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Lukuvuoden aikataulu
Elokuu

26.8. Turvallisuusinfo lukiolaisille juhlasalissa klo 12.25-12.45

Syyskuu

3.9. Abien 100 päivää – teema, päivänavaus, musiikkia välitunneilla

6.9. Abien 1. jakso päättyy

9.9. Yhteiskuntaopin ja kemian preliminääri, klo 9.00-12.00

10.9. Espanjan ja fysiikan preliminääri, klo 9.00-15.00

13.9. Ruotsin preliminääri, klo 9.00-15.00



16.9. – 3.10. Ylioppilastutkinnon kokeet 

16.9. ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä

18.9. ke äidinkieli, lukutaidon koe

20.9. pe vieras kieli, pitkä oppimäärä

24.9. ti matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

26.9. to psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

27.9. pe toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

1.10. ti äidinkieli, kirjoitustaidon koe; suomi toisena kielenä koe

3.10. to uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 
terveystieto



Lokakuu

1.10. Studia Generalia - Risto Sarvas Aalto-yliopistosta

7.-11.10. Lukion aivoterveysviikko

10.10. L17-tason vanhempainilta klo 18.00 kirjastossa (ei IB2)

14.–18.10. Syysloma



Marraskuu

5.11. 3.- 4. oppitunnit L17-tason info kevään 2020 ylioppilastutkintoon 
osallistuville sekä jatko-opintoinfoja

4.11. Lukion päättötodistuksen on oltava kunnossa (kaikki kurssit 
suoritettu), mikäli haluaa valmistua joulukuussa.

16.-22.11. 2. jakson koeviikko 

15.11. (viimeistään) syksyn yo-tulokset koululla

20.11. Kevään 2020 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisten viimeinen 
jättöpäivä opinto-ohjaajalle

26.11. Studia Generalia 



Joulukuu

3.12. L17- ja L18-tason Studia-messut 5.-8. tunneilla

5.12. Syksyn ylioppilasjuhlat juhlasalissa klo 11.30 

18.12. Abien ”Jouluyö, juhlayö”-harjoitukset + tonttutanssiharjoitukset 
klo 10.45

19.12. joulukirkko tai elämänkatsomustiedon tapahtuma

21.12. Joulujuhlat, klo 9.00 L17ab ja klo 11.00 L17cd, IB2 –
tonttutanssit 3. luokkalaisten kanssa L17ab juhlan jälkeen, 
L17cd ennen juhlaa



Tammikuu

7.1. Koulutyö alkaa

13.-22.1. Ilmoittautuminen valmennustilaisuuksiin

8. – 22.1. Kevään korkeakoulujen yhteishaun ensimmäinen hakuaika

22.1. Abit-opet lentopallo-ottelu klo 12.30 – 14.00

23.1. Rehtorin info abiturienteille sekä info kevään 2020 ylioppilaskirjoituksiin 
osallistuville klo 12.20 juhlasalissa

25.1. Reaalin preliminääri (GE, YH, KE, TE, UE/ET) 

27.1. Äidinkielen lukutaidon preliminääri

28.1. Toisen kotimaisen kielen preliminääri

29.1. Pitkän ja lyhyen kielen preliminääri

30.1. Lyhyen ja pitkän matematiikan preliminääri

31.1. Reaalin preliminääri (FF, FY, BI, HI, PS) 



Helmikuu

12.2. Abit–henkilökunta -ilta klo 18.00–20.00

13.2. Penkkarit

17.2.–9.3. Lukuloma

25.2. Äidinkielen kirjoitustaidon preliminääri



10.– 26.3. Ylioppilaskirjoitusten kokeet (kaikki 
kokeet sähköisiä)

Maaliskuu
10.3. ti äidinkieli, lukutaidonkoe, suomi toisena kielenä –koe

12.3. to äidinkieli, kirjoitustaidon koe

13.3. pe vieras kieli, lyhyt oppimäärä

16.3. ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

18.3. ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

20.3. pe vieras kieli, pitkä oppimäärä

24.3. ti terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede

26.3. to psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia



Maalis-huhtikuu

18.3. -1.4. Kevään korkeakoulujen yhteishaun toinen hakuaika
30.4. Lukion päättötodistuksen oltava kunnossa (kaikki kurssit oltava 

suoritettu). Abien ylimääräinen koetilaisuus klo 8.30 - 12.00.

