Opas perusopetuksen jälkeisiin
opintoihin Oulun seudulla
Versio on päivitetty tammikuussa 2021
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1 Yleistietoa koulutukseen hakemisesta

1.1 Suomen koulutusjärjestelmä
Suomessa lapsilla on oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus päättyy, kun henkilö täyttää 18 vuotta tai
kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto)
tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.
Jokaisen peruskoulun päättävän oppilaan täytyy hakea jatkokoulutukseen. Perusopetuksen jälkeen
yleisimpiä vaihtoehtoja ovat lukio ja ammattiopisto (ammatillinen koulutus). Ne ovat toisen asteen
koulutusta. Oppilas voi hakea myös valmentavaan koulutukseen tai 10.luokalle. Valmentavan
koulutuksen kesto on yleensä yksi lukuvuosi.
Ammattiopistosta voi opiskella ammatin. Ammatillisen koulutuksen suorittanut voi hakea työtä
omalta alalta. Lukiosta ei valmistu ammattiin, vaan lukio antaa yleissivistävää koulutusta. Lukion
jälkeen haetaan yleensä opiskelemaan korkeakouluun tai toisen asteen ammatilliseen
koulutukseen. Kaikkien toisen asteen opintojen jälkeen voi jatkaa opintoja korkeakoulussa.
Suomessa korkeakoulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot.
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1.2 Pieni sanasto
ammatillinen perustutkinto = Ammatillinen tutkinto, jossa opiskellaan perustiedot ja perustaidot
ammattiin. Ammatillisessa perustutkinnossa opiskellaan myös työpaikalla. Opiskelu kestää noin
kolme vuotta. Opintojen jälkeen voit mennä työhön tai jatkaa opiskelua ammattikorkeakoulussa tai
yliopistossa.
ammattilukio = Opiskelet ammatillisen perustutkinnon ja lukio-opintoja. Voit osallistua
ylioppilastutkintoon ja saada sekä ammattitutkinnon että ylioppilastutkinnon.
arvosana = Peruskoulun numeromuotoinen arvio oppiaineen osaaamisesta. Perusopetuksen skaala
on 4–10. Arvosana 10 on korkein ja arvosana 4 alin. Esimerkiksi matematiikasta arvosana 8 on hyvä
ja matematiikasta arvosana 6 on kohtalainen.
kielitaidon arviointi = Arviointi, jossa selvitetään opetuskielen eli suomen kielen taidot. Kielitaidon
arvioinnissa selvitetään, pystytkö opiskelemaan opinnot suomeksi.
lukio = Lukiossa opiskellaan samoja lukuaineita kuin peruskoulussa ja lisäksi psykologiaa ja
filosofiaa. Lukiossa opiskellaan myös vähän taito- ja taideaineita. Lukio-opinnot kestävät yleensä
kolme vuotta. Lukiosta ei valmistu ammattiin. Lukion lopuksi opiskelijat osallistuvat
ylioppilaskirjoituksiin ja saavat ylioppilastodistuksen. Lukion jälkeen voit jatkaa opiskelua
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.
lukuaine = S2 tai äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi, vieraat kielet, terveystieto, uskonto tai
elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto
LUVA = Lukioon valmistava koulutus.
perusopetus = luokat 1–9
perusopetuksen oppimäärä = Olet opiskellut S2 tai äidinkieltä ja kirjallisuutta, ruotsia, vieraita
kieliä, terveystietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia,
matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, liikuntaa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä
ja kotitaloutta sekä saanut opinto-ohjausta.
pääsykoe = Pääsykoe on usein kirjallinen koe, jossa mitataan esimerkiksi taitoja ja tietoja
opiskelualaan liittyen.
päättötodistus = olet opiskellut peruskoulun oppimäärän
soveltuvuuskoe = Koe, jossa selvitetään, oletko opiskelualalle sopiva. Koe voi mitata taitoa, kykyä
ja ominaisuutta, esimerkiksi muusikon soittotaito tai vartijan fyysinen koordinaatiokyky ja
vuorovaikutustaidot.
taito- ja taideaineet = liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous
todistusvalinta = Opiskelija valitaan aiemman todistuksen perusteella. Esimerkiksi lukio voi valita
opiskelijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden arvosanojen keskiarvon perusteella.
Ammattiopistossa voi valita opiskelijan perusopetuksen päättötodistuksen arvosanojen perusteella
ja lisäksi antaa lisäpisteitä taito- ja taideaineiden hyvistä arvosanoista.
VALMA = Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus.
valmistava koulutus = Koulutus, jossa opiskellaan lisää taitoja ja tietoja. Koulutuksen jälkeen haet
opiskelemaan ammattiopistoon tai lukioon.
www.opintopolku.fi eli Opintopolku = Verkkosivu, jonka kautta opiskelemaan haetaan. Haku
tehdään ainoastaan sähköisesti sivulla.
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1.3 Haku opiskelemaan peruskoulun jälkeen
Suomessa on joka vuosi yhteisiä hakuaikoja jatko-opintohin. Peruskoulun jälkeisiin opintoihin
haetaan helmi-maaliskuussa. Hakuajat ja hakulomakkeet löytyvät sivulta www.opintopolku.fi.
Voit hakea opiskelemaan toisen asteen tutkintoa lukioon ja ammattiopistoon. Opiskelijat valitaan
lukioihin peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen perusteella. Ammattiopistoon opiskelijaksi
valintaan vaikuttavat valintapisteet. Saat pisteitä muun muassa todistuksestasi. Joihinkin koulutuksiin
on lisäksi pääsykoe tai soveltuvuuskoe. Joillakin aloilla voi olla terveydellisiä vaatimuksia.
Jos haluat parantaa opiskelutaitojasi tai et ole varma alavalinnasta, voit hakea valmentavaan
koulutukseen. Lukioon valmentavavia koulutuksia ovat LUVA ja Lukiostartti. Ammattiopistossa voi
hakea VALMA-koulutukseen. Valmentava koulutus kestää yleensä yhden lukuvuoden.
Jos tarvitset erityistä tukea opinnoissasi ja olet saanut erityisopetusta peruskoulussa, voit hakea
opiskelemaan ammatillista perustutkintoa ammattiopisto Luoville. Luovi järjestää myös VALMAkoulutusta.
Voit hakea opiskelupaikkaa myös yhteisten hakuaikojen ulkopuolella. Jatkuva haku on tarkoitettu
esimerkiksi henkilölle, joka on jäänyt ilman opiskelupaikkaa, opinnot ovat keskeytyneet tai hän haluaa
vaihtaa oppilaitoksesta toiseen. Saat lisätietoja jatkuvasta hausta 2.asteen oppilaitosten opintoohjaajilta. Heiltä voit tiedustella myös mahdollisuutta vierailla oppilaitoksessa tai osallistua
koulutuskokeiluun.
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Yhteishaku ammatti- ja lukio-opintoihin 23.2. - 23.3.2021
•

