
JATKO-OPINNOT  

LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO 

VANHEMPAINILTA 1.11.2016 



LIFE DESIGN – ELÄMÄÄ SUUNNITTELEMASSA (Savickas & al.  2009) 

• Valmistautuminen elämään yleensä – arjen ja 
ajanhallinta, yksilönä yhteiskunnassa 

• Joustavuus ja mukautuvuus – kyky selviytyä 
epävarmoilla työmarkkinoilla 

• Epäjatkuvuus – elinikäinen oppiminen  

työelämässä – oppimaan oppimisen taidot  

 

 



URASUUNNITTELUTAIDOT  (Sultana 2012) 

• Omien vahvuuksien, kehittymiskohteiden ja kiinnostusten tunnistaminen 

• Kyky tunnistaa mahdollisuuksien rakenne yhteiskunnassa 

• Tietoa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista – tiedonhankintataidot  

• Kyky tehdä suunnitelmia ja päätöksiä oman uran suhteen 

• Kyky kuvailla omaa osaamistaan, motivaatiotaan ja kiinnostustaan 
erilaisissa hakutilanteissa 

• Kyky verkostoitua ja luoda ihmissuhteita 
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ITSETUNTEMUS

TIETOISUUS MAHDOLLISUUKSISTA

Siltamalli: päätöksentekoprosessin vaiheet, ohjauspalvelut sekä 

tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset (Lerkkanen 2011) 



SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 
(kuva: http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/mita_sampon_jalkeen/koulutus_ja_jatko-opinnot) 



VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN 

• Yliopistot 

• Ammattikorkeakoulut 

• 2. asteen ammatillinen koulutus 

• Oppisopimus 

• Asevelvollisuus 

• Kansanopistot 

• Avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu -> mahdollisuus hakeutua varsinaiseksi opiskelijaksi 
tätä kautta! 

• Kesäyliopistot 

• Ulkomaille (töihin, opiskelemaan, kielikurssille, vapaaehtoistyöhön, au pairiksi, apurahalla – 
esim. eka Eures)  

• Työkokemus (mikäli mahdollista siltä alalta, mille suunnittelet hakeutuvasi) 

 



KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU 

• Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2017, Hakuaika 1 
• 10.1.2017 klo 08:00—25.1.2017 klo 15:00 

• Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 2017 
• 21.2.2017 klo 08:00—14.3.2017 klo 15:00 

• Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2017, Hakuaika 2 
• 15.3.2017 klo 08:00—5.4.2017 klo 15:00 



AMMATILLINEN KOULUTUS 

• Lukio-/yo-pohjaiset koulutusalat 

• Lukion jälkeen perustutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta. 

• Toisen asteen yhteishaku kevät 2017 

•Viisi hakutoivetta 

 



KORKEA-ASTEEN YHTEISHAKU 

- Yhteishaku korkea-asteen opintoihin  

- Hakea voi enintään 6 kohteeseen, jotka on laitettava 
sitovaan hakutoivejärjestykseen 

• Hakemuksen voi täyttää tunnistautuneena 
(verkkopankkitunnukset) tai tunnistautumatta 

• Opiskelupaikan vastaanottaminen – muistettava 
vahvistaa – varasijalla ehdollinen vahvistaminen 

• Työmarkkinatuen saamisen ehtona aktiivinen 
hakeutuminen koulutukseen jo abi-keväänä (vähintään 
kaksi hakutoivetta) 

 



KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUN TÄRKEÄT 
PÄIVÄMÄÄRÄT 

• 30.6.2017 
Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 

• 14.7.2017 klo 15.00 
Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 

• 14.8.2017 klo 15.00 
Varasijoilta valinta päättyy 
Tämän jälkeen et voi enää tulla valituksi varasijalta. HUOM! Valinta varasijoilta 
vaihtelee eri hakukohteissa ja voi päättyä paljon aikaisemmin. 

• 3.7.2017–30.8.2017  
Mahdolliset lisähaut vapaille opiskelupaikoille. 



YLEISOHJEET 

• Selvitä valintakriteerit ja valintatapa kaikissa hakukohteissa, joihin 
olet hakenut. Vaihtelua valintakäytännöissä on koulutusalojen ja 
oppilaitosten välillä. 

• Selvitä valintakoeyhteistyötä tekevät koulutusalat. 

• Selvitä käytäntö, kutsutaanko valintakokeisiin vai menevätkö kaikki 
hakijat automaattisesti pääsykokeisiin. 

• Selvitä, onko sinun tehtävä ennakkotehtäviä ja milloin niiden 
palautusaika on. 

• Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, on selvitettävä, 
miten ja missä aikataulussa ja millainen hakemus on toimitettava.  

 



ENSIKERTALAISEN KIINTIÖ – OKM  

OKM:n ohjeet: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on jatkossa 
varattava yhteishaussa osa opiskelupaikoista niille, jotka eivät ole 
aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet 
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opiskelija voi ottaa 
vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskeluoikeuden 
lukukautta kohti. Uudistettuja opiskelijavalintasäädöksiä sovellettiin 
ensi kertaa valittaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen 
(kevään 2016 yhteishaku). 