Toukokuu

15.5. (noin) yo-tulokset
28.5. Lakkiaisharjoitukset juhlasalissa klo 18.00 (kaikki paikalla, samalla 

paikkaliput läheisille 2 kpl/ylioppilas)

Kesäkuu

30.5.. Lukuvuoden päätösjuhlat: klo 10.30 ylioppilaiden juhla, L17 & IB2 
ja L18 & IB1



Ylioppilastutkinnon suorittamisesta

• www.ylioppilastutkinto.fi

• YTL antaa määräykset tutkinnon koejärjestelyistä

• Tarkistusarvostelut – tietoa myöhemmin, suoraan YTL:aan

• Rehtori (lukion rehtori) vastaa tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä 
koulussa

http://www.ylioppilastutkinto.fi/


ABIEN VANHEMPAINILTA
10.10.2019

OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA 
JATKO-OPINNOT

OPINTO-OHJAAJA HANNELE RUBIN



Opinto-ohjaus abivuonna

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS

• Lukion oppimäärän tarkistaminen: kokonaiskurssikertymä ja 
pakolliset kurssit 

- väh. 75 kurssia, 27 kielikurssia, max 8 huojennusta

• Ylioppilaskirjoitussuunnitelman viimeistely

• Jatko-opintosuunnitelma



Abivuoden ohjelmaa

• Koe Kampus! –tapahtuma

- Aalto-yliopisto 2.10.2019, Taideyliopisto 24.10.2019

• Jatko-opintopäivä koululla 5.11.2019

- Yo-info, korkeakoulujen yhteishaku ja hakuohjeet

- Muutamia koulutusalaesittelyjä omalla koululla

• AMK-kampuspäivä ti 13.11.2019

• Valtakunnalliset Studia-messut 3.12.2019 (Messukeskus)



•Vapuksi 
valmista!

Abien 
ylimääräinen 
koetilaisuus 
30.4.2020



JATKO-OPINTOIHIN 
HAKEUTUMINEN



KEVÄÄN 2020 HAKUAIKATAULUJA

• Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi

1. HAKUAIKA: 8.1.-22.1.2020
• Taideyliopistojen koulutukset

• Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset

2. HAKUAIKA: 18.3.-1.4.2020
• Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset 

koulutukset

http://www.opintopolku.fi/


HAKUOHJEITA

• Kevään 1. YHTEISHAKUUN tulee muutoksia edellisiin 
vuosiin verrattuna: Ei priorisointia!

• Hakija voi valita lomakkeelle kuusi hakutoivetta.

• Hakijalle tarjotaan niin monta paikkaa kuin mihin hän 
tulee hyväksytyksi. Kuitenkin vain yhden voi ottaa 
vastaan.

• Hakija voi tulla hyväksytyksi ja ottaa paikan vastaan 
ennen kaikkien tulosten valmistumista.



HAKUOHJEITA

• Kevään 2. YHTEISHAUSSA voi hakea niin ikään enintään 
kuuteen eri koulutukseen, jotka tulee laittaa 
mieluisuusjärjestykseen.

• Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa.

• Hakija voi ottaa vain yhden opiskelupaikan vastaan samana 
lukukautena alkavasta koulutuksesta.



KEVÄÄN 2020 HAKUAIKATAULUJA
KEVÄÄN ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU

• Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 5.6.2020.

• Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 10.7.2020 klo 15.

KEVÄÄN TOINEN YHTEISHAKU

• TODISTUSVALINTOJEN osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 
27.5.2020.

• Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään
8.7.2020.

• Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 15.7.2020 klo 15.

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2020 klo 15.

• Mahdolliset lisähaut 3.8.-26.8.2020



OMA OPINTOPOLKU -PALVELU

• Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa. Tähän 
tarvitaan suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset, 
mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.

• Oma Opintopolku –palvelussa voi:

• katsoa ja muokata omaa hakemusta

• nähdä valintojen tulokset

• ottaa opiskelupaikan vastaan

• ilmoittautua oppilaitokseen

• siirtyä OILI-palveluun tekemään lukuvuosi-ilmoittautumisen korkeakouluun

• ladata tuloskirjeen



AMK:t ja yliopistot

• Todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulu- ja 
yliopistotutkintoihin johtavaan koulutukseen keväästä 2020 
lähtien (lukiolaisilla yo-tutkintotodistus).

• Valintakoe säilyy edelleen todistusvalinnan rinnalla lähes kaikissa 
hakukohteissa.

• Yhteispistevalinnasta luovutaan (yo-todistuspisteet+valintakoe).

