
ABI-info
24.11.2020

Mitä lukion jälkeen? 



Mitä lukiolaisen
mielessä liikkuu?



Jatko-opintosuunnitelma

● Mikä on ensisijainen vaihtoehtosi?

● Mitkä ovat varavaihtoehtosi?

● Mitkä ovat konkreettiset askelmasi päästäksesi tavoitteeseesi?

● Haluatko päästä heti lukion jälkeen opiskelemaan vai haluatko pitää 
välivuoden?

● Miten aiot valmistautua pääsykokeisiin?



Jatko-opintokeskustelut

Varaa aika omalta opoltasi (saat Wilmaan tapahtumakutsun).

Ennen opoaikaa:

1. Tee opintopolussa muistilista kiinnostavista koulutuksista
2. Lähetä muistilista itsellesi sähköpostiin
3. Kopioi muistilista Studeon opokirjaan kappale 7.3 tehtävä TV.1 

Jatko-opintosuunnitelma

http://www.opintopolku.fi


OPISKELUVAIHTOEHTOJA LUKION 
JÄLKEEN

● TIEDEYLIOPISTOT
● AMMATTIKORKEAKOULUT
● AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN YO-POHJAISET LINJAT
● OPPISOPIMUSKOULUTUS
● YHTEISHAUN ULKOPUOLISIA VAIHTOEHTOJA SUOMESSA
● ULKOMAILLA OPISKELU



OPISKELU TIEDEYLIOPISTOSSA
● Tiedeyliopistot Suomessa

○ lähtökohtana tieteellinen ja taiteellinen tutkimus

○ osa ns. professioaloja: esim. lääketiede, oikeustiede, opettajankoulutus, 
farmasia

○ väljästi asiantuntijatehtäviin suuntaavia aloja: esim. kauppatieteet, valtiotieteet

○ opintojen kesto pääsääntoisesti 3 + 2 vuotta

○ Esim. kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 + 2 v.)

https://minedu.fi/yliopistot
https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.46820121583


Valintatavat tiedeyliopistoihin

● TODISTUSVALINTA
● PÄÄSYKOEVALINTA
● AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ
● MUUT VALINTATAVAT



YLIOPISTOJEN 
TODISTUSVALINTA 2021

● YO-tutkinto pisteytetään

● Todistuksella valitaan 51 - 80 % hakijoista koulutuksesta riippuen

● Oikeustieteissä todistusvalinnalla valitaan 40 % kiintiöstä

● Taidealalla ei käytetä todistusvalintaa

● Soveltuvuuskokeet säilyvät aloilla, joilla ne on tutkimustiedolla
perusteltavissa (esim. luokanopettaja, liikuntapedagogiikka)



YLIOPISTOJEN 
TODISTUSVALINTA  - käsitteitä

● Todistusvalinnan pisteet lasketaan koulutuksen valintakriteereiden
perusteella hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan.

● Kynnysehto: tietyn ylioppilaskokeen/kokeiden hyväksytty suoritus tai 
suorittaminen tietyllä arvosanalla (esim. äidinkielen yo-arvosanan tulee olla 
vähintään C, jotta voi tulla valituksi viestitätieteisiin todistusvalinnalla).

● Jos hakijalla ei ole arvosanaa kaikissa koulutuksen edellyttämissä aineissa, 
hän ei saa niistä pisteitä. Hän voi kuitenkin tulla valituksi todistusvalinnassa, 
jos muista aineista saadut pisteet ovat riittävät.

● Vähimmäispisteraja: Hakukohteissa ilmoitettu minimi yhteispistemäärä, mikä
pitää saada, jotta voi tulla hyväksytyksi.

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/


YLIOPISTOJEN 
TODISTUSVALINTA 2021
● Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden

määrä vaihtelee koulutuksittain. Huomioitavia ylioppilastutkinnon
aineita voi olla enimmillään kuusi (lääketiede, farmasia)

● Joissakin koulutuksissa voi todistusvalinnan pisteyttämisen sijaan
tai sen rinnalla olla suoravalintaa (esim. tietojenkäsittelytiedettä
pääsee opiskelemaan Kuopion yliopistoon pitkän matematiikan
arvosanalla E, kemian opintoihin Jyväskylän yliopistoon kemian
arvosanalla E)



Yliopistojen valintakokeet säilyvät.
● Tavoitteena, että valintakokeet eivät vaadi pitkää

ennakkovalmistautumista.
■ Esim. 1) pääsykokeiden ennakkomateriaali julkaistaan noin

kuukautta ennen pääsykokeita (esim. psykologia, 
logopedia).

