
Abivuosi 
lukiossa
O PINTO - O HJAAJA

S AL L A  PU R HO



Abivuoden tärkeimmät

1. periodi

▪ Syksyn yo-kirjoitukset

▪ Opiskelua kursseilla

▪ Tasapaino kurssien ja yo-valmistautumisen välillä

▪ Molemmista tulisi selvitä kunnialla läpi



Abivuoden tärkeimmät

2. periodi

▪ Jatko-opintovaihtoehtoihin tutustumista ja jatko-opintosuunnitelman tekeminen

▪ ”Normaalin lukkarin” mukaan opinnoissa eteneminen

▪ Marraskuussa kevään yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen lukiolla annettujen ohjeiden mukaisesti



Abivuoden tärkeimmät

3. periodi

▪ Ihanteellisessa tilanteessa lukkarissa vain kevään yo-aineiden kertauskurssit.

▪Orientoituminen vähitellen kohti kevään yo-kirjoituksia.

▪ Yo-valmistautuminen aloitetaan aineiden kertauskursseilla.

▪ Omatoiminen valmistautuminen ja lukusuunnitelman laatiminen ylppäreihin.

▪ 75 kurssia valmiina periodin päätteeksi.



Abivuoden tärkeimmät

4. periodi →

▪ Ei lukujärjestyksen mukaista opetusta

▪ Itsenäinen valmistautuminen yo-kokeisiin

▪ Kevään 2023 yo-kirjoitusten aikataulu löytyy ylioppilastutkinto.fi –osoitteesta.

▪ Kevään 2023 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille 16.5.2023.

▪ Yo-juhla lauantaina 3.6.2023

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat


Valmistuminen

▪ Lukion päättötodistus:

▪ Pakolliset kurssit suoritettuna

▪ 75 kurssia hyväksytysti suoritettuna (nelossääntö huomioiden)

▪ Vähintään 10 syventävää kurssia

▪ Ylioppilastutkinto:

▪ Tutkinnon kokeet suoritettu hyväksytysti tai kompensaatiolla läpi



Korkeakoulujen yhteishaku

Korkeakoulujen kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku

(vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston 

näyttelijätyön koulutukset)

Hakuaika: 4.1.2023 klo 8.00 – 18.1.2023 klo 15.00

2.6.2023 Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään

14.7.2023 klo 15.00 Ota opiskelupaikka vastaan ennen tätä ajankohtaa

1.8.2023 klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy

Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku

(suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset)

Hakuaika: 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00

29.5.2023 Todistusvalintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään

7.7.2023 Muiden kuin todistusvalinnan tulokset tulee ilmoittaa hakijoille 

viimeistään

14.7.2023 klo 15.00 Ota opiskelupaikka vastaan ennen tätä ajankohtaa

1.8.2023 klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy

Korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaku

Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2024 alkaviin 

koulutuksiin.

Hakuaika: 30.8.2023 klo 8.00 – 13.9.2023 klo 15.00

24.11.2023 Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään

1.12.2023 klo 15.00 Ota opiskelupaikka vastaan ennen tätä ajankohtaa

12.12.2023 klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy

Korkeakoulujen lisähaut

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja korkeakouluhauissa vapaaksi 

jääneille paikoille vapaasti.

Lue lisää korkeakoulujen yhteishausta

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/korkeakoulujen-yhteishaku


Korkeakoulujen yhteishaku

▪ Hakija voi hakea kussakin yhteishaussa (haku 1 & haku 2) enintään kuuteen hakukohteeseen.

▪ Kevään toisessa yhteishaussa ja syksyn yhteishaussa hakukohteet otetaan huomioon hakijan 

esittämässä hakutoivejärjestyksessä.

▪ Hakija saa muuttaa hakutoivejärjestystään opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan 

hakuajan päättymiseen saakka.

▪ Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, 

jolloin hakija voi valita, minkä paikan ottaa vastaan.

▪ Suositeltavaa hakea abivuoden keväällä, vaikka tällä hetkellä ajatukset olisivat välivuodessa. 

Hakemisella ei menetä mitään.

▪ Armeija-/siviilipalvelus: Jos saa opiskelupaikan, sen voi ottaa vastaan ja lykätä opintojen 

aloittamista.



Valintatavat (yliopisto ja AMK)

1) Todistusvalinta

◦ Valtakunnalliset pisteytystaulukot

◦ Yliopiston pisteytystaulukot (3-6 yo-ainetta huomioidaan hakukohteesta riippuen)

◦ AMK:n pisteytystaulukot (5 yo-ainetta huomioidaan kaikissa todistusvalinnan hakukohteissa)

2) Valintakoevalinta

◦ Alakohtaiset valintakokeet hakukohteittain ja korkeakouluittain

◦ Yhteisvalinta (useammat korkeakoulut ovat luoneet alalle yhteisen valintakokeen, esim. DIA-yhteisvalinta, 

VAKAVA-koe, kauppatieteellisen alan yhteisvalinta jne.)

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys


Ensikertalaisuuskiintiö

▪ Korkeakoulut varaavat yhteishausta opiskelupaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa 

hakeville.

▪ Hakija on ensikertalainen, jos

▪ ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa

▪ ei ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa 

koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

→ Hakeminen korkeakouluihin ei vie ensikertalaisuutta, vaan paikan vastaanottaminen.



Jos korkeakoulujen ovet eivät 
auenneet ensimmäisellä yrityksellä…

▪ Avoin yliopisto tai ammattikorkeakoulu

▪ Yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia

▪ Kansanopistot (esim. Kauniaisten työväenakatemia, Laajasalon opisto, HEO…)

▪ Muita vaihtoehtoja: hankkia työkokemusta, korottaa yo-arvosanoja, au-pair, vapaaehtoistyö jne.. 



Kiitos!

▪ Diat lisätään koulun kotisivuille, jos haluat tutustua materiaaliin myöhemmin.



Abien ryhmänohjaajat
ryhmänohjaajat tavoitat Wilman kautta

20A Markku Granath

20B Janne Lindberg

20C Marianne Byman

20D Minna Rickman

20E Inga Kurikka

20F Mervi Samuelsson

20G Lassi Kervinen


