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Esedun kahden tutkinnon opinnot



Kahden tutkinnon opinnot

• Esedussa sinulla on mahdollisuus 
suorittaa ammatillisen 
perustutkinnon rinnalla 
ylioppilastutkinto. 

• Käytännössä kaksoistutkinto 
tarkoittaa sitä, että sisällytät 
ammatilliseen perustutkintoosi 
lukiotavoitteiden mukaisia opintoja 
ja osallistut (yleensä) kolmannen 
opiskeluvuoden aikana yo-
kirjoituksiin. 
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• Tähdätään viiden aineen 
kirjoittamiseen: 
• Äidinkieli (pakollinen) 
• Vähintään kolme seuraavista:

• Englanti
• Matematiikka 
• Ruotsi
• Reaaliaine 
→ Yhdestä oltava laaja oppimäärä!

• Yhden reaaliaineen opinnot tarjotaan 
lähiopintoina (yhteiskuntaoppi). 

• Viidentenä oppiaineena voi olla toisen 
reaaliaine tai B3-kieli (opiskellaan 
verkossa).

• Pitkän matematiikan opinnot on 
mahdollista suorittaa ainoastaan 
verkossa. 
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• Yhteistyökumppanina Mikkelin lukio (Päämajankuja 
4).

• Verkko-opintojen osalta yhteistyökumppani on 
Otavian Nettilukio.

• Lukio-opintoja yhtenä päivänä viikossa: 
• 1. ja 2. lukuvuotena koko lukuvuoden ajan 

(ykköset: perjantai, kakkoset: torstai)
• 3. lukuvuotena lähiopetus päättyy tammi-

helmikuussa (abien lukiopäivä on tiistai)

Päiväopintojen sijaan lukio-opinnot on mahdollista 
suorittaa kokonaan verkossa.



Lähiopintoina tarjottavat opintojaksot 

• Äidinkieli 
• ÄI1 – ÄI8, yhteensä 11 

opintopistettä
• Englanti (A)

• ENA1 – ENA6, yhteensä 12 
opintopistettä

• Matematiikka (B)
• MAY1 + MAB2 – MAB7, yhteensä 

12 opintopistettä 

• Ruotsi
• RUB11 – RUB15, yhteensä 10 

opintopistettä
• Yhteiskuntaoppi

• YH1 – YH3, yhteensä 6 
opintopistettä

Tarjoamme pakolliset opintojaksot 
kirjoitettavista oppiaineista. 



Lisäksi verkossa voi opiskella… 

• Pitkä matematiikka: 
• MAA2 – MAA9, yhteensä 18 

opintopistettä 

• Viidentenä tai kuudentena 
oppiaineena itseä kiinnostava 
reaaliaine, suositellaan esim.: 
• Terveystieto (3 opintojaksoa)
• Maantiede (4 opintojaksoa)



Ammatillinen perustutkinto

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset
tutkinnon osat

ammatissa tarvittavien perusvalmiuksien hankkimista

Valinnaiset tutkinnon osat

Joillakin aloilla: osaamisalaopinnot 
Suuntautumista ja syventymistä tiettyihin ammatin osa-alueisiin

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen

Yhteiskunta ja työelämäosaaminen

Matemaattis- luonnontieteellinen 
osaaminen

Ammatilliset opinnot sisältävät työpaikalla 
tapahtuvaa oppimista ja näyttöjä 

Lukion opintojaksot korvaavat osan 
yhteisistä tutkinnon osista eli YTO-

aineista! 

Kahden tutkinnon 
opiskelijoilla on sama 

määrä ammatillisia 
opintoja kuin 

muillakin. 
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Kahden tutkinnon opinnoista saa: 

• haasteita ja vaihtelua ammatillisiin opintoihin (mm. 
enemmän ja syvällisemmin kieliopintoja ja  
matematiikkaa)

• kavereita ja hyvän vertaisryhmän oman amisryhmän 
lisäksi

• hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin

Varaudu:  
• kahden tutkinnon samanaikainen opiskelu vaatii 

• motivaatiota 
• säännöllistä sitoutumista opiskeluun 
• itsekuria
• ajankäytön hallintaa 
• hyviä opiskelutaitoja..

• lukiopäivät ovat tiiviitä ja aikaa on varattava 
kotitehtävien tekemiseen ja lukemiseen

• mahdollisuudet saada tukiopetusta lukion oppiaineissa 
toistaiseksi niukat

HUOM! Myös 
kaksoistutkintolaisilla on 

mahdollisuus hakea ja 
lähteä kansainväliseen 

vaihtoon!



Kahden tutkinnon opintoihin hakeminen

• Haetaan yhteishaussa opiskelemaan 
ammatillista perustutkintoa!

• Lukio-opintoihin edellytetään vähintään 7,0 
keskiarvoa lukuaineista (keskiarvoraja voi 
nousta korkeammaksi!)

• Erityistä huomiota kiinnitetään äidinkielen, 
englannin, ruotsin ja matematiikan 
arvosanoihin

• Kahden tutkinnon opintoihin haetaan 
opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä 
kesäkuussa. Päiväryhmään mahtuu 36 
opiskelijaa. 

• Kahden tutkinnon opintoihin valitut saavat 
tiedon valinnastaan ammatillisten opintojen 
alkaessa elokuussa.

• Kahden tutkinnon opintoihin valituille ja heidän 
huoltajilleen järjestetään kotiväenilta elokuussa 
koulujen alkaessa. Orientaatiopäivä lukio-
opintoihin pidetään niin ikään elokuussa ennen 
varsinaisten lukio-opintojen alkua.  

• Niille, jotka eivät mahdu päiväryhmään, mutta 
keskiarvo (ja muut edellytykset) ovat riittävät, 
tarjotaan mahdollisuus aloittaa kahden 
tutkinnon opinnot verkkopolulla. 
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Kenelle?
Kahden tutkinnon opinnot sopivat, jos: 

• mielessäsi on kiinnostava ala 
amiksessa

• peruskoulu on sujunut hyvin
• haluat lisätä ns. akateemisia 

valmiuksiasi ja yleissivistystäsi 
lukio-opintojen avulla 

Kaksoistutkinto yhdistää amiksen ja lukion:
https://www.esedu.fi/uutiset/kaksoistutkinto-
yhdistaa-amiksen-ja-lukion/
Esedussa opiskellen kaksi tutkintoa 
samanaikaisesti: 
https://esedu.fi/ajankohtaista/esedussa-
opiskellen-kaksi-tutkintoa-samanaikaisesti/
Lukupää löytyi amiksesta: 
https://esedu.fi/ajankohtaista/lukupaa-loytyi-
amiksesta/
Opiskelijoiden kokemuksia kaksoistutkinnosta:
https://youtu.be/egTbwFLsjYs

https://www.esedu.fi/uutiset/kaksoistutkinto-yhdistaa-amiksen-ja-lukion/
https://esedu.fi/ajankohtaista/esedussa-opiskellen-kaksi-tutkintoa-samanaikaisesti/
https://youtu.be/egTbwFLsjYs
https://esedu.fi/ajankohtaista/lukupaa-loytyi-amiksesta/
https://youtu.be/egTbwFLsjYs
https://youtu.be/egTbwFLsjYs


Kaksoistutkinto-opinnot alkavat 
orientaatiopäivällä



Kaksoistutkintolaisilla on 
mahdollisuus osallistua 
vanhojen tansseihin



Kaksoistutkintolaisten 
penkkarihuumaa



Tähtäimessä 
yo-kirjoitukset
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