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27.10.2020



Syyslukukausi
1.9. Abien 100 päivää – ulkotapahtuma
4.9. lähiopetus jakso päättyi
11.9. abien 1. jakso päättyi
14.9.-1.10. ylioppilaskirjoitukset
20.11. yo-tulokset koululla viimeistään
21.11.-27.11. 2. jakson koeviikko
4.12. itsenäisyyspäivän viettoa – syksyn yo-juhla 
ylioppilaille
17.12. tai 18.12. tonttutanssit 3.luokkalaiset ja abit
19.12. puuropäivä



Kevätlukukausi
7.1. Koulutyö alkaa
Tammikuu: valmennustilaisuuksia, Abit-opet lentopallo-
ottelu, 3. jakson koeviikolla preliminäärit
11.2. penkkarit
15.2.-15.3. lukuloma
16.-31.3. yo-kirjoitukset
14.5. yo-tulokset (noin)
3.6. lakkiaisharjoitukset (2 lippua/ylioppilas)?
5.6. ylioppilaiden juhla klo 10.30



Opinto-ohjaus abivuonna

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS

• Lukion oppimäärän tarkistaminen 
väh. 75 kurssia
tarvittavat pakolliset kurssit, 27 kielikurssia, 

max 8 huojennusta

• Ylioppilaskirjoitussuunnitelman viimeistely

• Jatko-opintosuunnitelma



Abivuoden ohjelmaa

• Jatko-opintopäivä koululla 3.11.2020
- yliopistojen ja korkeakoulujen yhteishaku ja 

hakuohjeet
- yo-info



Esittelytilaisuuksia verkossa

• Koko Suomen jatko-
opintotapahtumat: https://www.opopassi.com/tapahtumat

• Opiskelu 
Hollannissa: https://www.ubivent.com/register/11/Virtually_
Orange

• UCAS 
events: https://www.ucas.com/ucas/events/find/scheme/virt
ual-and-digital

• Study in Sweden (Euroopan osalta 
4.11.): https://studyinsweden.se/news/study-in-sweden-
virtual-fair-autumn-2020/

https://www.opopassi.com/tapahtumat
https://www.ubivent.com/register/11/Virtually_Orange
https://www.ucas.com/ucas/events/find/scheme/virtual-and-digital
https://studyinsweden.se/news/study-in-sweden-virtual-fair-autumn-2020/


•Vapuksi 
valmista!

Abien 
ylimääräinen 
koetilaisuus 
30.4.2021



HAKEUTUMINEN
JATKO-OPINTOIHIN



AMMATTIKORKEAKOULUT JA YLIOPISTOT

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

• Valintakoe säilyy edelleen todistusvalinnan rinnalla lähes 
kaikissa hakukohteissa.

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



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 2021. Jos luovun opinto-
oikeudestani, 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.



AMK

• Keväällä 2020 otettiin käyttöön 
yhteiset todistusvalinnan 
pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle.

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



AMK-todistusvalinta

• Todistusvalinnassa pisteytetään VIISI ainetta.

Pisteytettävät aineet ovat:

• Äidinkieli/S2

• Matematiikka

• Vieras/toinen kotimainen kieli

• Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (toista kotimaista 
kieltä ei huomioida tässä kohdassa)

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



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

Valintakokeessa on myös alakohtaisia kysymyksiä.



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 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.



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/elämänk
atsomustieto

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



KEVÄÄN 2021 HAKUAIKATAULUJA

• Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi

1. HAKUAIKA: 7.1.-20.1.2021
• Taideyliopistojen koulutukset
• Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vieraskieliset 

koulutukset

2. HAKUAIKA: 17.3.-31.3.2021
• Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suomen- ja 

ruotsinkieliset koulutukset

http://www.opintopolku.fi/


1. HAKUAIKA: 7.1.-20.1.2021

•Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille 
viimeistään 4.6.2021.

•Hakijan on otettava opiskelupaikka 
vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15.



2. HAKUAIKA: 17.3.-31.3.2021

• TODISTUSVALINTOJEN osalta tulokset ilmoitetaan 
hakijoille viimeistään 31.5.2021.

• Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan 
hakijoille viimeistään 9.7.2021.

• Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 
16.7.2021 klo 15.

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2021 klo 15.

• Mahdolliset yhteishaun lisähaut 2.8.-25.8.2021



HAKUOHJEITA

1. HAKUAIKA

• 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

2. HAKUAIKA
• 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 1. YHTEISHAKU

Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, voit

a) ottaa paikan vastaan, jolloin kyseinen 
opiskelupaikka vahvistuu ja voit siirtyä 
ilmoittautumaan korkeakouluun

b) ilmoittaa, että et ota myönnettyä 
opiskelupaikkaa vastaan.