 

OKM 19.3.2015 



ENSIKERTALAISEN KIINTIÖT 

• Korkeakoulut määrittelevät kiintiön suuruuden. Kiintiön ulkopuoliset paikat 
täytetään ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta. 

• Pelkkä hakeminen tai hyväksytyksi tuleminen ei vaikuta 
ensikertalaisuuteen. Hakija on edelleen ensikertalainen, vaikka hän olisi 
hakenut esim. kevään 2016 yhteishaussa ja tullut hyväksytyksi, jos hän ei 
ole ottanut paikkaa vastaan. 

• Avoimessa korkeakoulussa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen. 



ESIMERKKEJÄ KIINTIÖISTÄ – Turun yliopisto (2016 kevät) 

• Humanistinen tiedekunta 70% kiintiöstä ensikertalaisia. (Tampere 75–80 %) 

• Kasvatustieteiden tiedekunta (Tampere 70–80 %) 
Kasvatustieteiden koulutus ja käsityön aineenopettajakoulutus 70% kiintiöstä ensikertalaisia 
Lastentarhanopettajan koulutus ja luokanopettajan koulutus 80% kiintiöstä ensikertalaisia 

• Lääketieteellinen tiedekunta (Tampere 65 %) 
Lääketiede, hammaslääketiede ja biolääketiede 65 % kiintiöstä ensikertalaisia  
(Terveystieteiden kandidaatin ja maisterintutkintoon ei ensikertalaiskiintiötä) 

• Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (Tampere 40–60 %) 

• Tietotekniikka 50% kiintiöstä ensikertalaisia  
Biologia 55% kiintiöstä ensikertalaisia 
Muut 65% kiintiöstä ensikertalaisia.  

• Oikeustieteellinen tiedekunta 75% kiintiöstä ensikertalaisia 

• Turun kauppakorkeakoulu 50% kiintiöstä ensikertalaisia (HUOM! Tekniikan ala 50 %) 

• Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (Tampere 60–75 %) 
Logopedia 60% kiintiöstä ensikertalaisia 
Muut 70 % kiintiöstä ensikertalaisia 



AMMATTIKORKEAKOULU VAI YLIOPISTO 

• Voi hakea molempiin (yhden korkeakoulupaikan säännös) 

• Ammattikorkeakouluista löytyy monia samoja aloja kuin yliopistolta  

• Kannattaa miettiä myös ammattikorkeakoulujen englannin- ja ruotsinkielisiä 
koulutusohjelmia 

• Päivä- ja monimuotototeutus 

• Koululla infotilaisuuksia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoista, lisäksi 
osassa ammattikorkeakouluista on tutustumispäiviä ja yliopistoissa mm. abi-infoja  

  

 



AMK-OPINNOT 

• Teoriaa ja käytäntöä: projekteja, työharjoittelua, 
kehittämistehtäviä, opinnäytetyö 

• Osan opinnoista tai harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla 

• Esimerkki AMK-opintojen rakenteesta 210 op 
• Perusopinnot 60 op 
• Ammattiopinnot 90 op 
• Vapaasti valittavat opinnot 15 op 
• Opinnäytetyö 15 op 
• Harjoittelu 30 op  
• Kieliopinnot 
 

 



AMK-VALINTAPERUSTEET 

• Valintaperusteissa jonkin verran eroja eri koulutusaloilla ja ammattikorkeakouluissa 

• Valintaan voi vaikuttaa valintakokeen lisäksi myös koulumenestys (tiettyjen yo-kokeiden 

arvosanat) ja työkokemus (joillakin aloilla) 

• Joillakin aloilla kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin  

• SOTELI-esivalintakoe 

 

KANNATTAA TARKISTAA JOKAISEN AMMATTIKORKEAKOULUN OMILTA  

SIVUILTA TARKEMMAT VALINTAPERUSTEET JA -PROSESSI   



ESIMERKKI: YO-TUTKINNON ARVOSANAT 

 

 
Yo-tutkintotodistus L/E M C B A 

Äidinkieli * 10 9 8 7 6 

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä 

(lyhyt/keskipitkä) 
10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5) 

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) 

tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 

kirjoittaneilla reaali) 

10 9 8 7 6 



YLIOPISTOT SUOMESSA 

• 14 yliopistoa 
• yhdeksän monitieteistä yliopistoa 

• kolme teknillistä yliopistoa 

• kolme kauppakorkeakoulua  

• kolme taidekorkeakoulua  

• sotilasalan korkea-asteen tutkintoja voi suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa 

 

• 20 koulutusalaa 
• joista suurimmat ovat teknistieteellinen, humanistinen ja luonnontieteellinen ala 

  