Oulun alueen lukiot

•

OSAO eli Oulun seudun ammattiopisto

•

OPAO eli Oulun Palvelualan Opisto

•

SDO eli Suomen Diakoniaopisto

Haku osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakulomakkeen otsikko on Yhteishaku ammatilliseen ja
lukioon, kevät 2021.
Haku Ammattiopisto Luoville 23.2. - 23.3.2021
•

Ammattiopisto Luovin ammatilliset perustutkinnot

•

Ammattiopisto Luovin VALMA-koulutus

Haku osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakulomakkeen otsikko on Haku vaativana erityisenä tukena
järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, kevät 2021.
Haku valmistaviin koulutuksiin 23.2. - 23.3.2021
•

LUVA eli lukioon valmistavat opinnot

•

10-luokka

•

VALMA eli ammattiin valmistavat opinnot (OSAO ja SDO)

Haku osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakulomakkeen otsikko on Perusopetuksen jälkeisen
valmistavan koulutuksen kevään 2021 haku.

Haku lukiostartille 1.5. - 31.7.2021
Hakulomake on Oulun aikuislukion verkkosivuilla. Valitse otsikko Opiskelijaksi ja sen jälkeen otsikko
Valmistava koulutus. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä ympäri vuoden suoraan aikuislukiosta.
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2 Tutkinto-opintoja ja valmentavia koulutuksia tarjoavat
oppilaitokset Oulun seudulla
1.4 Ammatilliset koulutukset

OSAO eli Oulun seudun ammattiopisto
OSAOssa voit opiskella 32 eri ammatillista perustutkintoa, joista saat ammatin. Tutustu
perustutkintoihin internetsivulla. Yhteishaussa on keväällä 2021 yli 1770 opiskelupaikkaa tarjolla.
OSAOssa voit opiskella Oulussa ja lähiseudulla seuraavissa paikoissa:

Haukipudas
Kaukovainio, palvelut
Kaukovainio, tekniikka
Kempele
Liminka
Kontinkangas
Muhos
Taivalkoski
Pudasjärvi
Virpiniemen liikuntaopisto ei kuulu yhteishakuun.
Yhteishaku: 23.2. - 23.3.2021 kello 15 mennessä. Tee haku osoitteessa www.opintopolku.fi.
Yhteishaun tulokset ilmoitetaan 17.6.2021. Viesti sisältää linkin Opintopolkuun, jossa sinun pitää
ilmoittaa, että otat opiskelupaikan vastaan. Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.7.2021.
Kielitaito: Ammatillisten opintojen suomen kielen opetus alkaa tasolta B1.1.
Kielitaidon arviointi: OSAOn opintoihin kielitaidon arviointi on 22.4.2021. Sinut kutsutaan
kielitaidon arviointiin, jos kielitaitosi halutaan selvittää.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet: Katso tarkat tiedot Opintopolusta.
Ammattilukio: OSAOlla voit opiskella ammattilukiossa eli opiskella ammatillisen perustutkinnon ja
lukio-opintoja. Ammattilukion keskiarvoraja on 7,5 lukuaineissa. Tutustu Tutustu ammattilukioon.
Harkinnanvarainen haku: Voit hakea osaan opinnoista harkinnanvaraisessa haussa. Kysy lisää
omalta peruskoulun opinto-ohjaajaltasi.
Kysy opintoihin hakemisesta OSAO OVI -hakijapalveluista.
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OPAO eli Oulun Palvelualan Opisto

