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TERVETULOA TAMMIKUUN 2022 JATKO-OPINTO – PERHEIDEN ILTAAN!

Ajankohtaisia Hatanpään lukion Abi-kuulumisia:

• Lukuvuosi alkoi pysähdyttävästi: abiturientti Valtteri Jussilan poismenosta tiedotettiin
10.1. Valtteria muistettiin hiljaisella hetkellä ja muistokirjalla. Opiskeluhuolto on toiminut
tehostetusti.

• Ylioppilastutkinnon suorittamisen vuosi on ratkaiseva opiskelijan tulevaisuuden kannalta,
nyt on aika keskittyä opiskeluun ja itsestä huolta pitämiseen.

• Kevään 2022 Ylioppilastutkinnon (15.3.-30.3.2022) koepäiviä ei ole edellisen koronavuosien
tapaan lisätty vaan tutkinto tehdään alkuperäisinä päivinä.

• Koronarajoitukset hankaloittavat kouluarkea mutta toisaalta tilanteessa ollaan selvitty
vähintäänkin kohtalaisesti.

• Penkkaripäivä järjestetään 10.2.2022 omalla Lukiolla mutta Koronatilanteesta johtuen
abien Penkkariajelua (julkista karnevaalia kaupungilla) yritetään järjestää keväämmällä.



HATANPÄÄN LUKIO
www.tampere.fi/HaLu

hatanpaanlukio
hatanpaan.lukio

ABIVUODEN LUKIOLAINEN:



HATANPÄÄN LUKIO
www.tampere.fi/HaLu

hatanpaanlukio
hatanpaan.lukioLUKIOSTA VALMISTUMINEN:

MITÄ PITÄÄ OTTAA HUOMIOON:
• Lukion päättötodistuksen voi saada, vaikka ei olisi suorittanut

ylioppilastutkintoa.
• Ylioppilastutkintotodistuksen voi saada vain, jos on suorittanut lukion

päättötodistuksen.

• Päättötodistuksessa tulee olla kunnossa:
- kursseja yhteensä vähintään 75
- kaikki pakolliset lukiokurssit (47-51 kurssia)
- valtakunnallisia syventäviä kursseja vähintään 10

• Hylättyjä 4-arvosanoja voi olla valmistuvan suorituksissa seuraavasti:
Kussakin aineessa pakollisia ja

valtakunnallisia syventäviä kursseja yhteensä:
joista voi olla hylättyjä arvosanoja enintään:

1–2 kurssia 0
3–5 kurssia 1
6–8 kurssia 2

9 kurssia tai enemmän 3



HATANPÄÄN LUKIO
www.tampere.fi/HaLu

hatanpaanlukio
hatanpaan.lukio

• Kurssikertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (T) tai
hylättyä (H) kurssia.

• Keväällä 2022 valmistuvien opiskelijoiden kurssien tulee olla
suoritettuina viimeistään 29.4.2022.

• Toukokuun alkupäivinä määräytyy opiskelijan hakukelpoisuus
syksyllä 2022 alkaviin yliopistojen ja korkeakoulujen opintoihin.
Jos viimeiset kurssisuoritukset saadaan vasta toukokuussa,
opiskelija ei ole hakukelpoinen.

• Kunkin aineen päättöarvosana (=päättötodistuksen numero)
määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien
keskiarvona. Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit voivat
nostaa opiskelijan arvosanaa opettajien harkinnan mukaan.

• Opiskelija voi pyytää päättötodistukseensa numeroarvosanan
tilalle suoritusmerkinnän

- liikunnasta
- aineista joissa on suoritettu vain yksi kurssi
- valinnaisista kielistä joissa suoritettu max 2 kurssia
- opinto-ohjaus arvioidaan aina suoritusmerkinnällä



HATANPÄÄN LUKIO

hatanpaanlukio
hatanpaan.lukioDIGITAALISET YO-KOKEET

Digitaalisessa kokeessa omat laitteet mukana kokeessa:
• oma läppäri + latausjohto
• oma langallinen hiiri ja omat langalliset kuulokkeet
• osaat käynnistää koneen koejärjestelmään (buutata) YO-koetikulta
• olet perehtynyt opiskelijan ohjeeseen YTL:n sivuilla:
• https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille/kokelaan-

ohje
• kokelaan vastuulla on valita oikea koe kokeen alussa
• kokeen alettua voidaan antaa apua vain teknisissä häiriötilanteissa