Jos olet varasijalla muihin hakukohteisiin, voit jäädä 
jonottamaan ja tulla hyväksytyksi varasijalta näihin 
koulutuksiin, jos paikkoja vapautuu.



KEVÄÄN 2. YHTEISHAKU

Jos sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksessäsi alempaa 
opiskelupaikkaa ja olet varasijalla ylempään tai ylempiin, voit toisen 
yhteishaun kaikkien valintatulosten valmistuttua

a) ottaa alemman paikan vastaan ja samalla ilmoittaa jääväsi 
jonottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. 

Jos et ole vielä tullut hyväksytyksi jonottamiisi koulutuksiin, voit 
halutessasi luopua jonottamisesta ja ottaa sitovasti sen paikan 
vastaan, jonka olet alustavasti jo ottanut. Muutoksen voi tehdä Oma 
Opintopolku -palvelussa.

b) ottaa alemman paikan vastaan suoraan, vaikka olisit varalla 
ylempiin hakutoiveisiin. Jos otat paikan vastaan suoraan etkä 
ilmoita jääväsi jonottamaan, ylemmät hakutoiveesi peruuntuvat.

c) ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa 
vastaan, mutta jäät silti jonottamaan ylempiin hakutoiveisiin. 



KEVÄÄN 1. JA 2. YHTEISHAKU
Hyväksyntä molemmissa hauissa koulutuksiin:

• Hannu on hakenut kevään ensimmäisessä yhteishaussa kolmeen 
hakutoiveeseen ja kevään toisessa yhteishaussa kuuteen 
hakutoiveeseen. Hannu saa tiedon toukokuun alussa, että hänet 
hyväksytään ensimmäisessä yhteishaussa kahteen 
hakutoiveeseen ja kolmanteen hän ei päässyt. Hän ei vielä ota 
paikkaa vastaan vaan jää odottamaan toisen yhteishaun tuloksia. 

• Hannu saa tiedon toukokuun lopulla, että hänet valitaan toisessa 
yhteishaussa todistusvalinnassa toiseen hakutoiveeseensa, mutta 
1. hakutoiveen valinnat ovat vielä kesken. Hannu ei voi ottaa vielä 
tätä paikkaa vastaan, sillä hänet voidaan vielä hyväksyä 1. 
hakutoiveeseen.

• Jos Hannu hyväksytään myös 1. hakutoiveeseen, 2. hakutoive 
peruuntuu automaattisesti. Tällöin hän voi valita ottaako vastaan 
jommankumman ensimmäisen yhteishaun tarjotun paikan 
vastaan vai toisen yhteishaun 1. hakukohteen paikan.

• Jos Hannua ei hyväksytä 1. hakutoiveeseen, hän voi ottaa 2. 
hakutoiveensa paikan vastaan tai ottaa vastaan jommankumman 
ensimmäisen yhteishaun tarjotuista paikoista.



OMA OPINTOPOLKU -PALVELU

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

Oma Opintopolku –palvelussa voi mm.:
• katsoa ja muokata omaa hakemusta
• nähdä valintojen tulokset
• ottaa opiskelupaikan vastaan
• ilmoittautua oppilaitokseen



Vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon

• Avoimien yliopistojen väylät (maksullisia)

• MOOC-kurssit eli kaikille avoimet ja ilmaiset 
yliopistokurssit. MOOC-kurssin lisäksi saattaa olla 
haastattelu tai näyttökoe. 

• Vaihtoehtoisia reittejä tullut paljon lisää.



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 päättynyt jo 
lokakuun puolivälissä

• Yo-todistus, personal statement, suositus (esim. opettajalta 
tai rehtorilta)

• Oppiainekohtaisia vaatimuksia, ei yleensä pääsykokeita, 
mutta mahdollinen soveltuvuustesti, haastattelu tai erillinen 
testi. Useimpiin lääketieteellisiin tiedekuntiin vaaditaan testi 
(UKCAT tai 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 15.3.-15.4.2021.

• Pääsykokeita ei yleensä ole.

• Yleinen korkeakoulukelpoisuus: korkeakoulukelpoisuus Suomessa 
sekä riittävä ruotsin (A-ruotsi) ja englannin kielen taito, tietty 
määrä matematiikan opintoja. 

• 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/


Lähteitä

• opintopolku.fi

• ammattikorkeakouluun.fi

• maailmalle.net

opintopolku.fi
ammattikorkeakouluun.fi
maailmalle.net