• Poikkeukset: Todistusvalintaa ei oteta käyttöön yliopistoissa 
taiteiden alalla ja arkkitehtuuriopinnoissa , eikä 
ammattikorkeakoulujen kulttuurialalla ja tulkin koulutuksessa. DIA-
yhteisvalinnan arkkitehtuurin hakukohteissa käytetään jatkossakin 
myös yhteispistevalintaa.



AMK

• Keväällä 2020 otetaan käyttöön yhteiset todistusvalinnan 
pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle.

• Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä kaikissa 
ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla lukuun 
ottamatta kulttuurialaa ja tulkin koulutusta, joissa 
todistusvalintoja ei oteta käyttöön.

• Mikäli tulee valituksi todistusvalinnan kautta, ei 
valintakokeeseen tarvitse osallistua.



AMK-todistusvalinta

• Todistusvalinnassa pisteytetään VIISI ainetta.

• Kaikilta huomioidaan äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen 
kieli

• Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa 
ainetta: reaaliaineet/vieras kieli. Toinen kotimainen kieli ei voi tulla 
huomioiduksi tässä kohdassa. Mikäli on kirjoittanut useamman vieraan 
kielen, joista on saanut parhaimmat arvosanat, voidaan tässä vieras kieli -
osiossa huomioida kaksi kieltä, joista saa pisteet.

• Vaikka pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, voi tulla valituksi 
myös neljän aineen pisteillä.

• Ylioppilastutkintotodistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa 
enimmillään 198 pistettä.



Aine Aine / taso L E M C B A

Äidinkieli 1) - 46 41 34 26 18 10

Matematiikka
Pitkä 46 43 40 35 27 19

Lyhyt 40 35 27 19 13 6

Vieras/toinen 
kotimainen kieli 2)

Pitkä 46 41 34 26 18 10

Keskipitkä 38 34 26 18 12 5

Lyhyt 30 27 21 15 9 3

Ainereaali tai 
vieras kieli 3)

Fysiikka 30 27 21 15 9 3

Kemia 30 27 21 15 9 3

Biologia 30 27 21 15 9 3

Maantiede 30 27 21 15 9 3

Terveystieto 30 27 21 15 9 3

Psykologia 30 27 21 15 9 3

Filosofia 30 27 21 15 9 3

Historia 30 27 21 15 9 3

Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 9 3

Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3

Vieras kieli 
(pitkä/lyhyt)

30 27 21 15 9 3



AMK-valintakoe

Yhteinen valintakoe otetaan käyttöön seuraavilla aloilla:

• Humanistinen ala ja kasvatusala

• Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala

• Luonnonvara-ala

• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

• Merenkulun ala

• Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala

• Tekniikan ala



Yliopistojen todistusvalinta

• Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä 
vaihtelee koulutuksittain.

• Huomioitavia ylioppilastutkinnon aineita voi olla enimmillään kuusi.

• Kaikissa koulutuksissa annetaan pisteitä äidinkielestä, jonka lisäksi 
pisteytettäväksi voidaan määritellä matematiikka sekä yksi tai useampi 
reaaliaine tai kieli. Koulutus määrittelee itse, mistä aineista pisteitä 
annetaan.

• 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.



Yliopistojen todistusvalinta

• Koulutus on voinut valita 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.

• Jos esimerkiksi koulutuksen kynnysehtona on kemian M, on hakijan kirjoitettava 
kemia vähintään arvosanalla M.

• Joissakin koulutuksissa voi todistusvalinnan pisteyttämisen sijaan tai sen rinnalla 
olla suoravalintaa. Suoravalinnalla tarkoitetaan todistukseen perustuvaa 
valintaa, jossa tutkinnonsuoritusoikeus annetaan suoraan tietyn aineen tietyn 
arvosanan perusteella.



MAANTIEDE
Koulutus Yliopisto

Todistuksella 

valittavien 

osuus (%)

Maantiede Helsingin yliopisto 55

Maantiede ja 
ympäristöpolitiikka

Itä-Suomen 
yliopisto

57

Maantiede Oulun yliopisto 55

Maantiede Turun yliopisto 55

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada neljästä aineesta:

•Äidinkieli

•Maantiede

•Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

• Matematiikka (pitkä tai lyhyt, enintään yksi)

• Enintään yksi ainereaali

• Enintään yksi kieli



MAANTIEDE L E M C B A

äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5

maantiede 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7

Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Matematiikka (pitkä tai lyhyt, enintään yksi)

matematiikka, 
pitkä

36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0

matematiikka, 
lyhyt

28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

Ainereaalit (enintään yksi)

biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3

fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4

historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9

uskonto/elämän
katsomustieto

24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3

muut 
reaaliaineet**

22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

Kielet (enintään yksi)

kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2

kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8



ENSIKERTALAISKIINTIÖ

• Korkeakoulut ovat vuodesta 2016 alkaen varanneet 
lakisääteisesti osan yhteishaun opiskelupaikoista 
ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

• Valtaosa todistusvalinnalla myönnettävistä 
opiskelupaikoista varataan ensikertalaisille, eli 
hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa opiskelupaikkaa 
korkeakoulussa. Oppilaitos saa itse päättää, ulottuuko 
todistusvalinta vain ensikertalaisiin vai kaikkiin 
hakijoihin.



