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Kahden tutkinnon opinnot



• Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon 

suorittaminen (ei koko lukion oppimäärän suorittamista) 3 – 4 

vuodessa.

– Kanneljärven Opisto, Kisakallion Urheiluopisto ja Luksia 

(Nummentien, Ojakkalantien ja Toivonkadun toimipisteet)

• Kahden tutkinnon suorittaminen on haasteellinen tehtävä. 

Opintojen onnistumisen kannalta on tärkeää, että lukioaineissa 

on riittävän hyvät perustiedot.



• Päivälukiossa suoritetaan opinnot seuraavissa aineissa:

– äidinkieli ja kirjallisuus

– vieras kieli, englanti A-taso

– matematiikka, lyhyt oppimäärä

– yhteiskuntaoppi

– terveystieto 

• Aikuislinjalla voi suorittaa

– edellä mainittujen lisäksi matematiikka
(pitkä oppimäärä), ruotsi keskipitkä ja muita reaaliaineita



Opinnot



1. vuositaso

Äidinkieli: opintojaksot 1, 2 ja 3

Englanti: opintojaksot 1 ja 2

Matematiikka: opintojaksot 1 ja 2

Yhteiskuntaoppi: opintojaksot 1 ja 2

Terveystieto: opintojaksot 1 ja 2



2. vuositaso

Äidinkieli: opintojaksot 4 ja 5

Englanti: opintojaksot 3 ja 4

Matematiikka: opintojaksot 3 ja 4

Yhteiskuntaoppi: opintojaksot 3 ja 4

Terveystieto: opintojaksot 3 ja 4 (yo-tutkinto kolmannen opintovuoden 

syksyllä)



3. vuositaso

Äidinkieli: opintojaksot 8 ja 10

Englanti: opintojaksot 5 ja 6

Matematiikka: opintojaksot 5, 6 ja 7

Yhteiskuntaoppi: opintojakso 5 

Lisäksi kannattaa harkita kirjoitettavissa aineissa 

yo-tutkintoon valmentavia kursseja aikuislinjan puolelta.



Ylioppilastutkinto



Ylioppilastutkinto

• Ylioppilastutkinnon tarkoituksena on saada selville, ovatko 

opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset 

tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden mukaisen 

riittävän kypsyyden.



• Henkilö, joka suorittaa 180 osaamispisteen laajuista 

ammatillista perustutkintoa, voi osallistua ylioppilas-

tutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä 

edellytetään kuitenkin vähintään 90:ää 

osaamispistettä vastaavan osaamisen suorittamista 

ennen tutkintoon osallistumista.

• Ammatillista tutkintoa suorittava henkilö voi osallistua 

ylioppilastutkintoon opintojen ollessa vielä kesken.

Ylioppilastutkinto



• Kahden tutkinnon opintojen paketissa on 

tarkoituksenmukaista suorittaa ylioppilastutkinto neljännen 

vuoden syksyllä ammatillisen tutkinnon jälkeen.

• Syksyn ylioppilaskirjoituksiin voi valita valinnaisia, 

ylioppilaskirjoituksiin valmentavia opintojaksoja.

Ylioppilastutkinto



Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan oppiaineissa lukion 
pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten oppisisältöjen 
pohjalta.

Äidinkieli 6 + 2 

Englanti, pitkä 6 + 2 

Matematiikka, lyhyt 6 + 2 

Yhteiskuntaoppi 3 + 1 

Terveystieto 1 + 2 

Ylioppilastutkinto



Ylioppilastutkinnon rakenne (kevät 2022)

ÄIDINKIELI
TOINEN

KOTIMAINEN
KIELI

VIERAS KIELI
MATE-

MATIIKKA
REAALIKOE

Tutkintoon tulee sisältyä viisi (5) pakollista koetta,
joista yhdessä (vieras kieli tai toinen kotimainen tai 

matematiikka) tulee olla laajempi koe.

TOINEN
KOTIMAINEN

KIELI

VIERAAN
KIELEN

KOKEITA
MATEMATIIKKA

REAALI-
KOKEITA

tutkintoon voit
liittää ylimääräisiä

kokeita

KAIKILLE
PAKOLLINEN 

KOE
Näistä on kolmesta ryhmästä valittava NELJÄ pakollista koetta.



• Monet kahden tutkinnon opiskelijat suorittavat 

ylioppilastutkinnon kolmannen vuoden keväällä.

• Opiskelijat saavat samanaikaisesti suoritettua sekä 

ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon.

• Opiskelijat eivät saa lukion päättötodistusta.