OPAOlla voit opiskella perustutkinnossa kokiksi, toimitilahuoltajaksi ja kodinhuoltajaksi. Tarjoilijaksi
voit hakeutua jatkuvan haun kautta.
Yhteishaku: 23.2. - 23.3.2021 kello 15 mennessä. Tee haku osoitteessa www.opintopolku.fi.
Yhteishaun tulokset ilmoitetaan 17.6.2021. Viesti sisältää linkin Opintopolkuun, jossa sinun pitää
ilmoittaa, että otat opiskelupaikan vastaan. Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.7.2021
Harkinnanvarainen haku: Voit hakea opiskelemaan myös harkinnanvaraisessa haussa.
Jatkuva haku: Voit hakeutua opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden. Opintojen aloitus
suunnitellaan yksilöllisesti.
Kysy opintoihin hakeutumisesta:
info@opao.fi tai Opinto-ohjaaja Päivi Sarkkinen p. 044 7372009, paivi.sarkkinen@opao.fi
Linkki koulun sivuille
Linkki OPAO:n koulutuskalenteriin
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SDO eli Suomen Diakoniaopisto
SDO sijaitsee keskustassa, osoitteessa Albertinkatu 16 B 90100 Oulu.
Suomen Diakoniaopistossa voit opiskella lähihoitajaksi, lastenohjaajaksi ja nuoriso- ja
yhteisöohjaajaksi. Tutustu lähihoitajan koulutukseen internetsivullamme. Lue myös lastenohjaajan
sekä nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutuksesta. Yhteishaussa on keväällä 2021 yhteensä 56
opiskelupaikkaa tarjolla.
Yhteishaku: 23.2. - 23.3.2021 kello 15 mennessä. Tee haku osoitteessa www.opintopolku.fi.
Yhteishaun tulokset ilmoitetaan 17.6.2021. Viesti sisältää linkin Opintopolkuun, jossa sinun pitää
ilmoittaa, että otat opiskelupaikan vastaan. Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.7.2021.
Valintakokeet: Saat kutsun valintakokeeseen sähköpostiisi.
Kielitaidon arviointi: Saat kutsun kielitaidon arviointiin, jos kielitaitosi halutaan selvittää.
Kielitaitovaatimus on B1.1.
Harkinnanvarainen haku: Voit hakea opintoihin myös harkinnanvaraisessa haussa. Kysy lisää
omalta peruskoulun opinto-ohjaajaltasi.
Kysy opintoihin hakemisesta Suomen Diakoniaopiston hakupalvelusta.
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Ammattiopisto Luovi, Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos
Luovissa voit opiskella valmentavassa koulutuksessa tai suorittaa perustutkintoja, ammattitutkintoja
tai erikoisammattitutkintoja. Tutkintojen opiskeltava sisältö on sama kuin muissakin ammatillisissa
oppilaitoksissa. Tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluun. Voit selvittää, olisiko
Luovi sinulle soveltuva ammattiopisto tekemällä RUORI-itsearvioinnin. Tee RUORI-itsearviointi.
Haku: 23.2. - 23.3.2021 kello 15 mennessä. Tee haku opintopolku.fi -sivulla. Sinut kutsutaan
haastatteluun hakemuksen perusteella.
Yhteishaun tulokset: ilmoitetaan 17.6.2021. Viesti sisältää linkin Opintopolkuun, jossa sinun pitää
ilmoittaa, että otat opiskelupaikan vastaan. Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.7.2021.
Vierailuista tai koulutuskokeiluista voit kysyä lisätietoa eri yksiköistä:
Oulu
opintoneuvoja Minna Barsk, puh. 040 319 3793, minna.barsk@luovi.fi
opinto-ohjaaja Maarit Mäntynen, puh. 040 319 3717, maarit.mantynen@luovi.fi
Muhos
opinto-ohjaaja Annaliisa Järvikivi, puh. 040 319 3892, annaliisa.jarvikivi@luovi.fi
opinto-ohjaaja Kaisa Posti, puh. 040 319 3043, kaisa.posti@luovi.fi
Kysy opintoihin hakemisesta chat-palvelusta www.luovi.fi. Voit ottaa yhteyttä myös
puhelimitse 040 319 3000 tai sähköpostilla info@luovi.fi
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1.5 Lukiot
Lukio-opinnot kestävät yleensä kolme vuotta. Kun olet suorittanut lukion, saat päättötodistuksen.
Lukiossa voit myös osallistua kansallisiin ylioppilaskokeisiin. Mikäli suoritat ylioppilaskokeet
hyväksytysti, sinusta tulee ylioppilas.
Lukion suomen kielen opetus lähtee tasolta B1. Lukiossa ei opeteta suomen kielen alkeita. Ei siis
riitä, että osaat puhua suomea hyvin. Sanavarastoa ja kirjoittamista täytyy harjoitella koko ajan lisää.
Lukiossa opiskellaan samoja aineita kuin peruskoulussa. Niiden lisäksi opiskellaan psykologiaa ja
filosofiaa.
Lukion tavoitteena on lisätä yleistietoa. Lukiossa harjoitellaan ja syvennetään myös opiskelutaitoja.
Ne ovat tärkeitä, jotta menestyt lukion jälkeisissä opinnoissa. Joissakin lukioissa on mahdollista
opiskella eri linjoilla kuten liikuntapainotteisessa Kastellin urheilulukiossa.