ENSIKERTALAISKIINTIÖ

Kysymys: Otan opiskelupaikan vastaan vuonna 2020. Jos luovun opinto-
oikeudestani, niin olenko jälleen ensikertalainen?

Vastaus: Et ole ensikertalainen. Ensikertalaisuutta ei voi saada takaisin 
luopumalla opinto-oikeudesta.

Kysymys: Olen opiskellut avoimessa yliopistossa, mutta minulla ei ole koskaan 
ollut tutkinnonsuoritusoikeutta korkeakoulussa. Olenko ensikertalainen?

Vastaus: Kyllä. Avoimessa yliopistossa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

Kysymys: Olen ottanut korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan 
ulkomailla tai suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla. Olenko 
ensikertalainen?

Vastaus: Kyllä. Lain mukaan ensikertalaisuuteen vaikuttavat vain Suomen 
korkeakoulujärjestelmän mukaiset tutkinnot ja tutkinnonsuoritusoikeudet.



Vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon

• Avoimen yliopiston väylä (maksullinen)

• Esim. Helsingin ja Jyväskylän yliopistot ovat linjanneet vaatimuksiksi 15-60 
opintopisteen suorituksia.

• Oulun yliopistossa laajimmat vaatimukset ovat kauppatieteen 39 
opintopisteen opinnot. Biokemiaa voi päästä opiskelemaan jo 10 
opintopisteellä.

• MOOC-kurssit eli kaikille avoimet ja ilmaiset yliopistokurssit. MOOC-kurssin 
lisäksi saattaa olla haastattelu tai näyttökoe. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. 
Opiskelupaikan saamiseksi arvosanan tulee olla vähintään 4.

• Tampereen yliopisto, yhteiskuntatutkimus

• Helsingin yliopisto, sosiaalitieteet

• Avoimet tietojenkäsittelytieteen opinnot Helsingin yliopistossa. Kurssien 
kautta voi päästä opiskelemaan.



Ulkomaisiin korkeakouluihin hakeminen

• Suomalainen ylioppilastodistus ja lukion päättötodistus
takaavat hakukelpoisuuden useimpien maiden 
korkeakouluihin. 

• Hakuajat päättyvät yleensä aiemmin kuin suomalaisiin 
korkeakouluihin.

• Maailmalle.net



Haku Britanniaan

• www.ucas.com
• vain 1 hakemus, enintään 5 koulutusohjelmaa

• varsinainen hakuaika syyskuusta tammikuun puoliväliin
 poikkeuksia Oxford, Cambridge, lääketieteet: haku päättyy jo lokakuun 

puolivälissä

• yo-todistus, lukion päättötodistus, personal statement, suositus (esim. 
opettajalta tai rehtorilta)

• oppiainekohtaisia vaatimuksia, lukuaineissa ei yleensä pääsykokeita, 
mutta mahdollinen soveltuvuustesti, haastattelu tai erillinen testi 
lääketieteellisiin tiedekuntiin (UKCAT, BMAT)

• riittävä englannin kielen taito (kielitesti IELTS, TOEFL)

http://www.ucas.com/


Haku Ruotsiin

• www.antagning.se
 www.maailmalle.net
 www.studera.nu

• Kevään yhteishaku 16.3.-15.4.2020.

• Pääsykokeita ei yleensä ole.

• Yleinen korkeakoulukelpoisuus: korkeakoulukelpoisuus Suomessa sekä riittävä ruotsin ja 
englannin kielen taito, tietty määrä matematiikan opintoja (lyhyt matematiikka riittää).

• Erityiset pääsyvaatimukset: eri yliopistojen ja korkeakoulujen koulutusohjelmiin ja 
kursseihin sidottuja kelpoisuusvaatimuksia. Vaatimukset perustuvat lukiossa 
suoritettuihin kursseihin. Vastaavuustaulukko.

http://www.antagning.se/
http://www.maailmalle.net/
http://www.studera.nu/

