
Kaksoistutkinto
Ammattilukio eli kaksoistutkinnon suorittaminen 
Savon ammattiopistossa ja Kuopion aikuislukiossa
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Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnossa opiskellaan samanaikaisesti 
ammatillisen perustutkinnon opintoja sekä lukio-
opintoja. Tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon 
suorittamisen lisäksi kirjoittaa myös ylioppilaaksi 
lukiosta.

Mitä hyötyä?
Voit syventää ja laajentaa omaa yleissivistystäsi sekä 
ammattitaitoasi. 

Kaksoistutkinnon suorittamalla saat paremmat 
edellytykset työelämään sekä parannat jatko-
opintomahdollisuuksiasi ammattikorkeakouluissa 
tai yliopistoissa. 
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Kaksoistutkinto

Toteutus

Opetus toteutetaan Sakkyn Savilahden kampuksella
syksystä 2022 alkaen. 

Lukion opinnot rakennetaan siten, että ne antavat 
valmiudet ylioppilastutkintoon osallistumiseen ja 
samalla tukevat ammatillista tutkintoa. Opintojen 
etenemisen tukemiseksi opiskelijoille on suunniteltu 
kolmivuotisia valmiita vaihtoehtoisia lukio-opintojen 
polkuja. 

Esimerkiksi sähköalan opiskelija voi halutessaan valita 
pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa, ravintola- ja 
cateringala sekä matkailualan opiskelija vieraita kieliä 
jne.
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Lukio-opinnot

Lukio-opinnot sisällytetään osaksi ammatillista tutkintoa. Kaksoistutkinnossa osa yhteisistä tutkinnon 
osista ja ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista opiskellaan lukio-opintoina. 

Ylioppilastutkinto

Ylioppilaskokeessa kaksoistutkinto-opiskelijana kirjoitat vähintään viisi ainetta. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. 
Sen lisäksi valitset kolme muuta pakollista koetta seuraavien kokeiden joukosta:
• toisen kotimaisen kielen koe (yleensä keskipitkä ruotsi)
• vieraan kielen koe (yleensä pitkä englanti)
• matematiikan koe (lyhyt tai pitkä)
• reaaliaineessa järjestettävä koe (yleensä psykologia, terveystieto, yhteiskuntaoppi tai fysiikka)

Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava vaativampi taso. Viides koe voi olla esimerkiksi 
joko reaaliaineesta tai vieraasta kielestä.
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Lukio-opinnot

Reaaliaineet

Valitse kirjoitettavaksi kaksi reaaliainetta. 

Valmiissa opintopoluissa reaaliaineet ovat:
• Terveystieto ja yhteiskuntaoppi
• Terveystieto ja fysiikka
• Terveystieto ja psykologia
• Yhteiskuntaoppi ja psykologia

Aikuislukion opintotarjonnasta voit lisäksi valita: 
filosofia, historia, biologia, uskonto, 
elämänkatsomustieto, kemia ja maantieto.
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Ammattilukio

Lukion ja ammattiopintojen yhdistäminen

Lukio-opinnot toteutetaan ammatillisen koulutuksen
jaksotuksen mukaisesti. Lukiojaksoja on ensimmäisenä
ja toisena vuonna kolme jaksoa. Kolmantena vuonna
jaksoja on kaksi. 

Lukiojaksot ovat pääasiassa samaan aikaan, kun 
ammatillisissa opinnoissa opiskellaan YTO-aineita.

Jaksojen ajankohta suunnitellaan opiskelijan
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukaisesti.
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Opiskelijan ohjaus

Opiskelijan ohjauksessa on mukana kahden tutkinnon 
opiskelijoista vastaava opinto-ohjaaja, alan opinto-
ohjaaja ja tutoropettaja.

Ohjaajat seuraavat opintojen etenemistä sekä auttavat 
opiskelijaa opinnoissa, opintojen valinnoissa ja jatko-
opintoihin hakeutumisessa.
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Ammattiopisto

Voit myös suorittaa viisi lukion kurssia, vaikka et 
olisikaan suorittamassa kaksoistutkintoa.

Valitse tässä tapauksessa Omapolku-opinnoista jatko-
opintopolku. 
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https://sakky.fi/fi/opiskelijalle/amisarki/omapolku-opinnot


Miten haen kaksoistutkintoon?

Hae yhteishaussa ensisijaisesti ammatilliseen 
perustutkintoon ja valitse lomakkeesta, että olet 
kiinnostunut suorittamaan myös lukio-opintoja.

Voit hakea opiskelemaan kaksoistutkintoa kaikissa 
ammatillisissa perustutkinnoissa. 

Lukuaineiden keskiarvoraja on 7.
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Kiitos!

Tervetuloa opiskelemaan kaksoistutkinto
Savon ammattiopistoon.

Lisää tietoa kaksoistutkinto-
opinnoista Sakkyn nettisivuilla.
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