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OP2-kurssin suorittaminen

• OP2-kurssi on pakollinen kurssi, joka 
arvioidaan S-merkinnällä

• Edellytyksenä:

1. Osallistuminen 3. jakson tunneille

2. Tabletkoulun "keltaiset" eli tehtäväksi 
annetut harjoitukset on tehtävä 3. jakson 
loppuun mennessä

3. Osallistuminen neljään alaesittelyyn (tee 
harjoitukset MR.10 - MR.13 luvusta 8)

4. Osallistuminen ryhmänohjauksiin



OP2-kurssilla osallistut yhteen pienryhmään valintasi mukaan. Teemat:

1. Kansainvälisyys

• Kiinnostaako opiskelu ulkomailla lukion jälkeen? Kenties suunnittelet 
välivuoden viettämistä työskennellen jossain päin maailmaa palkka- tai 
vapaaehtoistyössä?

2. Lukusuunnitelmat

• Tässä pienryhmässä pääset laatimaan lukusuunnitelmaa kevään 
ylioppilaskirjoituksia varten yhdessä muiden kanssa.

3. Stressinhallinta

• Stressaako abivuosi? Etkö saa nukuttua, kun kouluasiat pyörivät päässä? 
Jännittävätkö kirjoitukset ja tuleva yhteishaku? Tule pohtimaan yhdessä 
keinoja lieventää stressiä ja järjestää omaa aikaa tehokkaammin.

4. Ei mitään hajua

• Jos sinulla ei ole minkäänlaista suunnitelmaa lukion jälkeisestä elämästä, 
tämä ryhmä on juuri sinua varten!

--> Merkitse X sen ryhmän alle, johon olisit kiinnostunut osallistumaan. 

Järjestämme ryhmiä kiinnostusten mukaan ja lopullinen ilmoittautuminen tapahtuu 
Wilman tapahtumakutsulla.



Jatko-opintosuunnitelman tekeminen

- Varaa omalle opolle ohjausaika/aikoja 
jatkosuunnitelmien tekemiseksi

• Oman jatko-opintosuunnitelman tekeminen 
Wilmaan Opinto-ohjaus 3 –lomakkeesta kohta 2 
(3.1.2020 mennessä)

• Lukion oppimäärä (75 kurssia + tuntijakokokeilu) 
oltava suoritettuna 6.4.2020 mennessä!



3 Hakeminen jatko-opintoihin



Kuva: pexels.com (CC0)



3.1 Hakeminen korkea-asteelle



Korkea-asteen yhteishaku

- Vuonna 2020 korkea-asteen kevään
yhteishaku jaetaan kahteen erilliseen hakuun

- Ensimmäinen haku 8.1. - 22.1.2020 (klo 15)
- suurin osa englanninkielisistä koulutuksista ja 

taidealojen koulutuksista
- korkeintaan kuusi hakukohdetta
- hakukohteita ei laiteta mieluisuusjärjestykseen
- hakija voi tulla valituksi useaan

hakukohteeseen



Korkea-asteen yhteishaku

- Toinen haku 18.3. - 1.4.2010 (klo 15)
- ns. päähaku (suurin osa koulutuksista)
- korkeintaan kuusi hakukohdetta
- hakukohteet laitetaan mieluisuusjärjestykseen
- hakijalle tarjotaan vain yksi opiskelupaikka

- Hakija voi siis saada useamman
opiskelupaikan (ensimmäinen haku + toinen
haku + erillishaut), mutta hän voi ottaa vain 
yhden paikan vastaan



Opiskelupaikan vastaanottaminen

- Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan 
viimeistään 27.5.2020

- Muiden kuin todistusvalintojen tulokset 
ilmoitetaan viimeistään 8.7.2020

- Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 15.7.2020 
klo 15 mennessä sitovasti tai ehdollisesti.
- Ehdollinen vastaanottaminen mahdollistaa sen, 

että hakija jää jonottamaan ylempää 
hakutoivetta.

- Varasijoilta valinnat päättyvät 31.7.2020 klo 
15



Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen –mitä 
valinnan tuloksia hakija voi nähdä Oma Opintopolku –

palvelussa ennen 8.7.

