
➢ Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisten 

opintojen rinnalla

❑ Helsingin aikuislukio (HAL)

❑ Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO)

AMMATTILUKIO



Ammattilukio-opinnot

= ammatilliset opinnot (Stadin AO) + lukio-opinnot (Helsingin aikuislukio)

➢ Lukio-opinnot järjestetään ma+ke tai ti+to klo 9.00 - 15.40. Yo-tutkintoon 

valmentavien opintojen suorittaminen kestää noin 3½ vuotta.

➢ Huom! Lukujärjestyksestä riippumatta, koko päivä tulee varata lukio-opiskeluun.

✓ Useimpien ammattilukiolaisten tavoitteena on suorittaa ammatillisen

perustutkinnon rinnalla ylioppilastutkinto (kaksoistutkinto).

✓ Lisäksi on mahdollista suorittaa koko lukion oppimäärä (kolmoistutkinto).

✓ Osa opiskelijoista suorittaa vain yhden tai useampia lukiokursseja.
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Lukuvuoden 2022-2023 päiväopetus
1. vsk, Hattulantien toimipaikka, varaus 8 ryhmälle
• lukio-infot ma 15.8. ja ti 16.8. LÄHI klo 17.00 ETÄ 18.30 (Teams)

• ryhmäjako vko 33 -> kutsut lähtee infoihin sähköpostilla pe 12.8.

• orientaatioviikko 22.8. - 25.8. (ma+ke tai ti+to)

• opetus alkaa ma 29.8. tai ti 30.8.

2. vsk, Sturenkadun toimipaikka 7 ryhmää
• orientaatiopäivät 24.8. ja 25.8.

• opetus alkaa ma 29.8. tai ti 30.8.

3. vsk, Myllypuron Metropolian kampus 7 ryhmää
• orientaatiopäivät 24.8. ja 25.8.

• opetus alkaa ma 29.8. tai ti 30.8.
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Ammattilukioon ilmoittautuminen

• HOKS-keskustelu lukio-opintojen aloittamisesta osana
ammatillisia opintoja

> opiskelija, (huoltaja), omaopettaja, opinto-ohjaaja ja 

ammattilukion yhteyshenkilöt

• Opiskelija ilmoittautuu Helsingin aikuislukion opiskelijaksi

> sitoutuminen lukio-opiskeluun (lukio-opetusta 2 päivää viikossa)

• Opiskelijan HOKS:iin kirjataan tieto lukio-opintojen

aloittamisesta sekä alustava toteutussuunnitelma.
Huom! Lukio-opinnot ovat osa urasuunnitelmaa.
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Ammattilukiolaisten ohjaus

Stadin AO: 

Omaopettaja ja opinto-ohjaaja

> vaihtoehtojen pohdinta ja valintoihin ohjaaminen

> säännölliset HOKS-päivitykset

Helsingin aikuislukio:

Lukioluotsi, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja

> lukio-opintojen ohjaus ja sujuvoittaminen
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Ammattilukion oppiaineet

• äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)

• suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2)

• A-englanti (ENA)
• B-ruotsi (RUB)

• matematiikka, lyhyt (MAB) tai pitkä (MAA)
• reaaliaineita opiskelijoiden toiveiden mukaan

• lyhyet vieraat kielet opiskelijoiden toiveiden mukaan

Opiskelijat voivat ilmoittautua myös aikuislukion ilta- ja verkkokursseille.

Suoritetut lukiokurssit voidaan tunnustaa osaksi mm. ammatillisen 

perustutkinnon YTO-aineita, ja jo aiemmin suoritetut lukio-opinnot

tunnustetaan ensin osaksi aikuislukion opintoja.
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Kustannukset
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Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille oppimateriaali ja yo-

tutkinnon suorittaminen on maksutonta. Muiltakaan opiskelusta ei peritä 

maksuja, mutta yo-tutkinnon kokeista peritään tutkintomaksu. Sinulla tulee 

olla käytössäsi kannettava tietokone koko opintojen ajan.

