
PALAUTA TÄMÄ LOMAKE TÄYTETTYNÄ, JOS HAET LUKIO-OPINTOIHIN!    
 
HAKEMINEN LUKIO-OPINTOIHIN 
 
Sinulla on mahdollisuus suorittaa Etelä-Savon ammattiopistossa ammatillisen perustutkinnon rinnalla yliop-
pilastutkinto. Lukio-opinnot suoritetaan pääasiassa lähiopintoina. Opetusta on yhtenä päivänä viikossa läpi 
lukuvuoden. Yhteistyökumppanimme on Mikkelin lukio. Lukio-opinnot sisällytetään sinun ammatilliseen tut-
kintoosi.  
 
Lukio-opinnoilla tähtäät viiden oppiaineen yo-kirjoituksiin:   

- Äidinkieli (pakollinen) 
- Vähintään kolme seuraavista: englanti, matematiikka, ruotsi, reaaliaine (lähiopintoina tarjoamme yh-

teiskuntaopin). Yhdestä oppiaineesta on oltava laaja oppimäärä (yleensä kaksoistutkinnossa eng-
lanti).  

Jos et halua kirjoittaa esimerkiksi matematiikkaa tai ruotsia, voit valita tilalle toisen reaaliaineen. Toisen re-
aaliaineen suoritat verkko-opintoina Otavian Nettilukiossa. Saat ohjausta valintoihisi opintojen kuluessa.    
 
Hae lukio-opintoihin tällä lomakkeella opiskelupaikan vahvistuksen yhteydessä.  
 
Opintoihin edellytetään vähintään 7,0 keskiarvoa perusopetuksen lukuaineissa. Keskiarvoraja voi nousta kor-
keammaksikin. Erityistä huomiota kiinnitetään kielten ja matematiikan arvosanoihin. Ryhmään valitaan Mik-
kelissä maksimissaan 36 opiskelijaa.  
 
Saat Esedun Wilman kautta tiedon valinnasta lukio-opintoihin ammatillisten opintojen alkaessa elokuussa.  
Lisätietoja ja ohjausta lopullisen valintasi tueksi saat Esedun opinto-ohjaajalta numerosta 050 389 1207. 
 
 
 
 
 
 

Haen lukio-opintoihin � 
 
Nimi: ___________________________________________  
 
Tutkinto, johon sinut on valittu: ___________________________________________ 
 
 
Peruskoulun päättötodistuksen arvosanat 
 

1. Keskiarvo:  
kaikki aineet __________ lukuaineet* __________  
 

2. Arvosanat seuraavista: 
äidinkieli ________     englanti ________   ruotsi ________    matematiikka ________ 

 
 
Olen kiinnostunut pitkän matematiikan (matematiikka A) opinnoista (toteutetaan verkko-opintoina):  
kyllä _____  ei _____ 
 
* Lukuaineiden keskiarvo lasketaan seuraavista arvosanoista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkat-
somustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto 
 

Kahden tutkinnon opinnot aloittavien nuorten huoltajille järjestetään lukio-opintoihin liittyvä kotiväenilta 
keskiviikkona 10.8.2022 klo 17.30 alkaen osoitteessa Otavankatu 4 (Lounasravintola Ilona). Kannattaa 
laittaa tämä ajankohta jo kalenteriin!   
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