
TERVETULOA TAMMIKUUN 2023
JATKO-OPINTO -PERHEIDEN ILTAAN!
• Lukukausi on alkanut mukavissa merkeissä. Penkkaripäivä järjestetään

9.2.2023 perinteisin menoin sekä omalla lukiolla että kaupungilla
Penkkariajelulla. Ajelun kellonaika ja reitti on vielä avoin.

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

• Kevään 2023 ylioppilastutkinnon
koepäivät 14.3.-29.3.

• Tauteja liikkeellä, huomio
edelleen käsihygieniaan ja
kontakteihin. Paras koesuoritus
syntyy terveenä.

HATANPÄÄN LUKIO
www.tampere.fi/hatanpaanlukio



ABIVUODEN LUKIOLAINEN:



LUKIOSTA 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:



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

• Keväällä 2023 valmistuvien opiskelijoiden kurssien tulee olla
suoritettuina viimeistään 28.4.2023.

• Toukokuun alkupäivinä määräytyy opiskelijan hakukelpoisuus
syksyllä 2023 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



• 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:



JATKO-OPINTOILTA
KOLMANNEN VUODEN OPISKELIJAN VALINNAT

Opinto-ohjaajat
Arja Nikkanen ja Riikka Iisakka

12.1.2023 klo 18



VALINTOJEN MAAILMA
• Ylioppilasvuosi: miten tästä eteenpäin?

o runsaas  vaihtoehtoja 
o omat toiveet ja pelot
o muiden odotukset sekä
o kokeiden aiheuttamat paineet voivat tehdä keväästä raskaan

• Kodin merkitys tärkeä

• Tasapainoiltava unelmien ja todellisuuden välillä ja
punni ava omaa mo vaa ota 
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Lukio

Ammatillisten
oppilaitosten yo-linjat,

1,5 - 2 v.

Ammattikorkeakoulu,
3,5 - 4,5 v. Yliopisto, 5 v.

Avoin yliopisto Avoin AMK

Työ /
työharjoittelu Oppisopimus

Kansanopistot

Opiskelu
ulkomailla

Työ ulkomailla
/ au pair

Aikuislukio Armeija /
siviilipalvelus



”PAKKOHAKU”
eli alle 25-vuotiaan velvollisuus hakea koulutukseen

HAKUVELVOITE

• HUOM! Työttömyysetuutta saadakseen jokaisen
alle 25-vuotiaan on haettava vähintään kahta
tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyksi
2023

• Jos hakee useampaa kuin kahta opiskelupaikkaa,
hakuvelvoite täyttyy, kun vie kaksi hakua
asianmukaisesti loppuun eli käy myös
valintakokeessa, jos sellainen on

• Jos saa opiskelupaikan, se tulee ottaa vastaan

• TE-toimiston sivuilta lisätietoa

• Ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi
heti valmistumisen jälkeen > te-palvelut.fi

• Työnhaku on voimassa

• Tulee olla valmis
o ottamaan vastaan kokoaikatyötä tai koulutusta,

jota tarjotaan
o osallistumaan palveluihin, jotka edistävät

työllistymistäsi

• Jos hakijalla ei ole ammatillista koulutusta,
hän voi saada työmarkkinatukea vasta 5
kuukauden (21 viikon) odotusajan jälkeen
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TYÖTTÖMYYSETUUDEN SAAMINEN

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/alle_25vuotiaat/index.html



sivu 10http://suotuisasuunta.blogspot.com/2015/03/pakkohaun-uudet-vaatteet.html
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MISTÄ TIETOA? Esim.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/ https://yliopistovalinnat.fi/

