
Mihin lukion jälkeen?
Kaikki tarvittava tieto keskitetysti: 

opintopolku.fi

Opinto-ohjaaja Pia Nissilä



∗ ammattikorkeakouluun

∗ yliopistoon

∗ yo-pohjaiseen ammatilliseen koulutukseen

Lisäksi voi mennä

∗ hankkimaan lisävalmiuksia yliopisto- tai 
ammattikorkeakouluopintoihin

∗ opiskelemaan ulkomaille

Lukion jälkeen voi hakea
opintopolku.fi



∗ Ensimmäisenä hakuaikana 9.1.—24.1.2018 haetaan 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vieraskielisiin 
koulutuksiin sekä Taideyliopiston ja Tampereen  
näyttelijätyön koulutuksiin.

∗ Toisena hakuaikana 14.3.—28.3.2018 haetaan kaikkiin 
muihin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
koulutuksiin.

∗ Voit hakea yhteensä kuuteen eri koulutukseen

KORKEA-ASTEEN YHTEISHAKU 



∗ Yo-pohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin haetaan 
ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen 
yhteishaussa jo 20.2.-13.3.2018. 

∗ Voit hakea enintään viiteen koulutukseen

HAKU YO-POHJAISEEN 
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 



∗ Korkeakoulujen yhteishaussa on käytössä 
ensikertalaiskiintiö, jonka tarkoituksena on parantaa niiden 
asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa 
suomalaisissa korkeakouluissa. Olet ensikertalainen, jos et 
ole vastaanottanut opiskelupaikkaa korkeakoulussa.

∗ Yhden opiskelupaikan sääntö ja ensikertalaiskiintiö koskee 
VAIN suomalaisia korkeakouluja. Voit siis huoletta hakea 
yo-pohjaiseen ammatilliseen koulutukseen, hyväksyä 
opiskelupaikan sekä hakea korkeakoulupaikkaa 
myöhemmin menettämättä ensikertalaisasemaasi. 
Myöskään ulkomaisessa korkeakoulussa tehdyt opinnot 
eivät vie ensikertalaisasemaasi. 

Tärkeää huomioitavaa 



YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULU-
TUTKINNOT (n. 1-1,5v.)

AMK-TUTKINNOT (n. 3.5-4.5 v.)

LUKIOKOULUTUS

YO-TUTKINTO

JATKOTUTKINNOT

•lisensiaatti, tohtori

YLEMMÄT KORKEAKOULUTUTKINNOT 

(n. 2 vuotta)

•maisteri

ALEMMAT KORKEAKOULUTUTKINNOT 

(n. 3 vuotta)

•kandidaatti

YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT

Erilaisia opiskelumahdollisuuksia

AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO 
(YO-POHJAISENA enintään n. 2 v.)



∗ Kehittämistyöstä, soveltavasta tutkimustyöstä 
sekä opetus-, suunnittelu- ja johtotehtävistä 
kiinnostuneille

∗ Jos haluat kehittää tiettyyn alaan liittyvää 
käytännön toimintaa, mutta et kaipaa 
syvällistä perehtymistä alaan

Ammattikorkeakouluun



∗ Tieteestä, tietyn alan tutkimus- ja 
kehittämistyöstä sekä opetus-, suunnittelu- ja 
johtamistehtävistä kiinnostuneille

∗ Jos haluat ymmärtää alaa syvällisesti ja oppia 
tutkimaan itseäsi kiinnostavaan alaan liittyviä
ilmiöitä

Yliopistoon



∗ Jos haluat ammatillisen perustutkinnon tietyltä alalta 
∗ Koulutuksen jälkeen olet alan ammattilainen ja valmis 

työelämään tai voit halutessasi syventää osaamistasi 
jatkokoulutuksessa.

∗ Laajentaa mahdollisuuksiasi korkeakouluopintoihin - voit 
hakea joko ammatillisella perustutkinnolla tai yo-tutkinnolla 

∗ Lukio lyhentää opiskeluaikaa ja korvaa kaikille yhteisiä 
opintoja  

∗ Ammatillisia koulutuksia voi nykyisin räätälöidä omien 
tarpeiden mukaan – usein on mahdollista suorittaa 
korkeakouluopintoja jo osana ammatillista perustutkintoa

Yo-pohjaiseen ammatilliseen 
koulutukseen 



∗ Jos pisteesi eivät ihan vielä riitä yhteishaussa 
korkeakouluun, voit hankkia lisävalmiuksia 
korkeakouluopintoihin avoimessa yliopistossa, 
avoimessa ammattikorkeakoulussa, 
kesäyliopistossa, kansanopistossa tai 
kristillisessä opistossa…

