
YHTEISET TUTKINNON OSAT   
Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 
 
 Pakolliset Valinnaiset Osaamisen tunnustaminen lukion opinnoista 
3.1 Viestintä- ja 
vuorovaikutusosaaminen, 11 
osp 

8 osp 3 osp   
 

3.1.1. Äidinkieli  
 

5 
 

0-3 
 

 (ÄI 1), (ÄI2), (ÄI4) sekä  
jokin seuraavista (ÄI3), (ÄI5), (ÄI6) tai (ÄI7)  

3.1.2. Toinen kotimainen kieli, 
ruotsi  
 

1 0-3 
 

 (RUA1) tai (RUB1)  

3.1.3. Vieraat kielet 
 

2 0-3 A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa  
ja Opiskelu ja työ  

3.2 Matemaattis-
luonnontieteellinen 
osaaminen, 9 osp 

6 osp 3 osp   

3.2.1. Matematiikka  
 

3 0-3  (MAB1), (MAB2) ja (MAB7), tai (MAA1)  
ja toinen seuraavista (MAA2) tai (MAA3)  

3.2.2. Fysiikka ja kemia  
 

2 0-3  Pakolliset opinnot: (FY1) ja (KE1) ,  
Valinnaiset opinnot:(FY1), (FY2)ja  (KE1)  

3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka 
sekä sen hyödyntäminen 

1 0-3 Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia,  
joka vastaisi tavoitteiltaan osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
Atk1 Länsipuisto/ Kiviniitty 

3.3 Yhteiskunnassa ja 
työelämässä tarvittava 
osaaminen, 8 osp  

5 osp  3 osp   

3.3.1. Yhteiskuntataidot 1  
  

0-3   (YH1) ja (YH2)  

3.3.2. Työelämätaidot  
 

1 0-3 Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia,  
joka vastaisi tavoitteiltaan osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 



3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta  
 

1 0-3 Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia,  
joka vastaisi tavoitteiltaan osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
( YH1 + YH2 ?? 

3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, 
liikunta ja terveystieto 

2 0-3 Pakolliset opinnot (LI1) tai (LI2) ja (TE1)  
Valinnaiset opinnot (LI5) ja (TE2)  

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen 
osaaminen, 7 osp 

 0-7 osp  

3.4.1. Kulttuurien tuntemus  
 

 0 – 3  
 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, 
joka vastaisi tavoitteiltaan osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
(Kulttuurien tuntemus val) 

3.4.2. Taide ja kulttuuri  
 

 
 

0 – 3  
 

 (KU1), (KU2), (MU1) ja (MU2), yhteensä kaksi kurssia  

3.4.3. Etiikka  
 

  
 

0 – 3  
 

 (FI1) ja jokin seuraavista kokonaisuuksista (UE1), (UE2) (UE3), 
 tai (UO1), (UO2), (UO3) tai  (ET1), (ET2) (ET3)  

3.4.4. Psykologia  
 

 
 

0 – 3  
 

 (PS1) = 1 osp. Jos edellisen lisäksi (PS2), (PS4) ja (PS5)=3 osp 

3.4.5. Ympäristöosaaminen  
 

 
 

0 – 3  
 

 (BI3) =1 ops. 

3.4.6. jokin 3.1.1-3.3.4 kohdista  
 

0 – 3  
 

 

Yhteensä 19 osp  16 osp   
 
Vapaasti valittavat opinnot  10 osp 
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa 15 osp 
Kaikki lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti toteutetut kurssit sopivat. 
 
  
   
  
 

 
 



   
  
  

  
 

 