Turha huolestuminen on turhaa:
• vastaukset tallentuvat reaaliajassa
• kokemukset ovat positiivisia
• vastaukset ovat muokattavissa
• käsialan merkitys on kadonnut

Oleellista ei ole se, millä laitteella
koe tehdään, vaan kokelaan hyvä
motivaatio, valmistautuminen ja
työnteko.

www.tampere.fi/HaLu



HATANPÄÄN LUKIO

hatanpaanlukio
hatanpaan.lukio

• Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen
tutkintokerran aikana.

• Pakollisen hylätyn kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin
hylätty koe, edellyttäen että tutkinnossa säilyy yksi vaativampi koe.

• Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa, ilman
aikarajoituksia.

YO-TUTKINNON UUSIMISEN JA
KOROTTAMISEN SÄÄNNÖKSET:

www.tampere.fi/HaLu



Mitä lukion
jälkeen ?

JATKO-OPINTO-MAHDOLLISUUDET



avoin AMK

työ
ulkomailla/

au pair

opiskelu
ulkomailla

Työ /
työharjoittelu

avoin
yliopisto

aikuislukio

oppisopimus

armeija /
siviilipalvelus

kansanopistot

Ammatti-
korkeakoulu

3,5-4,5 vuotta

Yliopisto
5 vuotta

Ammatillisten
oppilaitosten

yo-linjat
1,5-2 vuotta Lukio



HAKUVELVOITE
työmarkkinatukea varten

• Jokaisen alle 25-vuotiaan, jolla ei
ole ammatillista tutkintoa, on
työmarkkinatukea saadakseen haettava
jokaisessa kevään yhteishaussa vähintään
kahteen koulutuspaikkaan



TOISELLE ASTEELLE 2022

Ammatilliset Yo-linjat:
jatkuva haku oppilaitoksen
sivuilla

•nopea tie ammattiin, hyvä pohja jatko-
opintoihin ammattikorkeakouluissa
•vaihtoehtoja lähes
kaikilla koulutusaloilla
•ei vie ensikertalaisuutta



Miten opiskelijavalinta
tehdään?
• Ammatillisen perustutkinnon jatkuvan haun

opiskelijavalinnassa noudatetaan pisteytystä, jos
hakijoita on enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja.

• Hakijalla ei ole vielä ammatillista tutkintoa
tai korkeakoulututkintoa.

• Hakijalla on tarve kouluttautua, esim. työttömyys
tai työttömyysuhka.

• Hakija on motivoitunut opiskelemaan ja hänellä
on tavoitteita koulutuksesta hankitun
osaamisen hyödyntämiseksi.

• Hakijalla on riittävät opiskeluvalmiudet alan opintoihin
tai oppilaitoksessa on riittävät tukitoimet opintoihin.

• Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.
• ylioppilastutkinnosta ei saa pisteitä

haettaessa ammatilliseen koulutukseen



Korkeakoulujen yhteishaku
keväällä 2022

• HAKUAIKA 1. 5.1.2022 klo 8.00 – 19.1.2022. klo
15.00
(vieraskieliset, Taideyliopisto; Sibelius-Akatemia,

Teatterikorkeakoulu)
• HAKUAIKA 2. 16.3. klo 08:00—30.3.2022 klo 15:00

• Hakija voi hakea kevään korkeakoulujen
yhteishaussa jopa 12 koulutukseen + lisäksi
erillishakuja

Hakuaika 1
1-6 hakukohde a 

Hakuaika 2
1-6 hakukohde a 

Ei priorisoin a 
Voi tulla valituksi kaikkiin hakukohteisiin

Priorisoin  
Tarjotaan vain
yhtä korkeakoulupaikkaa (ylin, johon
valintapisteet riittävät)



Kevään ensimmäinen yhteishaku 2022
Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2022 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin, sekä
Taideyliopiston koulutuksiin.
Ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole
merkitystä. Hakijalla voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa. Hän voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden
opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

1. Hakuaika on 5.1.2022 klo 8.00 – 19.1.2022. klo 15.00
2. Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 3.6.2022
3. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 15.7.2022 klo 15.00
4. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022 klo 15.00

