Ammattilukio, opetuspaikat

• Haukiputaan ammattilukio, Asemakyläntie 5 

- OSAOn Haukiputaan yksikön opiskelijat

• Oulun ammattilukio, Kotkantie 1

- Kaukovainion yksikön, palvelut, opiskelijat

- Kaukovainion yksikön, tekniikka, opiskelijat

- Kempeleen-Limingan yksikön Limingan 

toimipisteen opiskelijat

- Kontinkankaan yksikön opiskelijat

- Muhoksen yksikön opiskelijat
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Ammattilukio, opetuspaikat

Kempeleen-Limingan, Muhoksen, Pudasjärven ja Taivalkosken

yksiköt tekevät yhteistyötä myös lähilukioidensa kanssa.
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Ammattilukio, opetuspaikat

Ammattilukiolainen voi halutessaan opiskella lukioaineita

Haukiputaan ja Oulun ammattilukioiden lisäksi aikuislukion ilta-

ja/tai etäopetuksessa.

Oulun aikuislukio,

Sairaalanrinne 5
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Ammattilukio, opiskelijamäärät

• Vuosittain n. 600 OSAOn opiskelijaa tekee lukio-opintoja 
ammattilukiossa.

• Syksyllä 2021 lukio-opinnoissa

- aloitti 267 ammattilukiolaista

- jatkoi 364 ammattilukiolaista

Yhteensä 631 ammattilukiolaista

• Vuosittain ammattilukiosta valmistuu n. 100 ylioppilasta.
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Ammattilukio, mitä voi suorittaa

• Kaksoistutkinto

- ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto

- 5 lukioainetta tai enemmän

- lukion oppiainevalinnoista riippuen lukioaineina n. 60-90 
opintopistettä ja ammatillisina opintoina n. 120-150 
osaamispistettä
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Ammattilukio, mitä voi suorittaa

• Kaksoistutkinto ja lukion oppimäärä (”kolmoistutkinto”)

- ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion 
oppimäärä

- 12 lukioainetta 

- lukiossa lukioaineina 88 opintopistettä ja ammatillisina 
opintoina n. 120-150 osaamispistettä
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Ammattilukio, mitä voi suorittaa

• Aineopiskelu

- ammatillinen perustutkinto

- yksittäisiä opintojaksoja/oppiaineiden oppimääriä
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Syksyllä 2021 käyttöön otettu lukion 
opetussuunnitelma

• Lukio-opinnot on jäsennelty 1-3 opintopisteen moduuleiksi.

Esim. englannin kielen moduulit

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op)

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)
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Syksyllä 2021 käyttöön otettu lukion 
opetussuunnitelma

• Moduuleista rakennetaan paikallisesti joko oppiaineiden omia 
tai oppiaineiden yhteisiä opintojaksoja.

Esim. englannin kielen opintojakso

ENA1 + ENA2 (4 op)
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Ylioppilaskirjoitukset

• Minimissään tulee ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaa 5 ainetta.

• Halutessaan voi kirjoittaa enemmän aineita.

• Vähintään yhden kirjoitetun aineen tulee olla pitkän tason koe.

Pitkän tason kokeen voi kirjoittaa ruotsin kielessä, vieraissa

kielissä ja matematiikassa.
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Ylioppilastutkinnon rakenne

Äidinkieli tai suomi toisena kielenä

Ruotsi

Vieras kieli

Matematiikka 

Reaaliaine



Mahdolliset 5 aineen ryhmät

Jokaisesta laatikosta yksi aine 

Vieras kieli: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

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

Äidinkieli tai suomi toisena kielenä

Ruotsi

Vieras kieli

Yleensä englanti

Matematiikka

Reaaliaine



Mahdolliset 5 aineen ryhmät

2 reaaliainetta

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

Äidinkieli tai 
suomi toisena 
kielenä

Äidinkieli tai 
suomi toisena 
kielenä

Äidinkieli tai 
suomi toisena 
kielenä

Ruotsi Ruotsi

Vieras kieli (Englanti) Vieras kieli (Englanti)

Matematiikka Matematiikka

2 reaaliainetta 2 reaaliainetta 2 reaaliainetta



Mahdolliset 5 aineen ryhmät
2 vierasta kieltä

Vieras kieli: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, 
portugali, latina, saame

Äidinkieli tai

suomi toisena 

kielenä

Äidinkieli tai

suomi toisena 

kielenä

Äidinkieli tai

suomi toisena 

kielenä

Ruotsi Ruotsi

2 vierasta kieltä 2 vierasta kieltä 2 vierasta kieltä

Matematiikka Matematiikka

Reaaliaine Reaaliaine



Lukioaineet

• Kaikilla ammattilukiolaisilla on mahdollista opiskella

- äidinkieli

- ruotsi

- englanti

- lyhyt tai pitkä matematiikka

• Jos muita vieraita kieliä kuin englanti, haluaa opiskella, tulee 
niitä opiskella etäopiskeluna.