YLIOPISTO-OPINNOT 

• tutkintorakenne on kaksiportainen  
• opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon eli 

kandidaatin tutkinnon (180 op) ja jatkavat sen jälkeen 
ylempään korkeakoulututkintoon eli maisterin tutkintoon (120 
op) 

• Poikkeuksena mm. lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä 
psykologian ja musiikin ala, jossa laajempi maisterin tutkinto 
 

• lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 

• pää- ja sivuaineopinnot tai monitieteiset 
koulutusohjelmat 

• perus-, aine- ja syventävät opinnot (kaikissa kieli- ja 
viestintäopintoja) 



YO-OPINNOT – VALINTA 

• Useimpiin koulutuksiin pääsykoe 

• Joihinkin koulutuksiin voi päästä suoraan todistusten perusteella 
(lähinnä matemaattis-luonnontieteellisiä aloja) 

• Joillekin koulutusaloille osa opiskelijoista otetaan pelkän 
pääsykokeen pisteiden perusteella ja osa pääsykokeen ja 
lähtöpisteiden yhteispistemäärällä 

• Yliopistoihin lähtöpisteitä saa lähinnä yo-todistuksesta 

• Lähtöpisteet vaihtelevat, mutta esim. äidinkielen yo-arvosanalla on 
merkitystä lähes kaikilla koulutusaloilla 



HAKEMINEN YLIOPISTOIHIN 

• Yliopistot julkaisevat valintakoevaatimuksensa eri aikoina 

• Lisätietoja: yliopistojen nettisivut, www.opintopolku.fi  ja yhteisvalintojen 
omilta sivuilta esim. www.kauppatieteet.fi,  www.dia.fi, 
www.luonnontieteet.fi, www.helsinki.fi/vakava/ 

•  Joillakin aloilla pääsykokeet perustuvat lukion oppisisältöihin, esim. 
lääketiede ja luonnontieteet 

• Joillakin aloilla erillinen pääsykoekirjallisuus, esim. oikeustiede 

• Taidealoilla ennakkotehtäviä, joiden ohjeistus löytyy oppilaitosten sivuilta 

• Vanhoja valintakokeita löytyy yliopistojen omilta sivuilta, ja niihin kannattaa 
tutustua 

 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.kauppatieteet.fi/
http://www.dia.fi/
http://www.luonnontieteet.fi/
http://www.helsinki.fi/vakava/


HELSINGIN YLIOPISTON UUDET KANDIOHJELMAT SYKSY 2017:  
Opiskelijat valitaan laajoihin kandiohjelmiin, joissa opiskelijan tieteenala tarkentuu 
myöhemmin opintojen edetessä. Uudet kandiohjelmat syksystä 2017 alkaen ovat: 

 

• Biologia 

• Elintarviketiede 

• Eläinlääketiede 

• Farmaseutti 

• Filosofia 

• Fysikaaliset tieteet 

• Geotieteet 

• Historia 

• Kasvatustiede 

• Kemia 

• Kielet 

• Kotimaiset kielet ja kirjallisuus 

• Kulttuurien tutkimus 

• Logopedia 

• Maantiede 
 

• Maataloustiede 

• Matemaattiset tieteet 

• Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja 

• Metsätieteet 

• Molekyylibiotieteet 

• Oikeusnotaari 

• Politiikka ja viestintä 

• Psykologia 

• Samhällsvetenskaper (ruotsinkielinen ohjelma) 

• Sosiaalitieteet 

• Taiteiden tutkimus 

• Taloustiede 

• Teologia ja uskonnontutkimus 

• Tietojenkäsittelytiede 

• Yhteiskunnan ja kulttuurin muutos ja kehitys 

• Ympäristö- ja elintarviketalous 

• Ympäristötiede 
 



ESIMERKKI: LÄÄKE-, HAMMAS- JA ELÄINLÄÄKETIEDE  
Valintamenettely:  

 Pääsykoevaatimuksena lukion biologia (kurssit 1-5), kemia (kurssit 1-5) ja fysiikka 
(kurssit 1-8) 

 YO-tutkintotodistus max. 36 pist. neljästä kokeesta 

 ARVOSANA L E M C B A 

Äidinkieli (suomi tai ruotsi 
toisena kielenä) 

9 7 5 3 1 0 

Pitkä kieli 9 7 5 3 1 0 

Pitkä matematiikka 9 7 5 3 1 0 

Ainereaali 9 7 5 3 1 0 

Keskipitkä kieli 6 4 2 0 0 0 

Lyhyt matematiikka 6 4 2 0 0 0 



Ulkomaille 
 

 
www.cimo.fi  

www.maailmalle.net 

www.nuorisovaihto.fi  
 

 

http://www.cimo.fi/
http://www.maailmalle.net/
http://www.nuorisovaihto.fi/


Opinto-ohjaus 
www.lukio.lohja.fi 

 

Ohjauksen sivut 

http://www.lukio.lohja.fi/
https://peda.net/lohja/lukiokoulutus/lohjan-lukio/opinto-ohjaus
https://peda.net/id/0d45f1d6945

