
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 8.30 - 16.40.

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

ü Useimpien ammattilukiolaisten tavoitteena on suorittaa ammatillisen perustutkinnon
rinnalla ylioppilastutkinto (kaksoistutkinto).

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

ü Osa opiskelijoista suorittaa vain yhden tai useampia lukiokursseja.
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Lukuvuoden 2021-2022 päiväopetus
1. vsk, Myllypuron Metropolian kampus, varaus 8 ryhmälle
- lukio-infot ma 16.8. ja ti 17.8. porrastetusti klo 16-20
- ryhmäjako tehdään elokuussa ennen opintojen alkua
- opetus alkaa syyskuun alussa joko ma+ke tai ti+to

2. vsk, Hattulantien toimipaikka 7 ryhmää
- opetus jatkuu syyskuun alussa joko ma+ke tai ti+to

3. vsk, Hattulantien toimipaikka 3 ryhmää
- opetus jatkuu elokuussa ma+ke

Opiskelijat voivat ilmoittautua myös aikuislukion ilta- ja verkkokursseille.
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Ammattilukioon ilmoittautuminen

• Aluksi käydään ohjauskeskustelu, jossa huomioidaan
ammattiin opiskelun ja lukio-opintojen yhdistäminen

> tarvittaessa yhteistyö omaopettaja, opinto-ohjaaja ja
ammattilukion yhteyshenkilöt.

• Opiskelija ilmoittautuu Helsingin aikuislukion opiskelijaksi
> sitoutuminen lukio-opiskeluun.

• Opiskelijan HOKS:iin kirjataan tieto lukio-opintojen
aloittamisesta sekä alustava toteutussuunnitelma.
Huom! Lukio-opinnot ovat osa urasuunnitelmaa.
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Ammattilukiolaisten ohjaus

ü Omaopettaja ja opinto-ohjaaja (Stadin AO)
> vaihtoehtojen pohdinta ja valintoihin ohjaaminen
> säännölliset HOKS-päivitykset

ü Opinto-ohjaaja, lukioluotsit ja erityisopettajat (HAL)
> lukio-opintojen ohjaus ja sujuvoittaminen.

ü Ammattilukion yhteyshenkilöt
> antavat tarvittaessa neuvoa ja tukea kaikille osapuolille
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Tietoa lukio-opinnoista
Päivätoteutuksena tarjottavat lukioaineet ovat:

• äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)
• suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2)
• englanti (ENA)
• ruotsi (RUB)
• matematiikka, lyhyt (MAB) tai pitkä (MAA)
• reaaliaineita opiskelijoiden toiveiden mukaan

Suoritetut lukiokurssit voidaan tunnustaa osaksi mm. ammatillisen
perustutkinnon YTO-aineita, ja jo aiemmin suoritetut lukiokurssit
tunnustetaan ensin osaksi aikuislukion opintoja.
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Tietoa lukio-opinnoista
• Oppivelvollisuuden laajennus koskee kaikkia perusopetuksesta

vuonna 2021 valmistuneita. Jos tämä on epäselvää, saat tiedon
omaopettajalta.

• Heille myös opiskeluvälineet ja -materiaalit ovat maksuttomia.
• Suurin osa lukion oppimateriaaleista on digitaalista, ja opettajat

hoitavat materiaalin jakamisen.
• Myös yo-tutkinnon suorittaminen (5 ainetta) on heille maksutonta.
• Uusi lukion opetussuunnitelma LOPS2021 otetaan käyttöön

syksyllä 2021.
• Ruokailukäytänteistä tiedotetaan myöhemmin, mutta ilmainen

lounas kuuluu myös lukiopäiviin.
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Lukuvuosi 2021-2022
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
• lukio-opinnot huomioitava KOS-jakson suunnittelussa

3. vsk (abit)
• yo-kokeisiin osallistuminen syyskuussa ja maaliskuussa (lukulomatarve)
• lukio-opinnot huomioitava KOS-jakson suunnittelussa
• lukio-opinnot päättyvät helmikuun alussa

Ylioppilaskokeet
• voidaan hajauttaa kolmelle eri suorituskerralle (esim. 3.vuoden syksy ja kevät sekä 4.vuoden syksy)
• keväästä 2022 alkaen 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

Harri Veteli, Helsingin aikuislukio
harri.veteli@edu.hel.fi 050 344 9305

Eeva Korhonen, Helsingin aikuislukio
eeva.korhonen@edu.hel.fi 040 842 4182

Silvia Soosalu, Stadin AO
silvia.soosalu@edu.hel.fi 050 401 3692
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