Kevään toinen yhteishaku 2022
Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2022 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.
Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella
mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan
samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

1.Hakuaika on 16.3.2022 klo 8.00 – 30.3.2022 klo 15.00.
2.Todistusvalintojen osalta tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 30.5.2022
3. Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 8.7.2022
4. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 15.7.2022 klo 15.00
5. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022 klo 15.00



KORKEA-
ASTEEN VALINTAPERUSTEET

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT

• yo –arvosanat tai valintakoe

• Valintakokeet ja YO-todistus (esim. Arkkitehtuuri)

• Mahdolliset ennakkotehtävät ja/ tai haastattelut

• VASTAANOTTAA VOI VAIN YHDEN OPISKELUPAIKAN !



Yliopistojen todistusvalinta 2022

• Huomioitavat yo-kokeet
• pisteitä annetaan 3-6

ylioppilaskokeesta
• koemäärä ja huomioitavat

kokeet
vaihtelevat koulutuksittain

• osa YO-kokeista on aina
huomioitavia

• osa valitaan kaikista kokeista tai
kielistä tai reaalikokeista parhaan
tuloksen antavien kokeiden
mukaan

• Esimerkkejä:
Lääketiede

Kauppatiede

Diplomi-insinööri

Psykologia

ÄI, KE, BI, matematiikka
+ 2 seuraavista:
•fysiikka
•yksi kieli
•yksi ainereaali

ÄI, matematiikka
+ paras kieli ja
kaksi parasta koetta

ÄI, PS, matematiikka
+ yksi ainereaali,
yksi kieli

ÄI, MAA
+ FY tai KE



Korkeakoulujen
todistusvalinnat
Hakijoiden ei tarvitse valita,
ovatko mukana valintakoe-

vai todistuspistevalinnassa –
kaikki mahdolliset

huomioidaan

Valintaperusteet,
vähimmäispisterajat ja
kynnysehdot löytyvät

Opintopolusta

Korkeakoulut julkaisevat
todistusvalintojen tulokset

viimeistään 30.5., mutta tätä
ennen voi olla jo

valintakokeita ja muutenkin
aikataulu on tiukka:

kannattaa ehdottomasti
valmistautua

valintakokeeseen

Osa korkeakouluista kutsuu
valintakokeisiin osa ei



Ensikertalaisuuskiintiöt

osa aloituspaikoista varataan
ensikertalaisille eli sellaisille
hakijoille, joilla ei ole vielä

opiskelupaikkaa korkeakoulussa
tai aikaisemmin suoritettua

suomalaista
korkeakoulututkintoa.

kiintiöt tällä hetkellä 50-80%,
Erillisiä hakujärjestelmiä jo

korkeakoulussa opiskeleville (mm.
siirto-opiskelija)



Yhteisvalinta
= yhteinen
valintakoe

mm.
DI-tutkinto
Kauppatiede
Oikeustiede
Lääketiede
Psykologia
Kasvatustiede,
opettajankoulutus
Maantiede

Arkkitehtuuri
Biologia
Biolääketiede
Farmasia
Metsätiede
Sosiaalityö
Tietojenkäsittelytiede
Logopedia
AMK



Lähde: Vipunen, Opetushallinnon tilastopalvelu



TODISTUS-VALINTA
amk-opintoihin

• Ammattikorkeakoulut saattavat määrittää haussa olevalle
koulutukselle todistusvalinnassa vähimmäispisterajan ja/tai
kynnysehtoja.

• valtaosa paikoista varataan ensimmäistä opiskelupaikkaa
hakeville

• todistusvalintaa ei ole kulttuurialalla eikä tulkin koulutuksessa
• Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta:

• Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai
ruotsi toisena kielenä)

• Matematiikka
• Vieras/toinen kotimainen kieli
• Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (toista kotimaista kieltä ei

huomioida tässä kohdassa)
• Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran.
• Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä

aineista huomioidaan.

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-
pisteytys



AMMATTIKORKEAKOULUJEN
SÄHKÖINEN VALINTAKOE

• Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyy sen
mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut.
Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot,
jotka kuuluvat hakukohteisiisi. AMK-
valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille
yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia
osioita.

• Varaa paikkasi ajoissa!



AMMATTIKORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN VALINTAKOE



Opiskelupaikan
vastaanottaminen
• ”Hakija voi ottaa vastaan vain yhden

korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan
samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.
Paikan vastaanotto on sitova, eikä sitä voi
peruuttaa tai muuttaa

• Kun hakija ottaa vastaan opiskelupaikan,
peruuntuvat muut hakukohteet (ml. erillishaut)
automaattisesti, eikä hakija voi ottaa enää
näiden koulutusten paikkoja vastaan. ”
(Opintopolku-info)



Näin selviää hakemisesta
• perehdy hakukohteisiin ja valintaperusteisiin

ajoissa ja lue ohjeet huolella

• olet ensikertalainen kunnes olet vastaanottanut
opiskelupaikan

• todistusvalinta tarkoitettu usein ensikertalaisille,
poikkeuksia on -> katso Opintopolku.fi

• JOS ON KYSYTTÄVÄÄ, KANNATTAA OLLA
YHTEYDESSÄ SUORAAN OPPILAITOKSEN
HAKUTOIMISTOON!



Avoin yliopisto
• vapaa opiskeluoikeus ja mahdollisuus suorittaa yliopistollisia

arvosanoja

• avoimen yliopiston väyliä on lisätty (esim.
Vaasa kauppatieteellinen, Jyväskylän yliopisto…)

• oppialoja esim. kasvatustieteet, psykologia,
humanistiset tieteet, kauppatieteet ja lääketieteet

• Maksu 15,- / opintopiste

• http://www.avoinyliopisto.fi/
• http://www.uta.fi/avoinyliopisto/
• https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/



Avoin AMK

• Tarjolla ammattikorkeakoulujen perustutkintoihin kuuluvia
opintojaksoja (poislukien opinnäytetyö ja harjoittelu).

• Tarjonnassa on kuitenkin eroja ammattikorkeakoulujen
välillä.

• Opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos
myöhemmin tulet valituksi ammattikorkeakoulun tutkinto-
opiskelijaksi.

• Avointen opintojen kautta pääset
tutustumaan tarkemmin itseäsi kiinnostavaan alaan.

• Maksu 15€ /opintopiste
• Polkuopinnot?!

Tutustu TAMKin polkuopintoihin

• http://www.avoinamk.fi/
• http://www.tamk.fi/avoin-ammattikorkeakoulu



Kansanopisto
sisäoppilaitos | pitkiä ja lyhyitä kursseja | maksullinen

ammatillisia perustutkintoja
(esim. media-alan
ammattitutkinto)

ammatteihin tai opintoihin
perehdyttäviä kursseja - esim.
oikeustiede, tiedotus, media,

musiikki, viestintä, kielet

vapaita harrastus- ja
taideaineisiin liittyviä opintoja

avoimen yliopiston opintoja
/yhteistyölinjoja yliopistojen

kanssa

Esim. Päivölä, Voionmaa,
Oriveden opisto (Ahlman)…

http://www.kansanopistot.fi/



Opiskelu
ulkomailla

• tutkinto-opiskelu ulkomailla yleistyy
• pääosin korkeakoulutasoisia tutkintoja
• oppilaitoksilla myös paljon vaihto-ohjelmia
• www.maailmalle.net



Suunniteltu välivuosi

• Armeija / haku opiskelemaan
• Au pair, vapaaehtoistyö (Maailmanvaihto

ry, Allianssi), työt
• Opiskelu avoimessa
• Yo-kirjoitusten korottaminen /

täydentäminen
• Haku ulkomaille
• SAT-testi
• Ammatillinen tutkinto
• Opistot



Jos jää ilman paikkaa…

• Syksyn yhteishaku 31.8.2022 klo 8.00 – 15.9.2022 klo 15.00.
- haku tammikuussa 2023 alkaville opintolinjoille

• Täydennyshaku ammattikorkeakouluihin
- vapaaksi jääneille paikoille täydennyshaku

• Varasijalta yliopistoon
- yliopistokoulutuksiin voi saada varasijalta opiskelupaikan

• Opistot / avoin amk & yliopisto

• Työvoimatoimistoon ilmoittautuminen (oikeus työmarkkinatukeen vasta
5kk odotusajan jälkeen jos täyttää hakuvelvoitteen)

• Ohjaamo auttaa eteenpäin: https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-tampere



Mistä
opiskelijat

saavat tietoa?!

OP02-kurssi