Muitakin vaihtoehtoja on…



∗ Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin, jos olet suorittanut

∗ lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
∗ ammatillisen perustutkinnon tai 

erikoisammattitutkinnon

Valintakriteerit voivat vaihdella oppilaitoksittain –
tarkista aina itseäsi kiinnostavien alojen osalta eri 
ammattikorkeakoulujen pääsyvaatimukset 
opintopolusta

Ammattikorkeakouluun hakeminen



∗ Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana 
oleviin yliopistotutkintoihin, jos olet suorittanut:

∗ ylioppilastutkinnon tai

∗ ammatillisen perustutkinnon

Valintakriteerit voivat vaihdella oppilaitoksittain –
tarkista aina itseäsi kiinnostavien alojen osalta eri 
yliopistojen pääsyvaatimukset opintopolusta

Yliopistoon hakeminen



∗ Avoin yliopisto

∗ Avoin ammattikorkeakoulu

∗ Kesäyliopisto

∗ Opistot

∗ Opiskelu ulkomailla

Jos ei heti tärppää, niin 
varavaihtoehtojakin on…



∗ Avoimessa yliopistossa voit tutustua yliopisto-opiskeluun ja itseäsi 
kiinnostaviin oppiaineisiin.

∗ Opinnoista saa sisällöllistä hyötyä ja varmuutta yliopiston 
valintakokeisiin. Joissain pääaineissa voi saada myös lisäpisteitä avoimen 
yliopiston opinnoista.

∗ Joissain koulutuksissa käytössä ns. avoimen väylä: Kun olet suorittanut 
avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä tiettyyn 
koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja, voit hakea varsinaiseen 
yliopistokoulutukseen ilman pääsykoetta.

∗ Suoritetut opinnot voi liittää myöhemmin osaksi tulevaa 
yliopistotutkintoa.

∗ Maksullinen (ks. opinto-, materiaali- ym. maksut opinto-oppaasta)

Avoin yliopisto



∗ Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit tutustua 
ammattikorkeakouluopiskeluun itseäsi kiinnostavalla alalla

∗ Opinnot luetaan hyväksi myöhemmin, jos pääset tutkinto-opiskelijaksi 
ammattikorkeakouluun.

∗ Joissain oppiaineissa käytössä ns. avoimen väylä: Kun olet suorittanut 
avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä tiettyyn 
koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja, voit hakea 
tutkintokoulutukseen. Avoimen väylän kautta hakiessasi sinulta ei 
vaadita pohjakoulutusta tai työkokemusta, etkä osallistu 
valintakokeeseen

∗ Maksullinen (ks. opinto-, materiaali- ym. maksut opinto-oppaasta)

∗ Voit valita kiinnostuksesi mukaan eri alojen opintojaksoja 
∗ Voit halutessasi valita päivään, iltaan tai verkko-opetukseen 

painottuvia opintojaksoja
∗ Voit keventää tulevaa opiskelukuormaasi: suoritetut opinnot 

voidaan lukea hyväksi myöhemmin tutkinto-opiskelussa

Avoin ammattikorkeakoulu



∗ Kesäyliopistot järjestävät mm. avointa 
yliopisto-opetusta ja avointa 
ammattikorkeakouluopetusta (maksullisia)

∗ Myös opistot järjestävät avointa yliopisto-
opetusta tai korkeakoulutukseen valmentavaa 
opetusta

Kesäyliopisto, kansanopisto



Ulkomaille opiskelemaan

Koko tutkinnon 
suorittaminen 

ulkomailla

Tutkinnon osan 
suorittaminen 

ulkomailla

Katso lisätietoja:

Opiskelijavaihto suomalaisesta 
korkeakoulusta tai ammatillisesta 
oppilaitoksesta – ks. vaihtomahdollisuudet 
itseäsi kiinnostavasta koulutuksesta

http://maailmalle.net/opiskelu

Etsi itseäsi kiinnostava koulutus, tarkista 
pääsyvaatimukset sekä mahdollisuudet saada 
opintotukea tai apurahaa 



∗ Hakemista lisähaussa korkeakoulujen vapaiksi 
jääneille paikoille (ks. opintopolku.fi)

∗ Jos haussa ei ole juuri sitä koulutusta, joka sinua 
kiinnostaisi, kannattaa muistaa, että korkeakouluissa 
voit räätälöidä opintojasi haluamaasi suuntaan myös 
esimerkiksi sivuainevalinnoilla

Kannattaa myös vakavasti harkita… 



∗ Etsi tietoa työhönsijoittumisesta itseäsi kiinnostavista 
koulutuksista esimerkiksi töissä.fi –sivustolta 
www.töissä.fi

Jos tuleva työpaikka mietityttää…