■ Esim. 2) Pääsykokeet perustuvat joihinkin lukiokursseihin
(esim. lääketiede, kauppatieteet, DI).

■ Esim. 3) Pääsykokeisiin ei ole mitään ennakkomateriaalia, 
vaan kokeissa jaettava aineisto.

● Yliopistot pyrkivät ilmoittamaan todistusvalintojen tulokset
ennen valintakoepäiviä (ei aina mahdollista).

● Valintakoepäivät ja -vaatimukset pitää tarkistaa
koulutuskohtaisesti opintopolusta. 



Koulutusalat, joissa on yhteiset 
valintakokeet

● Arkkitehtitutkinto

● Biologia

● Biolääketiede Tku, Kuopio

● DI –tutkinto

● Farmasia

● Kasvatustieteet

● Opettajankoulutus

● Kauppatiede

● Lääketiede

● Hammaslääketiede

● Maantiede

● Metsätiede

● Oikeustiede

● Psykologia

● Sosiaalityö

● Yhteiskuntatiede, Itä-Suomen
yliopisto (Kuopio ja Joensuu)

● Tietojenkäsittelytiede

● Logopedia

● AMK

lähde: Valmennuskeskus



YHTEISHAKUSIVUSTOJA
● DIA-yhteishaku (diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutus)

● Kauppatieteellinen ala

● Oikeustieteellinen ala

● Lääketieteelliset alat

https://dia.fi/
http://www.kauppatieteet.fi/
https://www.oikeustieteet.fi/
https://www.laaketieteelliset.fi/


MUUT VÄYLÄT YLIOPISTOON
● AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄT

○ Tavoitteena kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia reittejä korkeakouluopintoihin
○ Lisätietoja avoimen yliopiston väyläopinnoista: www.jyu.fi/try

● KILPAILUMENESTYS esim. Talousguru- tai oikeusguru-kilpailuissa

● AVOIMET VERKKOKURSSIT
○ DEFA-hanke (Digital Education For All)
○ MOOC:ien kehitystyö meneillään monella alalla

http://www.jyu.fi/try


OPISKELU 
AMMATTIKORKEAKOULUSSA

● Ammattikorkeakoulut Suomessa

● Opiskelu on käytännönläheistä ja koulumaista, opintoihin sisältyy 5 kk
harjoittelu

○ opintojen kesto 3,5 − 4,5 vuotta

Esim. Tradenomi liiketalous 3,5 vuotta
Esim. Poliisiammattikorkeakoulu, 3 vuotta (ei kuulu yhteishaun piiriin)

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/kartta/
https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.84466514274
https://www.polamk.fi/


VALINTATAVAT 
AMMATTIKORKEAKOULUIHIN

● TODISTUSVALINTA

● PÄÄSYKOEVALINTA

● AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄYLÄ- JA POLKUOPINNOT

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-korkeakouluopinnot/avoimen-amkin-polkuopinnot


AMMATTIKORKEAKOULUJEN 
TODISTUSVALINTA 2021

Ammattikorkeakoulujen yo-todistuksen pisteytys

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys


AMMATTIKORKEAKOULUJEN 
DIGITAALINEN VALINTAKOE

● AMK-valintakoe järjestetään touko-kesäkuussa 2021 (tarkemmat 
päivämäärät julkaistaan myöhemmin syksyn 2020 aikana)

● Valintakokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolun hakulomakkeella

● Tarjolla olevat valintakokeen suoritusajankohtavaihtoehdot täyttyvät 
ilmoittautumisjärjestyksessä

● Valintakoe tehdään omalla tietokoneella



Valintakokeen osiot
● Yhteiset osiot: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot

● Matemaattiset taidot (kaikki muut alat paitsi humanistinen ala 
ja kasvatusala)

● Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (Tekniikka)

● Eettiset taidot (Sosiaali-, terveys-, liikunta-, 
ja kauneudenhoitoala tai humanistisen ala ja kasvatusala)



Muita lukion jälkeisiä 
opiskeluvaihtoehtoja
● Opiskelu ammatillisten oppilaitosten yo-pohjaisilla linjoilla

○ opintojen kesto n. 2 vuotta
esim. Laboratorioalan perustutkinto, 180 osaamispistettä

● Oppisopimuskoulutus

● Yhteishaun ulkopuolella olevia aloja
○ Kuljetusala (ilmailu, lentoliikenne, raideliikenne)
○ Turvallisuusala (poliisi, pelastusala, rajavartiointi, tulli, vankeinhoito)
○ Kauneudenhoito- ja hyvinvointiala (esim. personel trainer, hieroja, maskeeraaja)
○ Kulttuuriala (yksityisiä teatteri- ja taidekouluja)

● Opiskelu ulkomailla

○ maailmalle.net

https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.74380469622
https://www.maailmalle.net/opiskelu/opas_ulkomailla_opiskeluun


Osa korkeakoulujen opiskelupaikoista 
on varattava ensikertalaisille

● Ensikertalainen on hakija, joka

○ ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut 
korkeakoulututkintoa Suomessa

○ ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa 
opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai 
sen jälkeen.



