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Voit kirjoittaa kysymyksiä tänne: bit.ly/3kCwTmA  

https://bit.ly/3kCwTmA


Ajankohtaisia asioita
Syksyn kirjoitukset takana ja kevään kirjoituksiin ilmoittautuminen käynnissä

- muutoksia yo-suunnitelmaan?
- mitä opit syksyn kirjoituksista?
- lukusuunnitelmapohja kevään kirjoituksiin koulun kotisivuilla: 

Jokainen valmistuva opiskelija käy ohjauskeskustelussa 3. tai 4. jakson aikana
- kurssit kunnossa?
- suunnitelmat valmistumisen jälkeen?



OP02-kurssin kertausta
OP02 kurssilla kävimme läpi jatko-opintovaihtoehtoja lukion jälkeen.

Muistatko vielä mitä tarkoittavat seuraavat asiat:
- alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

- kandi, maisteri
- amk, ylempi amk

- ensikertalaisuus
- päivätoteutus ja monimuotototeutus
- valintaperusteet



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

Varusmiespalvelus koskettaa monia, voiko silti hakea?



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



Ensikertalaisuus
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.



"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





Ennen hakemista
Kannattaa pohtia mikä kiinnostaa ja mitkä ovat vahvuuksiasi.

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!



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



Tulokset 
2. hakuajan todistusvalintojen tulokset viimeistään 30.5.
1. hakuajan valinnan tulokset viimeistään 3.6.
2. hakuajan muiden kuin todistusvalintojen tulokset viimeistään 8.7.

- opiskelupaikan vastaanottaminen 15.7. klo 15.00 mennessä
- varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8. klo 15.00

Myös syksyllä on yhteishaku tammikuussa alkaviin koulutuksiin. 

Poissaolevaksi ilmoittautuminen
- sairaus
- vanhempainvapaa
- varusmiespalvelus



Opintopolku.fi
Haku tapahtuu sähköisesti opintopolussa. Opintopolku on uudistunut 15.11.2022!

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



Uusi opintopolku

opintopolku.fi

https://opintopolku.fi/


Jatko-ohjaus
Jos opiskelija ei ole saanut lukion oppimäärän suorittamisen jälkeen 
jatko-opiskelupaikkaa, hänellä on oikeus saada ohjausta oppimäärän 
suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana.

Savonlinnan kaupungissa on linjattu, että lukion opinto-ohjaaja antaa 
jatko-ohjausta lukion oppimäärän suorittaneille.



Kuraattorin ja psykologin terveisiä
Haluatko päästä kirjoitusstressistä eroon? Vertaistukea on tarjolla sinulle.

”Kirjoitusstressin kesytystä” -vertaistukiryhmän idea perustuu siihen, että samassa 
tilanteessa olevien opiskelijoiden avulla opit käsittelemään kirjoitusstressiäsi 
oikealla tavalla. Opit myös uusia keinoja kirjoitusstressin kesyttämiseksi.

Ryhmän vetäjinä toimivat kuraattori Patricia Furrer ja psykologi Martti Muttonen.

Tapaamiset järjestetään Lyseon lukiossa seuraavina perjantaipäivinä: 4.2., 11.2., 
18.2., 25.2. ja 11.3.2022.

Kellonaika: 13.40-14.40



Lopuksi
Varaa itsellesi ohjausaika 3. tai 4. jaksoon.

Eri vaihtoehtojen tutkiminen ja hakukohteisiin perehtyminen vaatii aikaa. Myös 
välivuotta ja varasuunnitelmia on hyvä pohtia ennakkoon.

Jos todistusvalinta tai hakijamäärät mietityttävät, niin:
- on myös valintakoeväylä ja avoimen väylä
- ihan tavallinen yo-todistus riittää moneen paikkaan
- aina sinne joku valitaan!

Yhteisiä yhteishakutilaisuuksia koululla maaliskuussa. Seuraa wilmaa.



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

Millä aloilla on töitä: Posteri (ammattibarometri.fi)

Opintopolku: Jatkuvaa oppimista elämäsi jokaiseen vaiheeseen - 
Opintopolku

Itsetuntemus ja osaaminen kasvaa kun tekee erilaisia asioita.

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

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