• Hyväksytty, jos hakija on tullut hyväksytyksi ylimpään 
toiveeseensa tai hakija on hyväksytty johonkin alempaan 
toiveeseensa, ja hän on tullut hylätyksi ylempiin

• Hyväksytty (selite), jos valintaan liittyy jokin ehto (esim. 
tutkinto, jolla hakee, ei ole vielä valmis)

• Hyväksytty (odottaa ylempiä hakukohteita), jos hakija on 
hyväksytty hakukohteeseen, mutta ylemmät hakutoiveet 
ovat vielä kesken

• Kesken, jos valinnat ovat vielä suorittamatta tai 
julkaisematta

• Et saanut opiskelupaikkaa, jos hakijan pisteet eivät riitä 
hakukohteeseen valintaan (es. Kynnysehto, 
vähimmäispisteet)

• Varalla, jos hakijaa ei ole hyväksytty mihinkään 
hakukohteeseen, mutta hän on varasijalla



Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen –mitä 
valinnan tuloksia hakija voi nähdä Oma Opintopolku –

palvelussa 8.7. jälkeen

• Ei näy enää Kesken, eikä Hyväksytty (odottaa 
ylempiä hakukohteita) -valinnan tiloja

• Varasijatiedossa hakija näkee aina parhaan 
jonosijan tiedon. Jos jono täyttyy, hakijalle 
näytetään varasija toiseksi parhaassa jonossa, 
jne. →varasijanumero voi muuttua myös 
huonommaksi!

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 
31.7.2020 klo 15:00

• Ongelmatapauksissa yhteys korkeakoulun 
hakijapalveluihin



Ensikertalaiskiintiöt

- Korkeakoulujen on 
varattava osa 
aloituspaikoista ns. 
ensikertalaisille.

- Ensikertalainen = henkilö, 
jolla ei ole suomalaisessa 
korkeakoulussa suoritettua 
korkeakoulututkintoa tai 
vuoden 2014 jälkeen 
vastaanotettua 
korkeakoulupaikkaa.

Kuva: Pexels.com (CC0)



Opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 
2020 mennessä

- Suurin osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla

- Todistusvalinnan lisäksi järjestetään jatkossakin 

valintakokeita niille, joita ei voida valita todistuksen 

perusteella.

- Korkeakoulut luopuvat yhteispistevalinnasta, jossa valinta 

perustuu sekä todistukseen että pääsykokeeseen.

- Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kehittävät useille aloille 

yhteisiä pääsykokeita. 



Todistuspisteet 
opiskelijavalintauudistuksessa

- Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on luotu omat 

pisteytysmallit, joiden mukaan ylioppilastodistuksesta 

annetaan pisteitä. 

- Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa annetaan pisteitä 

viidestä yo-kokeesta: pisteytysmalli

- Yliopistoissa on laadittu koulutusalakohtaiset valintakriteerit

vuodelle 2020

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/wp-content/uploads/2018/05/Ylioppilastutkinnon-pisteytysmalli-AMK.pdf
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/


Korkeakoulujen valintatavat 
vuonna 2020

Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö



Todistusvalinnat korkeakouluihin 2020

• Todistusvalinnan pisteet lasketaan koulutuksen valintakriteereiden 
perusteella hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan

• Jos hakijalla ei ole arvosanaa kaikissa koulutuksen edellyttämissä 
aineissa, hän ei saa niistä pisteitä. Hän voi kuitenkin tulla valituksi 
todistusvalinnassa, jos muista aineista saadut pisteet ovat riittävät

• Kynnysehto: tietyn tai tiettyjen ylioppilaskokeen/kokeiden hyväksytty 
suoritus tai suorittaminen tietyllä arvosanalla
– Esim. kauppatiede: pitkä / lyhyt matematiikan yo-koe hyväksytysti 

suoritettu; 

– Esim. yhteiskuntatieteet: äidinkielen yo-koe arvosanalla C

• Vähimmäispisteraja: Hakukohteissa ilmoitettu minimi yhteispistemäärä, 
mikä pitää saada, jotta voi tulla hyväksytyksi
– Esim. yhteiskuntatieteet: vähintään 50% enimmäispisteistä

• Kynnysehdot vaihtelevat koulutusaloittain ja korkeakouluittain!
– Esim. ympäristö- ja biotieteet: UEF Joensuu ei kynnysehtoa, UEF Kuopio 

FY+KE yo-koe hyväksytysti, biologia: Helsinki BI yo-koe väh. C 

https://minedu.fi/usein-kysyttya-korkeakouluvalinnat


AMK:n digitaalinen valintakoe

• AMK-valintakoe järjestetään 1.-5.6.2020

– Kokeeseen osallistutaan kerran ja se tehdään yhtenä päivänä

• Valintakokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolun hakulomakkeella

• Tarjolla olevat valintakokeen suoritusajankohta ja -paikkavaihtoehdot 
täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä

– Tee AMK-haku mahdollisimman pian yhteishaun alettua, jotta varmistat 
pääsysi haluamallesi koepaikkakunnalle

• Valintakoe tehdään omalla tietokoneella (ei langattomia laitteita!)

