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SUOMEN 
KOULUTUS-
JÄRJESTELMÄ



Ohjausta jatko-
opintoihin abeille
• opotunnit

• henkilökohtainen ohjaus

• ryhmänohjaajat

• Studia-tapahtuma 24.11.

• Korkeakoulut tutuksi –päivä 14.12.

• omatoimiset vierailut ja tutustumiset
oppilaitoksiin

Jatko-opintosuunnitelman
tekeminen vaatii opiskelijan
aktiivisuutta ja työpanosta!



YHTEISHAKUAJAT KEVÄÄLLÄ 2023
Ammatilliset perustutkinnot (ylioppilaspohjainen
koulutus): jatkuva haku

Korkeakoulujen yhteishaku

1. hakuaika 4.–18.1.2023 
vieraskieliset hakukohteet ja Taideyliopiston hakukohteet

2. hakuaika 15.–30.3.2023
kaikki muut hakukohteet

haut päättyvät klo 15!



Opintopolku.fi



Ensikertalaiskiintiöt
Korkeakoulujen on varattava yhteishaussa osa
opiskelupaikoista ensikertalaisille hakijoille.

Ensikertalainen hakija:
•ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän
mukaista korkeakoulututkintoa
•ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon
johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta

Kiintiöt vaihtelevat hakukohteittain. 
Poikkeus: kulttuurialat, amk-vieraskieliset
koulutukset



Valintaperusteet
• Ammatilliset perustutkinnot: lukion päättötodistus
• Korkeakoulut: 
 ylioppilastutkintotodistus tai
 lukion päättötodistus (vain amk) tai
 valintakoe
 ennakkotehtävät
 valintakurssit



OPISKELIJAVALINTA KORKEAKOULUIHIN

1. Todistusvalinta pääasiallinen väylä korkeakoulutukseen
2. Vähemmän pääsykokeita tai ainakin
ennakkovalmistautumista vähemmän
3. Soveltuvuuskokeet mahdollisia
4. Koulutusalaa voi vaihtaa
5. Tutkinnon suorittaneille uusia reittejä opintoihin
6. Avoimesta korkeakoulusta tutkinto-opiskelijaksi



Tiesitkö, että… 

…vuonna 2021 yliopistossa aloittaneista 67 % ei ollut kirjoittanut yhtään L-arvosanaa, ja 
arvosanojen keskiarvo oli M? 

…mihinkään hakukohteeseen todistusvalinnassa pääsemiseen ei vaadita pelkkiä älliä? 

…monilla aloilla lyhyen matematiikan M antaa paremmat pisteet kuin pitkän matematiikan C  

…vuoden 2022 toisessa yhteishaussa 41 % hyväksyttiin valintakokeen perusteella?

…hakupainealoille on ollut aina vaikea päästä ja vaadittu käytännössä hyviä arvosanoja? 

…yliopistoon pääsee hieman suurempi osa hakijoista kuin aiemmin?



•POLIISIKOULUTUS

•VANKEINHOITOALAN 
KOULUTUS

•PELASTUSTOIMEN 
KOULUTUS

•RAJAVARTIOLAITOKSEN 
KOULUTUS

•TULLIALAN KOULUTUS

•PUOLUSTUSVOIMIEN 
KOULUTUS

MUITA 
MAHDOLLISUUKSIA

•LENTO- ,  MAANTIE- JA 
RAIDELIIKENTEEN
KOULUTUS

•ERI ALOJEN YKSITYISET 
OPPILAITOKSET

•KANSANOPISTOT

•OPPISOPIMUS

•OPISKELU ULKOMAILLA



ENTÄ JOS EI PÄÄSE 
OPISKELEMAAN?

•VAPAAKSI JÄÄVIEN OPISKELUPAIKKOJEN TARKISTUS

•LISÄHAKU, JATKUVA HAKU, SYKSYN YHTEISHAKU

•TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON PALVELUT

•AVOIMEN YLIOPISTON JA AMMATTIKORKEAKOULUN 
OPINNOT

•KANSANOPISTOT (VUODEN KESTÄVÄT LINJAT)

•TYÖELÄMÄ, VAPAAEHTOISTYÖ YMS.

•YHTEYS LUKION OPINTO -OHJAAJAAN!!





• Pidennetty opiskelusuunnitelma tehdään aina yhdessä
opinto-ohjaajan kanssa.

• 3,5 v • 4v

PIDENNETTY 
OPISKELUSUUNNITELMA

ylioppilas joulukuussa 2023

opintoja jaksoissa 4-5 ja 1

ylioppilas keväällä 2024
opintoja jaksoissa 4-5

ja 1-3


