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Millaisessa maailmassa lukiolainen 
pohtii jatko-opintoja?

- opiskelijavalintauudistus 
- yo-todistuksen painoarvoa on kasvatettu
- matematiikan tärkeyttä korostetaan
- ensikertalaisille varattu paljon aloituspaikkoja

- korona, Ukrainen sota, ilmastonmuutos…
- digitaalinen vallankumous ja työelämän muutos



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
● uusien ylioppilaiden jatko-opintoihin pääsy oli vuonna 2021 helpompaa 

kuin 2020 (tilastokeskus)



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.



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

- työmarkkinatuen odotusaika (enintään 21 viikkoa) alkaa kun nuori 
ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi





Korkeakoulujen opiskelijavalinnat
Todistusvalinta 
● lukiolaiselle pääasiallinen väylä korkeakouluihin → todistuksella valitaan 51-80 % 
● kulttuurialalla valintakoe ratkaisee
● joillakin aloilla soveltuvuuskokeet

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

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



Korkeakoulujen yhteishaku
2 erillistä hakuaikaa:
● 4.1.-18.1.2023 (vieraskieliset koulutukset, Taideyliopisto, Tampereen yliopiston näyttelijäntyö)
● 15.3.-30.3.2023 huom. kirjoitukset maaliskuussa

1. haussa enintään 6 hakutoivetta
→ voi tulla valituksia kaikkiin

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

Syksyn 2023 yhteishaku tammikuussa alkaviin koulutuksiin 30.8.-13.9.2023



2. aste (ammatilliset tutkinnot)
● 21.2.–21.3.2023 yhteishaku yo-linjoille 
● jatkuva haku oppilaitosten sivuilla

→ voi hakea jo keväällä kirjoitusten jälkeen



Opintopolku.fi
Haku tapahtuu sähköisesti opintopolussa. 

Kevään 2023 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 29.5.2023
○ muut tulokset viimeistään 7.7.2023

https://opintopolku.fi/konfo/fi/


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?


