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Maailma muuttuu
...ja muutos tulee kiihtymään kiitos tekoälyn, robotisaation ja digitalisaation.

”Poikani halusi aikoinaan ninjaksi. 
Sanoin, ettei sellaista ammattia ole. 

Nyt Japanin hallitus haluaa palkata kuusi ninjaa."

Anne-Mari Virolainen, ex ulkomaankauppa ja kehitysministeri
SuomiAreena 2018



Poimintoja
Verotiedot:

● somevaikuttaja Sara Vanninen 112 958 euroa (2020)
● eSports pelaaja Lasse Urpalainen 235 478 euroa (2019)

World Economic Forum 2016:
● 65 % nykynuorista tulee työskentelemään ammateissa, joita ei ole vielä 

olemassa

TAT talous ja nuoret:
● Nuoret tulevat työuran aikana kokemaan jopa 5 alanvaihtoa ja 17 ammattia

TAT:n Puhu työstä -podcast
aiheena mm. työelämän muutokset, tulevaisuus ja osaamistarpeet 



Opiskelijavalintauudistus 2018-2020
17.6.2021 HS

Yhä useampi nuori jatkaa lukio-opintoja neljännelle vuodelle Tampereella – Lukion 
rehtori: ”Voisi sanoa, että uusijoiden määrä koulullamme on räjähtänyt käsiin”

21.2.2021 Yle
Lukiolaisia patistetaan korkeakouluopintoihin, vaikka moni on jo nyt 
jaksamisen rajoilla – tavoite on karsia välivuosia

3.5.2021 Yle
Nuorten ahdistus yleisestikin on lisääntynyt – nuorisolääkäri Silja Kosolan mielestä yhteiskunnan 
koulutuspäätöksilläkin on siihen osuutta. Hänen mielestään nuorilta vaaditaan taitoja, joita ei biologisista syistä 
ole edes olemassa, koska aivot kehittyvät 25-vuotiaaksi asti.

– On täysin absurdia ajatella, että 15-vuotiaana pitää tehdä sellaiset ainevalinnat lukioon, joilla sitten haetaan 
korkeakouluun opiskelemaan. Tämä on mahdoton stressi ja tehtävä suurelle osalle nuorista.

Koulutuspäätöksillä on haluttu eroon välivuosista, mutta koska miettimisaikaa on vähän, yhä useampi nuori 
käyttää lukio-opintoihin neljä vuotta. Kosolan mielestä moni tarvitsisi välivuoden ihan vain kasvamiseen.



Ensikertalaisuus 2014

Osa opiskelupaikoista on varattu niille, jotka eivät ole ottaneet opiskelupaikkaa 
vastaan korkeakoulussa.

→ nuori voi siis hakea ja säilyttää ensikertalaisuuden

Tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä 
opiskelupaikkaansa.

Huom. Joillakin aloilla vain ensikertalaiset ovat mukana todistusvalinnassa.



Ylioppilaaksitulovuonna
32% opiskelijoista jatkaa tutkintotavoitteista opiskelua

● 16% yliopistossa
● 11% ammattikorkeakoulussa
● 5% ammatillisessa

Viime vuosina n. 80 % kuitenkin haki korkeakouluihin välittömästi.



Miten uudistukset ovat vaikuttaneet?
● Yhä useampi tekee lukio-opinnot 3,5 - 4 vuoteen
● Paineet “oikean” alan löytämisestä ovat kasvaneet
● Epävarmalta tuntuvaa opiskelupaikkaa ei uskalleta ottaa vastaan
● Kirjoituksissa hyvin menestyneet pääsevät sujuvasti jatko-opintoihin



Lukion jälkeen voi hakea
● yliopistoihin
● ammattikorkeakouluihin
● ammatillisiin tutkintoihin
● ulkomaille opiskelemaan
● kansanopistoihin
● vapaaehtoistyöhön 
● jne.

Varusmiespalvelus koskettaa monia, voiko silti hakea?



"Onko siitä, hyötyä jos hakee heti lukion 
jälkeen?"