Yhteishakuvelvoite
● Alle 25-vuotiaalla on velvollisuus hakea tutkintoon johtavaan, ammatillisia 

valmiuksia antavaan koulutukseen saadakseen työttömyysetuuksia.

● Hakuvelvoite koskee aina kevään hakuja.

● Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun.

● Pitää hakea vähintään kahteen opiskelupaikkaan, joiden valintakriteerit 
täyttyvät.

● Velvollisuus osallistua esimerkiksi pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen 
hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.

● Jos saa opiskelupaikan, se pitää ottaa vastaan ja aloittaa opinnot.



Kevään 2021 yhteishakuajat
korkeakouluihin
1. Hakuaika 7. – 20.1.2021

● Haku korkeakoulujen syksyllä 2021 alkaviin
vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston
koulutuksiin.

● Voi hakea enintään kuuteen koulutukseen. 
Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. 
Hakijalle voidaan tarjota useampaa
opiskelupaikkaa. Hän voi kuitenkin ottaa
vastaan vain yhden opiskelupaikan samana
lukukautena alkavasta koulutuksesta.

● Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille
5.6.2021 mennessä.

Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan
viimeistään 16.7.2021 klo 15.00.

2. Hakuaika 17.3. – 31.3.2021

● Haku korkeakoulujen syksyllä 2021 alkaviin
suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

● Voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka
hakija asettaa hakulomakkeella
mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain 
yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden
opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta
koulutuksesta.

● Todistusvalintojen osalta tulokset ilmoitetaan
hakijoille viimeistään 31.5.2021.
Muiden kuin todistusvalintojen tulokset
ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7.2021.

● Hakijan otettava opiskelupaikka vastaan
viimeistään 16.7.2021 klo 15.00.



Muita hakuaikoja
Yhteishaku ammatillisten 
oppilaitosten yo-pohjaisille linjoille

● Hakuaika 23.2. – 23.3.2021

● 5 hakutoivetta

● Tieto yhteishaun 
tuloksista aikaisintaan 17.6.2021.

● Ota vastaan 
opiskelupaikkasi viimeistään 
1.7.2021.

Jatkuva haku ammatilliseen 
koulutukseen

● Haku joustavasti ympäri vuoden. 

● Tiedot tarkemmista hakuajoista, 
hakumenettelyistä ja 
valintaperusteista löytyvät 
oppilaitosten tai koulutusten 
kuvauksista.



MITÄ TEHDÄ VÄLIVUODEN 
AIKANA?

● Välivuoden aikana voi opiskella avoimessa yliopistossa, avoimessa
ammattikorkeakoulussa tai kansanopistossa

● Opiskelu välivuoden aikana antaa mahdollisuuden testata tietyn alan
opintoja sekä parantaa valmiuksia pyrkiä korkeakouluihin.

● Töitä

● Ulkomaille (töihin, vapaaehtoistyöhön, kielikurssille, au pairiksi)

o maailmalle.net

https://www.maailmalle.net/


MITÄ TEHDÄ VÄLIVUODEN 
AIKANA?

Avoimen yliopiston väyläopinnot: www.jyu.fi/try

Avoin korkeakouluopiskelu sekä abi- ja lukiolaiskurssit Tampereen kesäyliopistossa 

(video n. 11,5 minuuttia)

Opiskelijahaastattelu: oikeustieteen opiskelijana Tampereen kesäyliopistossa (video n. 

8 minuuttia) – tähän linkki myös edellisen videon lopussa

http://www.jyu.fi/try
https://www.youtube.com/watch?v=Y55Jqg7432o
https://www.youtube.com/watch?v=3KTbL7l3NAA


KYSYTTÄVÄÄ?

● Anu Jokinen  18A, 18C, 19A

● Maarit Mauri  18B, 19B, 19D

● Tiia Viljakainen 18D, 19C, 19E


