
Vanhempainilta
L E P P Ä V A A R A N  L U K I O

S Y K S Y  2 0 2 2



Toinen opiskeluvuosi

• Alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma tehty 

viime keväänä

• Pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja

• Kevään 2023 yo-kirjoituksiin osallistuminen? 

(ilmoittautuminen opojen kautta)

• Syksyn 2023 yo-kirjoituksiin valmistautuminen

• Jatko-opintosuunnitelma OP02-opintojaksolla

• Tavoitteena 2. vuoden jälkeen n. 120 

opintopistettä



Abin muistilista

• Vähintään 75 kurssia täyttyy reunaehtoineen 28.4. 

mennessä

• 47-51 pakollista

• väh. 10 valtakunnallista syventävää kurssia

• oppimäärät kunnossa

• Valmistautuminen kevään yo-kirjoituksiin

• Ilmoittautumislomake täytetään Wilmassa 13.11. 

mennessä 

• Vahvistus allekirjoituksella ma 14.11. tai to 17.11.

• Hakeutuminen jatko-opintoihin (haku- ja kellonajat!)

• Mahdollisesti syksyn 2023 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen 

tulosten tultua toukokuussa



Oppimäärä 3.-4.vuosikurssi

Pakolliset 
ja valtakunnalliset syventävät kurssit

Hylättyjen määrä

1-2 0

3-5 1

6-8 2

9- 3



YLIOPPILASKIRJOITUKSET



Ylioppilastutkinnon rakenne

• Yo-tutkinto tulee suorittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana

• Hyväksyttyjä kokeita voi uusia rajattomasti, hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa

• Syksyllä 2021 tai aiemmin aloittaneilla neljä pakollista koetta:

• Keväällä 2022 yo-kokeet aloittavilla viisi koetta:

Kuva: www.ylioppilastutkinto.fi



Miten valita yo-aineet?
Pohdinnan tueksi:

• Mitkä oppiaineet kiinnostavat?

• Missä oppiaineissa menestyn? Mitkä ovat vahvuudet?

• Mitä oppiaineita tarvitsen jatko-opintojen kannalta?

• Yo-suunnitelmassa huomioitava ainereaalien koepäivät:

- PS/ FI/ HI/ FY/ BI (vain yksi aine/päivä)

- UE, UO tai ET/ YH/ KE/ GE/ TE (vain yksi aine/päivä)

• Kokeiden kysymykset pohjautuvat

oppiaineen pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin



JATKO-OPINNOT



Suomen koulutusjärjestelmä



www.toissa.fi



Mistä tietoa?

• Opintopolku.fi

• Ammattikorkeakouluun.fi

• Yliopistovalinnat.fi

• Yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen omat 

kotisivut



Yhteishakujen 
aikataulu

Kevään ensimmäinen yhteishaku:

4. -18.1.2023 (päättyy klo 15.00)

• Vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopisto

• Voi hakea max. 6 vaihtoehtoon ja tulla valituksi kaikkiin: ei 

priorisointia hakukohteiden välillä

Kevään toinen yhteishaku:

15. —30.3.2023 (päättyy klo 15.00)

• Yliopisto- ja ammattikorkeakouluhaku

• Voi hakea max. 6 vaihtoehtoon ja tulla valituksi yhteen: aseta 

hakukohteet mieluisuusjärjestykseen

Hakulomake täytetään opintopolku.fi.



Hakukelpoisuus ja valintaväylät
Hakukelpoisuus:

• Yliopistoihin ylioppilastutkinto

• AMK:n lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto

Valintaväylät korkeakouluihin:

1. Todistusvalinta: yo-arvosanat

• Yliopistoissa 3-6 yo-ainetta (pl. taidealat)

• Ammattikorkeakouluissa 5 yo-ainetta (pl. Diakin tulkin koulutus 
ja kulttuuriala)

2. Koepistevalinta: valintakoe

• Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava materiaali
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kauppatieteiden alalta



A

M

K



Opiskelijavalinta

Valintojen tulokset:

• Todistusvalintojen tulokset tulevat viim. 29.5.2023

• Pääsykokeiden / valintojen tulokset tulevat:

• 1. yhteishausta viim. 2.6.2023

• 2. yhteishausta viim. 7.7.2023

Paikan vastaanottaminen:

• Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan

• Vastaanota opiskelupaikka, kunnes kaikkien hakujen 

valintatulokset ovat tulleet

• Opiskelupaikka on vastaanotettava ennen 14.7.2023 klo 

15.00

• Korkeakoulut varaavat osan opiskelupaikoista niille, joilla ei 

ole korkeakoulututkintoa 

tai opiskelupaikkaa korkeakoulussa (ensikertalaiskiintiö)



Työmarkkinatuki

• Alle 25-vuotiaana velvollisuus hakea vähintään kahteen 

ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen, jotta voi 

saada työmarkkinatukea

• Pääsykokeisiin osallistuminen ja muut koulutuksen 

hakemiseen kuuluvat vaiheet ovat pakollisia

• Jos opiskelupaikan saa, se pitää vastaanottaa



Vaihtoehtoja 
mahdolliselle 
välivuodelle

• Avoimet korkeakoulut

• Kansanopistot

• Jatkuva haku ammatillisiin koulutuksiin

• Ulkomailla opiskelu

• Työnteko kotimaassa tai ulkomailla



Ohjaus lukion 
jälkeen

• InfoOmniasta

Tietoa koulutusvaihtoehdoista

Ohjausta valintojen tekemiseen

• Ohjaamo

Apua ja neuvoa työnhakuun ja 

koulutusvalintoihin

• Työ- ja elinkeinotoimisto

Työnhaku- ja neuvontapalvelut

Ura- ja ammatinvalintapsykologit

• Leppävaaran lukion opinto-ohjaajat



Yhteystiedot

Opinto-ohjaajat:

• Heidi Hyyryläinen

2D, 2E, 2F, 3D, 3E ja 4A

Työhuone 1.kerros 1016

Viesti Wilmassa

heidi.hyyrylainen@espoo.fi

0468773707

• Emmi Klink

2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C ja 4B

Työhuone 1.kerros 1015

Viesti Wilmassa

emmi.klink@espoo.fi

0468772579