● opiskelurutiinit hallussa
● asiat tuoreessa muistissa
● saa kokemusta valintakokeesta (!)
● ei vaikutusta ensikertalaisuuskiintiöön
● ei vaikutusta pisteisiin



Velvollisuus hakea koulutukseen
→ alle 25-vuotiaan ilman ammatillista tutkintoa olevan nuoren tulee hakea 
vähintään kahta opiskelupaikkaa ja osallistua valintakokeisiin jotta on 
oikeutettu työttömyysetuuteen

- odotusaika alkaa kun nuori ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi





Korkeakoulujen opiskelijavalinnat
Todistusvalinta 
● lukiolaiselle pääasiallinen väylä korkeakouluihin → todistuksella valitaan 51-70 % 
● kulttuurialalla valintakoe ratkaisee
● joillakin aloilla soveltuvuuskokeet

Valintakokeet
● huhti-kesäkuussa
● ei erillistä kutsua !
● tarkista pääsykoetiedot ja mahdolliset ennakkotehtävät huolellisesti

Avoin väylä
● avoimen opintoja riittävästi suorittaneille
● hyvä vaihtoehto välivuoden jälkeen



Korkeakoulujen yhteishaku
2 erillistä hakuaikaa:
● 5.1.-19.1.2022 (vieraskielinen ja Taideyliopisto)
● 16.3.-30.3.2022 huom. kirjoitukset maaliskuussa

1. haussa enintään 6 hakutoivetta
→ voi tulla valituksia kaikkiin

2. haussa enintään 6 hakutoivetta
→ tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa
→ hakutoivejärjestys tärkeä



2. aste (ammatilliset tutkinnot)
● 22.2.–22.3.2022 yhteishaku yo-linjoille 
● jatkuva haku oppilaitosten sivuilla

→ voi hakea jo keväällä kirjoitusten jälkeen



Opintopolku.fi
Haku tapahtuu sähköisesti opintopolussa. 

Kevään 2022 yhteishaun valintaperusteet yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin 
on julkaistu marraskuun alussa.

Oma Opintopolku -palvelussa 
● voi muuttaa hakutoiveita hakuaikana
● muokata henkilötietoja myös hakuajan päätyttyä
● katsella hakemusta ja tulostaa sen
● nähdä valintojen tulokset ja ottaa opiskelupaikan vastaan

○ todistusvalintojen tulokset viimeistään 30.5.2022
○ muut tulokset viimeistään 8.7.2022



Ennen hakemista
Kannattaa pohtia mikä kiinnostaa ja mitkä ovat nuoren vahvuuksia.

Eri vaihtoehtojen tutkiminen on tärkeää
● korkeakoulujen painotuksissa eroa
● tutkintojen nimissä eroja
● valintaperusteissa eroja
● vastaako mielikuva todellisuutta?

Lukio järjestää mahdollisuuden tutustua Kuopion korkeakouluihin sekä Studia-messuihin. Myös 
virtuaalisista jatko-opintotapahtumista tiedotetaan. OP02-kurssien puitteissa meillä käy paljon 
vieraita kertomassa omista opinnoistaan ja työstään. Myös näihin infoihin abit ovat tervetulleita!

Toivomme, että kaikki abit käyvät ohjauskeskustelussa ennen valmistumista pohtimassa omaa 
tilannetta ja eri vaihtoehtoja. 





Lopuksi
Nuoren itsetuntemus ja osaaminen kasvaa kun tekee erilaisia asioita.

"Jos et tiedä mitä haluat tehdä, tee kaikkea. 
Jos tiedät mitä haluat tehdä, tee sitä."

Mitä nuoret kaipaavat vanhemmilta valintojensa tueksi?
● kannustusta, mahdollisuuksiin uskomista
● osaamisen sanoittamista ja tunnistamista
● työntekoon kannustamista
● vaihtoehtojen avartamista
● keskustelua



Kysyttävää?
Voit kirjoittaa kysymyksiä tänne: bit.ly/3kCwTmA 

Millä aloilla on töitä: Posteri (ammattibarometri.fi)

Opintopolku: Jatkuvaa oppimista elämäsi jokaiseen vaiheeseen - Opintopolku

https://bit.ly/3kCwTmA
https://www.ammattibarometri.fi/posteri.asp?maakunta=suomi&vuosi=21ii&kieli=
https://opintopolku.fi/konfo/fi/