Tiedottaminen

Wilmaa (helsinki.inschool.fi) käytetään aikuislukio-opintojen ensisijaisena 

viestintäkanavana ja sitä kannattaa seurata viikoittain. Lukioluotsi jakaa 

opintojen alkaessa Wilma-tunnukset opiskelijoille ja avainkoodit alaikäisten 

huoltajille. Wilmassa voit tarkistaa työjärjestyksen, seurata omien lukio-

opintojesi edistymistä ja esimerkiksi ilmoittautua aikuislukion opintoihin ja 

yo-kokeisiin.

file://///opevs3k0001.helsinki1.hki.local/data$/Yhteiset/Helsingin_aikuislukio/Helsingin%20aikuislukio/Oppaat/2021-2022/helsinki.inschool.fi


Opintojen rakenne
1. vsk

• syksyn lukioaineet: äidinkieli/S2, englanti ja matematiikka / ruotsi

• keväällä opiskellaan lisäksi 1-2 reaaliainetta, opiskelijoiden toiveet huomioiden

• lukio-opinnot huomioitava KOS-jakson (= työelämäjakson) suunnittelussa

2. vsk
• opiskellaan kaikkia vähintään viittä yo-kokeissa suoritettavaa ainetta

• lukio-opinnot huomioitava KOS-jakson suunnittelussa

3. vsk (abit)
• yo-kokeisiin osallistuminen syyskuussa ja maaliskuussa (lukulomatarve)

• lukio-opinnot huomioitava KOS-jakson suunnittelussa

4. vsk (abit)
• yo-kokeisiin osallistuminen syyskuussa (lukulomatarve)

Ylioppilaskokeet
• voidaan hajauttaa kolmelle eri suorituskerralle: esim. 3.vuoden syksy ja kevät sekä 4.vuoden syksy

• yo-tutkintoon kuuluu vähintään 5 ainetta

• Huom! Ylioppilaslakin saaminen edellyttää, että ammatillinen perustutkinto on valmis.
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Lukio-opinnot ja opiskelijan HOKS

Omaopettaja vastaa HOKS:n säännöllisestä päivittämisestä.

Ammattilukiolaisen HOKS:ssa tulee huomioida erityisesti:

• lukion lukujärjestys 2 pvää / vko -> koko päivät varattu lukio-opiskeluun

• lukio-opintojen suoritusmahdollisuus myös KOS-jaksojen aikana

• suoritettujen lukio-opintojen tunnustaminen osaksi ammatillisen

perustutkinnon opintoja -> yhteistyö ostu-vastaavien kanssa

• muutokset lukio-opintosuunnitelmassa (ostu-muutokset)

• mahdollinen lukio-opintojen osin/kokonaan keskeytyminen (ostu-muutokset)

Huom! Opiskelijoiden lukiokurssivalinnat voivat olla hyvin erilaisia. 

Valinnoista riippuu se, kuinka paljon ja mitä opintoja opiskelija voi saada

tunnustettua osaksi ammatillisia opintoja.
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Hyvä tietää

• Ammattilukioon voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

• Mikäli opinnot eivät etene toivotulla tavalla, opiskelija voi palata

suorittamaan vain ammatillista perustutkintoa. > HOKS-päivitys

• Lukio-opintojen keskeyttämisestä tulee keskustella aina sekä

omaopettajan että lukioluotsin kanssa. > HOKS-päivitys

• Lukio-opinnot keskeyttänyt voi palata uudelleen 

ammattilukioon. > HOKS-päivitys
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Ammattilukion yhteyshenkilöt

Silvia Soosalu, Stadin AO (koordinointi)

silvia.soosalu@edu.hel.fi 050 401 3692

Harri Veteli, Helsingin aikuislukio (opetusjärjestelyt)

harri.veteli@edu.hel.fi 050 344 9305

Eeva Korhonen, Helsingin aikuislukio (opiskelijoiden ohjaus)

eeva.korhonen@edu.hel.fi 040 842 41 82
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