Ylioppilastutkinto



Lukio-opintojen korvaavuudet



• Lukion opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot luetaan 

opiskeltavaan ammatilliseen tutkintoon kuuluviksi.

• Korvattavat opintojaksot tulee suorittaa hyväksytysti.

• Korvattavia opintopisteitä on (opinto-ohjelmasta riippuen 

yleensä)  54.

• Vähimmäismäärä suoritettavia opintopisteitä on 28.

Lukio-opintojen korvaavuudet



Pakolliset opinnot ammatilliseen tutkintoon ovat:

• Äidinkieli:  8 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

Lukio-opintojen korvaavuudet



• Englanti: 6 opintopistettä A-oppimäärän pakollisia opintoja

• Matematiikka: Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus MAY1 

sekä 6 opintopistettä lyhyen matematiikan pakollisia opintoja

Lukiokurssien korvaavuudet



• Yhteiskuntaoppi: 4 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

• Terveystieto: 2 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

Lukiokurssien korvaavuudet



Aiemmat lukio-opinnot:

• Sovittava erikseen lukio-opinnoista (korvaavuuksista)

• Mietittävä vuositaso, jolle osallistuu lukio-opinnoissa

Lukio-opintojen korvaavuudet



Opintosuunnitelma



Henkilökohtainen opintosuunnitelma

– jokainen opiskelija laatii opintojensa pohjaksi suunnitelman 

lukio-opinnoista, joita aikoo suorittaa

– suunnitelma tehdään heti lukio-opintojen alussa lukion 

opinto-ohjaajan avustuksella

Opintosuunnitelma



Materiaalit, aikataulut, 

työvälineet



• Kahden tutkinnon opinnot opinto-opas

2021 – 2022 (sisältää oppikirjaluettelon)

• Lisätietoja Lohjan Yhteislyseon lukio

Materiaalit

http://www.lukio.lohja.fi/


• Lukuvuosikalenteri 2021 – 2022

• Ensimmäisenä opintovuotena syyslukukaudella suoritetaan 
pääsääntöisesti 9 opintopistettä, kevätlukukaudella 11 
opintopistettä

• Lähiopiskelu - maanantaisin 80 minuutin oppitunnit
klo 8.00 – 16.10

• Välikokeet, opintojakson päättökokeet

• Ilmoittautuminen oman oppilaitoksen opinto-ohjaajalle ma 23.8. 
klo 10:een mennessä, tarkempi ohjeistus opintojen 
suorittamisesta, opiskeluryhmään tutustuminen ja opintojen 
aloitus maanantaina 30.8.2021  klo 8.00 – 16.10

Aikataulut



Työvälineet

• Oppikirjat

• Muistiinpanovälineet (kynät yms.)

• Tietokoneet

ylioppilastutkinto.fi

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi756ig7bPOAhUBkywKHdTPDx4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fglobintech.com%2Ftag%2Flaptop-purchase%2F&bvm=bv.129389765,d.bGg&psig=AFQjCNFdPJxQHuxwYXOn__SIO96Q5OvcCg&ust=1470815488889653
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCht7U7LPOAhWBpCwKHSlHBs0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nexus-euro.ie%2Fnexus-triangular-hb-handwriting-pencils-1701.html&bvm=bv.129389765,d.bGg&psig=AFQjCNEbBobe8qW47weiu3eIh4-1i2a8gw&ust=1470815385638176


• Oppikirjat: digiversiona sallittuja, jolloin opiskelijalla on oltava 
aina oppitunneilla tarvittava tabletti/läppäri mukana.

• Laskin: Laskinsuositukset annetaan syksyn opintojaksoilla!

• Tietokone: 

– Lukio-opintonsa aloittavat tarvitsevat henkilökohtaisen 
tietokoneen opintojensa ja sähköistyneen ylioppilastutkinnon 
tueksi. 

Jos olet ei-oppivelvollinen:                          

Työvälineet



Valinnastasi

seuraa vastuu



• Lopullista päätöstäsi tehdessä huomaa

– Miksi kahden tutkinnon opinnot?

– Millaisia tavoitteita sinulla on lukio-opiskelun 

suhteen?

– Mitä suunnitelmia sinulla on kahden tutkinnon 

opintojen suorittamisen jälkeen?

• Lisätietoja apulaisrehtori, opinto-ohjaaja

Juha Nurmelta puh. 044 369 1480  tai juha.nurmi@lohja.fi



Kysymyksiä?



Kiitos mielenkiinnostasi!


