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Mitä lukion jälkeen?
• Opiskelemaan Suomeen tai ulkomaille

• Toisen asteen ammatillinen oppilaitos, yo-pohjainen koulutus
• Oppisopimuskoulutus
• Ammattikorkeakoulu
• Yliopisto 
• Ulkomaille opiskelemaan: www.maailmalle.net 

• Aktiivinen välivuosi? 
• Kansanopistot
• Avoin amk ja avoin yliopisto
• Töihin
• Maailmalle, vapaaehtoistyö, kielen opiskelu

• Armeijaan

http://www.maailmalle.net/


TUTKINTOON/AMMATTIIN JOHTAVAT 
JATKO-OPINNOT SUOMESSA

• YO-pohjaiset ammatilliset opinnot (ammatilliset oppilaitokset, ammatillinen 
perustutkinto)

• Oppisopimuskoulutus 

• Ammattikorkeakoulut (korkea-aste, alempi korkea-asteen tutkinto)
Koulutus kestää noin 3,5-4,5 vuotta alasta riippuen
Koulutusohjelmia ja suuntautumisvaihtoehtoja
Vieraskieliset koulutusohjelmat 
Amk:ssa opiskellaan asiantuntija-, suunnittelija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin
Mahdollisuus jatkaa ylempään amk-tutkintoon, vaatii työkokemusta 3 vuotta

• Yliopistot (korkea-aste, alempi (kandi) ja ylempi (maisteri) korkea-asteen tutkinto)
Koulutus kestää noin 5-6 vuotta alasta riippuen (lääketiede 7 vuotta)
Eri tiedekuntia, joissa eri koulutusohjelmia, suuntautumisvaihtoehtoja, pääaineita, 
sivuaineita
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Mikä nuoria ja vanhempia 
mietityttää?

Lainaukset  ja viittaukset Improbatur –lehdestä 
09.08.2019.

 

 “Lukiolaisen tulisi 
keskittyä opiskelemaan 
sitä, mikä itseä 
kiinnostaa. Sisäinen 
motivaatio on paras 
kannustin. Ulkoinen 
motivaatio ei yleensä 
kanna pitkälle.” 
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Korkeakoulujen opiskelijavalinta
Ammattikorkeakoulut ja yliopistot
1. Todistusvalinta sekä pääsykoeväylä

● Yleisesti vähintään 50% todistuksella, vaihtelee aloittain, valintaperusteet tarkistettava 
aina hakukohteittain! Pääsääntöisesti lähes aina valmistauduttava myös 
pääsykokeeseen. 

● Ensikertalaisuuskiintiöt (ei kaikilla hakukohteilla)
● Luovat alat, taitoalat, Vakava-haun opettajankoulutus: lopullinen valinta aina 

pääsykokeella

1. Avoimen väylä (riittävä määrä opintoja hyvällä opintomenestyksellä, avoimen opinnot 
maksullisia, väylää ei kaikilla aloilla, väyliä kehitetään edelleen)
avoin amk-väylä ja avoin yliopisto-väylä

1. Erillishaut yliopistoissa (esim. MAOL/tekniikka, SAT-testi/kauppatiede, erillisten 
saavustusten perusteella/kauppatiede) 
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Korkeakoulujen valintaperusteista 

● Valintaperusteet on aina tarkistettava itse alakohtaisesti!
● Koulutus voi määritellä todistusvalinnalle yhden tai useamman 

kynnysehdon. Kynnysehto on tietyn ylioppilaskokeen hyväksytty 
suoritus tai sen suorittaminen tietyllä arvosanalla. Hakija on 
mukana koulutuksen todistusvalinnassa vain, jos kynnysehdot 
täyttyvät. Kynnysehtoja ei ole kaikilla aloilla. 

● Opintopolku
○ mm. pistetaulukot, kynnysehdot, alavaihtoehdot

● Valintaperusteisiin voi tulla muutoksia vuosittain, muutokset päivittyvät 
yleensä joulukuuhun mennessä

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


3.11.2019 7

Tärkeitä sivustoja Opintopolun lisäksi

• www.dia.fi (tekniikka ja arkkitehti)
• www.kauppatieteet.fi 
• www.oikeustieteet.fi 
• www.biohaku.fi (biologia)
• www.laaketieteelliset.fi 
• www.hallintotieteet.fi/ (hallintotieteiden yhteisvalinta/Tampere ja Vaasa)
• Sosiaalityön yhteisvalinta
• Psykologian yhteisvalinta
• Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyö
• Kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, VAKAVA-koe 

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto
• Ammattikorkeakoulut ja tietoa uudesta yhteisestä valintakokeesta 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
• Yliopistot

https://yliopistovalinnat.fi

http://www.dia.fi/
http://www.kauppatieteet.fi/
http://www.oikeustieteet.fi/
http://www.biohaku.fi/
http://www.laaketieteelliset.fi/
https://www.hallintotieteet.fi/
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/psykologian-yhteisvalinta/hakeminen
https://tkt-yhteisvalinta.fi
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://yliopistovalinnat.fi
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A, B, C –suunnitelma..?
• Varavaihtoehto (B ja/tai C-suunnitelma)
• Samalla valmistautumisella lähikohteisiin (samat valintakoekirjat/lukion 

oppimäärä) tai lähialojen kiinnostavuus?
• ESIM. Lääketieteestä kiinnostuneille (luonnontieteet): 

– Matematiikka, fysiikka, kemia
– Biologia
– DI tutkinto-ohjelmat
– Bioteknologia 
– Biolääketiede
– Molekyylibiotiede 
– Ravitsemustiede 
– Biotekniikka
– Kansanterveystiede 
– Farmasia 

Aktiivinen välivuosi?
Avoin amk/avoin yliopisto?