• Kaukovainiolla opetetaan myös suomi toisena kieli.
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Lukioaineet, reaaliaineet

• Haukiputaan yksikkö

fysiikka, kemia, terveystieto, yhteiskuntaoppi

• Kaukovainion yksikkö, palvelut

fysiikka, historia, psykologia, terveystieto, yhteiskuntaoppi

• Kaukovainion yksikkö, tekniikka

fysiikka, kemia, terveystieto, yhteiskuntaoppi

• Kontinkankaan yksikkö

biologia, kemia, psykologia, terveystieto, uskonto
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2022 ammattilukio-opinnot aloittavat
Haukipudas ja Kaukovainio, palvelut

Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5
ma ja ke
8.10-9.30

Lukio-opintoja Lukio-opintoja

ma ja ke
9.40-11.00
ma ja ke 
11.40-13.00
ma ja ke
13.10-14.30
ma ja ke
14.40-16.00
ti ja to 
8.10-9.30

Lukio-opintoja Lukio-opintoja

ti ja to 
9.40-11.00
ti ja to 
11.40-13.00
ti ja to
13.10-14.30
ti ja to
14.40-16.00



2022 ammattilukio-opinnot aloittavat
Kaukovainio, tekniikka

Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5
ma ja ke
8.10-9.30

Lukio-opintoja Lukio-opintoja

ma ja ke
9.40-11.00
ma ja ke 
11.40-13.00
ma ja ke
13.10-14.30
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

Lukio-opintoja
Lukio-opintoja

ti ja to
13.10-14.30
ti ja to
14.40-16.00



2022 ammattilukio-opinnot aloittavat
Kontinkangas

Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5
ma ja ke
8.10-9.30
ma ja ke
9.40-11.00
ma ja ke 
11.40-13.00
ma ja ke
13.10-14.30
ma ja ke
14.40-16.00
ti ja to 
8.10-9.30

Lukio-opintoja Lukio-opintoja Lukio-opintoja

ti ja to 
9.40-11.00
ti ja to 
11.40-13.00
ti ja to
13.10-14.30
ti ja to
14.40-16.00



Lukio-opiskelussa tarvittavat välineet
oppivelvolliset

• Läppärin saa OSAOlta.

• Oppikirjat ovat digitaalisia, lisenssit materiaaleihin saa lukion 
oppitunneilla.
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Tuki opintojen aikana

• Jokaisessa yksikössä on oma lukio-opo

• Lukio-opintoihin ryhmänohjausta ja henkilökohtaista ohjausta

• Ohjaaminen yo-tutkinnon suorittamiseen 

• Tukiopetus

• Laskupaja

• Äidinkielen tukipaja
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Tuki opintojen aikana

• Jos sinulla on lukihäiriö tai muu vamma, jonka vuoksi tarvitset

erityisjärjestejä, ne järjestetään.

• Erityisjärjestelyjä ovat esim.

- erillistila kokeessa

- lisäaika kokeessa

- istumapaikka luokassa

- pari-/ryhmätyöskentelyn välttäminen

- esitelmien pitämisen erityisjärjestelyt
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Vanhojen tanssit, penkkarit

• Vanhojen tanssit 2. opiskeluvuotena

Vanhojen tansseihin annetaan opetusta.

• Penkkarit 3. opiskeluvuotena
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Miten ammattilukiolaiseksi?

• Hae yhteishaussa OSAOn opiskelijaksi.

• Lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,5. Jos keskiarvo 

on alle 7,5, tulee ammattilukio-opintoihin hakea lupa

yksikönjohtajalta.

• Yhteishakuaika on 22.2. –22.3.2022.

• Vastaa ”Kyllä” kohtaan ”Haluaisitko suorittaa ammatillisen 

perustutkinnon ohella lukio-opintoja / ylioppilastutkinnon”.



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

ja haluaa ne keskeyttää ja siirtyä opiskelemaan pelkästään

ammatillisia opintoja, tunnustetaan siihen mennessä

hyväksytysti suoritetut lukio-opinnot.

• Saako ammatillisen päättötodistuksen, jos yo-kirjoitukset 

eivät menekään läpi: Saa.

• 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.



Ammattilukioinfo

•OSAOon valituille opiskelijoille ja heidän huoltajilleen pidetään

ammattilukioinfo ti 21.6.2022 klo 18.00 alkaen.



Lisätietoa
• OSAO

- yksiköiden lukio-opot, etunimi.sukunimi@osao.fi

Haukipudas: Anja Jussila

Kaukovainio, palvelut: Maria Juntunen, Niina Miettinen

Kaukovainio, tekniikka: Aila Virsu, Kari Vuokila

Kempele-Liminka: Katja Leppäkangas, Heikki Piilonen

Kontinkangas: Tarja Isokangas, Annu Kuusijärvi

Muhos: Timo Mikkonen

Pudasjärvi: Anna Kuosmanen

Taivalkoski: Liisa Turvanen

- Kehityspäällikkö Raija Lehtonen



Lisätietoa

• Oulun aikuislukio, etunimi.sukunimi@ouka.fi

- rehtori Panu Kela

- apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso

• Netti

Ammattilukio | OSAO

Etusivu - Oulun aikuislukio - Oulun kaupunki (ouka.fi)

https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/ammattilukio/
https://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/etusivu


Kiitos!


