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Ylioppilaaksi valmistuminen
Lukion oppimäärä = 75 kurssia valmiina (pakolliset, huom. 10 syventävää)

Yo-kirjoitukset (= 4 pakollista hyväksytty K22 valmistuvat, yo-tutkinto aloitettu S21

      = 5 pakollista, jos tutkinto aloitetaan K22/jatkavat abit)
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Ylioppilaaksi valmistuminen
SUOSITUS: Lukion oppimäärä valmiiksi 3.jakson loppuun
● Kurssit oltava valmiina viimeistään 4.jakson loppuun (huhtikuun loppu), 5.jakson 

suoritukset eivät enää ehdi valmistumista ajatellen, jolloin valmistuminen siirtyy syksyyn

• 4.jaksossa kevään yo-kirjoitukset (koepäivät: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat)

• Yo-tutkintoa voi täydentää ilman aikarajaa!

• Hyväksytyn kokeen saa uusia ilman aikarajaa ja määrää

Syksyn 2022 YO-tulokset tulevat 10.11. suoraan Wilmaan. Ilmoittautumisohjeet kevään 
YO-kirjoituksiin on infottu suoraan opiskelijoille. 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat
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MALU-lukiolainen
Huojennukset
❖ max ½ aineen pakollisista kursseista
❖ ei huojennuksia aineissa joita kirjoittaa yo-kirjoituksissa
❖ max 8 kurssia yhteensä

MA-LU -kurssit
❖ 30 luonnontiedekurssia, jotta voi huojentaa. Malu-kursseiksi 

huomioidaan:
➢ ma, ke, fy, bi kaikki kurssit + ge01 ja ge02
➢ science, Aalto Juniorin kurssit, taidetta kemian keinoin, biotaide, 

koodauskurssit
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Oppiaineen oppimäärän arviointi 
(= oppiaineen lopullinen arvosana)

● Oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja 
valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona.

 
• Hylättyjä kursseja voi olla:

opiskeltuja kursseja  joista voi olla hylättyjä enintään
  1-2 kurssia  0
  3-5 kurssia  1
  6-8 kurssia  2
  9 kurssia tai enemmän  3

● Jälkikäteen ei voi poistaa suoritettuja kursseja

● Soveltavien kurssien lisänäyttö voi korottaa arviointia

● Hylättyä koulukohtaista kurssia ei lasketa lukion oppimäärään 

Opoasiaa: Lukion 
päättötodistuksen arvosanoilla 
voi olla merkitystä joihinkin 
kohteisiin ulkomaille 
haettaessa, Suomessa 
todistusvalinta 
YO-arvosanoilla. 
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Paineita YO-arvosanoista

Tärkeää etsiä keinoja, miten purkaa yleisiä paineita 
YO-arvosanoista.

Yliopistoon ilman Älliä?
https://dimensiolehti.fi/yliopistoon-ilman-allia/

https://dimensiolehti.fi/yliopistoon-ilman-allia/
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Abien tärkeitä päivämääriä 
Penkkarit torstaina 9.2.
kevään YO-kirjoitukset 14.- 29.3.
Kaikki kurssit valmiina 30.4.2023
Yo-tulokset tulevat 16.5.2023
Yo-juhla harjoitukset pe 2.6.2023 noin klo 17(?)
Ylioppilasjuhlat Dipolissa, Otaniemessä 
la 3.6.2023 noin klo 10 - 12
Ilmoittautuminen syksyn 23 kirjoituksiin toukokuun aikana.



3.-4. vuosikurssin 
vanhempainilta 8.11.22

Jatko-opintoinfo
OPOJEN OHJAUSRYHMÄT:
Matti Iivanainen: 20A, 20B, 19H
Minna Korin: 20D, 20E, 20F, 19J
Jutta Taskinen: 20G, 20H, 19H
Emilia Teinonen: 20K, 20L, 20M, 19J
Antti Humalamäki: 20C, 20J
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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/siviilipalvelukseen 

http://www.maailmalle.net/
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Korkeakoulujen opiskelijavalinta K2023
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
2. Avoimen väylä (riittävä määrä opintoja hyvällä opintomenestyksellä, avoimen opinnot   

maksullisia, väylää ei kaikilla aloilla, väyliä kehitetään edelleen)
avoin amk-väylä ja avoin yliopisto-väylä

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

Monilla aloilla 
yhteisvalinta!



11

Yhteisvalinta mm. seuraavilla aloilla!
• 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 yhteisestä valintakokeesta 

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

https://www.yliopistovalinnat.fi Samalla haulla useampaan, eri 
yliopistojen/amk:n saman alan 
koulutukseen

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://www.yliopistovalinnat.fi
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Korkeakoulujen todistusvalinta
● 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. Suurimmassa osassa koulutuksia ei ole kynnysehtoja.

● Kielitaitovaatimukset tarkistettava hakukohteittain! 
● Opintopolku

○ mm. pistetaulukot, kynnysehdot, alavaihtoehdot
● Lisätietoa: yliopistovalinnat.fi, ammattikorkeakouluun.fi

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://yliopistovalinnat.fi/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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Korkea-asteen yhteishaku K2023
Kaikki haku osoitteessa www.opintopolku.fi
HAKUAJAT Kevät 2023:

4.1. klo 8.00−18.1. 2023 klo 15.00
Hakuaika 1
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset 

15.3. klo 8.00−30.3. 2023 klo 15.00
Hakuaika 2
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

29.5. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

7.7. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

14.7. klo 15.00 Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta.

1.8. klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Ulkomaille haettaessa: 
jatko-opintokohteet 
selvitettävä 
maittain/oppilaitoksittain/
alakohtaisesti 
(maailmalle.net)

SÄHKÖPOSTIOSOITE kannattaa ilmoittaa hakemuksessa, näin hakija saa aina vahvistuksen heti sähköpostiinsa, kun hakemus on tullut perille. 

https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/
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A, B, C –suunnitelma..?
• Varavaihtoehto (B ja/tai C-suunnitelma), hakupainealat! 
• 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?
Kansanopistot?

Realistiset suunnitelmat <> Unelmat ja motivaatio