Oulun lukiot
Haukiputaan lukio
Kastellin lukio
Kiimingin lukio
Laanilan lukio
Madetojan musiikkilukio
Merikosken lukio
Oulun Lyseon lukio
- IB-linja
- August Sahlsten -lukio/Tyrnävä
Oulunsalon lukio
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
Pateniemen lukio
Oulun normaalikoulun lukio
Oulun steinerkoulu
Svenska Privatskolan i Uleåborg

Muut lukiot Oulun lähellä
Kempeleen lukio
Muhoksen lukio
Utajärven lukio
Yhteishaku: 23.2. - 23.3.2021 kello 15 mennessä. Tee haku opintopolku.fi -sivulla.
Yhteishaun tulokset ilmoitetaan 17.6.2021. Viesti sisältää linkin Opintopolkuun, jossa sinun pitää
ilmoittaa, että otat opiskelupaikan vastaan. Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.7.2021.
Saat lisätietoa lukioista Oulun kaupungin internetsivulta.
Lukio-oppaasta löydät lukioiden keskiarvorajat ja tietoa kielivalinnoista. Huomaa, että lukioiden
keskiarvorajat muuttuvat joka vuosi. Saat koulukohtaista tietoa lukioiden opinto-ohjaajilta.
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1.6 Vaihtoehdot lukiolle ja ammatilliselle koulutukselle eli valmistavat
koulutukset
LUVA- ja Lukiostartti-opinnot opiskellaan Oulun aikuislukiossa. Opintoihin voi hakea ympäri vuoden.
Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä suoraan Oulun aikuislukiosta. Aikuislukion osoite on
Sairaalanrinne 5 90220 Oulu.
LUVA eli lukioon valmistava koulutus
LUVAlla vahvistat osaamista lukio-opintoja varten. Voit hakea LUVAlle peruskoulun jälkeen. Opinnot
kestävät yhden lukuvuoden. Koulutuksen aikana voit korottaa peruskoulun arvosanoja ja opiskella
lukiokursseja. Koulutus järjestetään päiväopintoina. LUVA -opiskeluun voi saada opintotukea. Lue
lisää lukioon valmistavasta koulutuksesta.
Huomiotavaa:
•

maahanmuuttajille ja vieraskielisille

•

suomen kielen taso A2.1 tai yli

•

sinulla pitää olla opiskelulupa

•

Haku: 23.2. - 23.3.2021 kello 15 mennessä. Tee haku osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lukiostartti
Lukiostartilla vahvistat osaamista lukio-opintoja varten. Voit hakea Lukiostartille peruskoulun jälkeen.
Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Koulutuksen aikana voit korottaa peruskoulun arvosanoja ja
opiskella lukiokursseja. Koulutus järjestetään päiväopintoina. Lukiostartti -opiskeluun ei voi saada
opintotukea.
Huomioitavaa:
•

sekä suomenkielisille että vieraskielisille

•

suomen kielen taso A2.1 tai yli

•

sinulla ei tarvitse olla oleskelulupaa

•

Tutustu lukiostarttiin ja täytä hakulomake Oulun aikuislukion sivuilla.

VALMA eli ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea VALMAkoulutukseen. VALMA sopii sinulle, jos tavoitteesi on hakea ammatilliseen tutkintoon valmentavan
koulutuksen jälkeen. VALMA-koulutuksesa opiskellaan käytännönläheisesti. Voit myös korottaa
joitakin peruskoulun numeroita ja valita VALMA -opintojen lisäksi opintoja ammatillisista
tutkinnoista. Opinnot kestävät korkeintaan yhden lukuvuoden. Voit siirtyä suorittamaan ammatillista
tutkintoa lukuvuoden aikana, kun sinulla on siihen riittävät valmiudet.
Lisätietoa VALMA-opinnoista saat ammattiopistoista: OSAO, SDO ja Ammattiopisto Luovi
Haku: 23.2. - 23.3.2021 kello 15 mennessä. Tee haku opintopolku.fi -sivulla.
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3 Linkit ja lisätietoa
Lisätietoa suomalaisesta koulutuksesta ja työelämästä on eri kielillä InfoFinlandin verkkosivuilla.