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/



HAKEMINEN LUKIOPOHJAISIIN AMMATILLISIIN
PERUSTUTKINTOIHIN
AMMATILLISET OPPILAITOKSET

• Lukiosta valmistuneet hakevat JATKUVAN HAUN kautta
• Tarkista jatkuvan haun aikataulu aina oppilaitoksesta

o Oppilaitokset päättävät, millä perusteilla opiskelijat valitaan koulutuksiin
o Voivat järjestää esim. pääsy- tai soveltuvuuskokeita tai haastatteluja
o Tietoa valintaperusteista ja mahdollisista pääsy- tai soveltuvuuskokeista saa Opintopolussa

koulutusten kuvauksista tai oppilaitosten omilta verkkosivuilta

nopea tie ammattiin, hyvä pohja jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissa (esim.
väyläopinnot tai ammatillisen perustutkinnon päättötodistus)

vaihtoehtoja lähes kaikilla koulutusaloilla
ei vie ensikertalaisuutta
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HAKU JATKO-OPINTOIHIN
KORKEAKOULUT

• Korkeakouluihin (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) haetaan samassa
yhteishaussa

• Englanninkieliset ja taideyliopiston koulutukset
haussa tammikuussa – erillinen haku, 1 - 6 kohdetta

• Päähaku tapahtuu maaliskuussa
o 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00

o Hakija laittaa 2 - 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen

• Hakija voi ottaa kesällä vastaan vain yhden opiskelupaikan
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HAKU JATKO-OPINTOIHIN
KORKEAKOULUT

• Osa korkeakoulupaikoista varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa
hakeville (ensikertalaiskiintiö)

• Ensikertalaisuuden määritelmä
o ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa suomalaisessa korkeakoulussa

o ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa
koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

o avoimessa yliopistossa tai ulkomailla suoritetut opinnot eivät
vaikuta ensikertalaisuuteen

• eli: paikan saaminen ei vie ensikertalaisuutta,
mutta vastaanottaminen vie
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REITIT KORKEAKOULUOPINTOIHIN
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PÄÄTTÖTODISTUS JA
YO-TUTKINTO

TODISTUSVALINTA (TÄSTÄ
TIETO TOUKOKUUN

LOPPUUN MENNESSÄ)

MAHDOLLINEN
SOVELTUVUUSKOE (esim.
luokanopettajakoulutus)

VALINTAKOEVALINTA
(TÄSSÄ YO-TODISTUS EI
ENÄÄ VAIKUTA), MYÖS

NÄYTTÖREITIT

MAHDOLLINEN
SOVELTUVUUSKOE (esim.
luokanopettajakoulutus)

MUUT REITIT: esim.
AVOIMEN VÄYLÄN

MAHDOLLISUUDET,
KILPAILUT



HAKU JATKO-OPINTOIHIN
KORKEAKOULUT

• Suurempi osa korkeakoulujen opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella, ns. todistusvalinnassa ja
valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville ensikertalaiskiintiö

• Lisäksi järjestetään valintakokeita niille, joita ei voida valita todistuksen perusteella

• Todistusvalinnassa valituille tai osana valintakoetta voidaan lisäksi järjestää soveltuvuuskoe, jos se on kyseisessä koulutuksessa
tutkimustiedon pohjalta perusteltua, esim. luokanopettajakoulutus

• Korkeakoulut kehittävät korkeakouluissa jo opiskelevien mahdollisuuksia vaihtaa alaa tai korkeakoulua opintojen aikana, ns.
siirto-opiskelijoiden valinnalla

• Korkeakouluopintoihin valitaan nykyistä enemmän opiskelijoita avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella
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lähde: Opetus – ja Kulttuuriministeriö



KORKEAKOULU-HAKU:
TODISTUSVALINTA

(pisteytykset voimassa 2025 saakka)

YLIOPISTO

• Pisteytettävien aineiden määrä 3 - 6

• Kaikissa koulutuksissa annetaan pisteitä
äidinkielestä

• Lisäksi pisteytettäväksi voidaan määritellä
matematiikka sekä yksi tai useampi
reaaliaine tai kieli

• 50 - 80% opiskelijoista
valitaan todistuksella

https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-
pisteytykset-vuosina-2023-2025

• Todistusvalinta käytössä kaikissa
muissa paitsi kulttuurialalla ja tulkin (Diakonia
AMK) koulutuksessa

• Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta
o voi tulla valituksi myös neljän aineen pisteillä

• Äidinkieli, matematiikka ja
vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan
kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta

• Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä
tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli)

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valinta
tavat/todistusvalinta/
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AMMATTIKORKEAKOULU
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KORKEAKOULU-HAKU:
VALINTAKOKEET

YLIOPISTO
• Todistusvalinnassa valitaan ylioppilaskirjoituksissa

menestyneet hakijat, joten he eivät enää kilpaile
samoista opiskelupaikoista valintakokeeseen
osallistuvien kanssa

• Jokainen yliopisto päättää itse
valintakokeidensa sisällön (yhteistyö mahdollista)

• Hakijoita ei yleensä kutsuta valintakokeisiin
o MUISTETTAVA tarkistaa hakukohteen käytäntö!

• Soveltuvuuskokeisiin, esim. opettajankoulutus, voi
päästä joko

o todistusvalinnallatai

o valintakokeen kautta

https://yliopistovalinnat.fi/valintakokeet

• AMK-valintakoe järjestetään touko-
kesäkuun vaihteessa,29.5.–2.6.2023(päivän voi valita)

o Huom! Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta

• Valintakokeeseen ilmoittaudutaan
Opintopolun hakulomakkeella: aika ja paikka

• AMK-valintakokeessa arvioidaan
valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin

• AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -
tehtäviä

• Valintakoe tehdään omalla tietokoneella

• Erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään AMK-
valintakokeen lisäksi vain rakennusarkkitehti (AMK)- ja
merikapteeni (AMK) -koulutuksiin haettaessa

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/a
mk-valintakoe/ sivu 20

AMMATTIKORKEAKOULU



AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 2023
toisessa yhteishaussa
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YLIOPISTOJEN YHTEISVALINTA JA MUUT VALINTAYHTEISTYÖT

• Monilla aloilla tehdään yliopistojen välistä valintayhteistyötä > voi hakea samalla valintakokeella tai valinnassa
käytettävällä kurssilla useampaan opiskelupaikkaan eri yliopistoissa

• Valintakoe- tai kurssisuoritus otetaan huomioon niissä valintayhteistyön hakukohteissa, joihin hakija on hakenut

• Kaikki saman alan hakukohteet eivät välttämättä ole mukana kyseisen alan valintayhteistyössä > MUISTETTAVA
tarkistaa aina erikseen

• https://yliopistovalinnat.fi/valintayhteistyot

Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoeyhteistyö

Biologian yhteisvalinta

Biolääketieteen yhteisvalinta

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinta

Englannin yhteisvalinta

Farmasian valintakoeyhteistyö

Hallintotieteiden yhteisvalinta

Kasvatusalan valintayhteistyö

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Kulttuuritieteiden yhteisvalinta

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Maantieteen yhteisvalinta

Matematiikan valintakoeyhteistyö

Metsätieteiden valintakoeyhteistyö

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta

Psykologian ja logopedian valintayhteistyö

Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen valintayhteistyö

Suomen kielen valintakoeyhteistyö

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyö sivu 22



VÄLIVUOSI
MAHDOLLISUUKSIEN AIKA

• Joskus on hyvä edetä nopeasti, mutta joskus tarvitaan
aikaa pysähtyä ja pohtia

• Toisinaan elämä järjestää aikaa miettiä omia
suunnitelmia

• Onnistumiset, mutta myös pettymykset ja "välivuodet”
voivat olla merkityksellisiä tilaisuuksia saada kiinni siitä,
mitä elämältä haluaa

• Usein tärkeitä asioita, kuten selviytymiskeinoja ja
elämäntyytyväisyyttä, opitaan asioiden ollessa
"vaiheessa”

• Välivuosi voi olla aikaa, jonka on saanut kokeillakseen
vaihtoehtoisia tulevaisuuksia itselleen

• Välivuosi voi myös olla aikaa, jolloin voi edistää jo
selkeytynyttä omien arvojen mukaista elämää
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Life is what happens to you while you are busy making other plans.
-John Lennon-