• Valintakokeen osiot:

– Yhteiset osiot: Päätöksentekotaidot, Kieli-ja viestintätaidot, 
Matemaattiset taidot (kaikki muut alat paitsi humanistinen ala ja 
kasvatusala)

– Eriytyvät osiot: Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (Tekniikka) ja 
Eettiset taidot (Sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoala tai 
humanistisen ala ja kasvatusala)



Yliopistojen valintakokeista

• Yliopistojen valintakokeet ovat edelleen koulutusalakohtaisia

• Painopiste on siirtynyt valintakokeisiin, jotka perustuvat

1. Lukion oppimäärään/kursseihin tietyssä/tietyissä oppiaineissa

• Esim. kauppatiede (YH2, HI1, MAA10/MAB5), biologia (BI1-
5)

2. Ennakkoaineistoon, joka on saatavilla n. kk ennen valintakoetta

• Esim. psykologian yhteisvalinta: aineisto julkaistaan 
22.4.2020, valintakoe on 20.5.2020

3. Kokeessa jaettavaan aineistoon

• Opettajakoulutuksen VAKAVA-koe

4. Näiden yhdistelmiin

• Valtiotieteet HY (osa 1 ennakkomateriaali, osa 2 jaettava 
aineisto)

• Huomioi yhteisvalinnat ja valintakoeyhteistyöt



Huomioita valintakokeesta

• Valintakokeet järjestetään toukokuun lopusta 
kesäkuun alkuun
– Todistusvalinnan tieto voi tulla vain hetki ennen 

valintakoetta → valmistaudu varmuuden vuoksi myös 
valintakokeeseen

• VAKAVA-koe on jo 23.4.2020 eli ennen 
todistusvalinnan tuloksia!

• Tarkasta valintakokeen päivämäärä ja merkitse se 
kalenteriisi!

• Mene oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, sillä 
valintakokeisiin ei lähtökohtaisesti tule erillistä kutsua



Erityisjärjestelyt

• Erityisjärjestelyt haettava viimeistään 
8.4.2020

– Esim. VAKAVA-järjestelyt jo 1.4.2020, tarkasta 
omasta hakukohteestasi!

• Hakemus tehdään kaikkiin niihin 
korkeakouluihin, joissa osallistut 
valintakokeeseen

• Yhteys omaan opoon, jos yo-tutkinnossa on 
ollut erityisjärjestelyitä



Hakeminen ammatilliseen 
koulutukseen

- Kevään yhteishaku on 18.2.-10.3.2020 (klo 15)
- Yhteishaussa voi hakea korkeintaan viiteen

hakukohteeseen.
- Lukion suorittanut voi hakea vain yo-pohjaisille

linjoille.
- Tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020.
- Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään

25.6.2020
- Ei vie ensikertalaiskiintiötä korkeakouluhaussa
- Syksyllä osaan koulutuksista ns. jatkuva haku



Urasuunnittelu: unelmia vai realismia?

- Täydellistä valinnanvapautta ei
ole.

- Pohdi omia tavoitteita ja 
mahdollisuuksia sekä niiden
realistisia
toteuttamismahdollisuuksia.

- Muista, että
- useisiin työtehtäviin on 

olemassa vaihtoehtoisia reittejä
- samalla koulutuksella voi päätyä

hyvinkin erilaisiin työtehtäviin.

Kuva: Pexels.com (CC0)



Jatko-opintosuunnitelman tekeminen

- Mikä on päävaihtoehtosi?
- Mitkä ovat

varavaihtoehtosi?
- Missä haluat opiskella?
- Haluatko päästä heti

lukion jälkeen
opiskelemaan vai haluatko
pitää välivuoden?

- Miten aiot valmistautua
pääsykokeisiin?

Kuva: Pexels.com (CC0)



Unelman ja tavoitteen erottaa 
toisistaan suunnitelma.

Sebastien Chamfort 




