2. vuosikurssin
vanhempainilta 3.11.20
Jatko-opintoinfo
Matti Iivanainen: 19A, 19B, 19C
Minna Korin: 19D, 19E, 19F
Jutta Taskinen: 19G, 19H, 19I
Emilia Teinonen: 19K, 19L, 19M

Mitä lukion jälkeen?
• Opiskelemaan Suomeen tai ulkomaille
• Toisen asteen ammatillinen oppilaitos, yo-pohjainen koulutus
• Oppisopimuskoulutus
• Ammattikorkeakoulu
• Yliopisto
• Ulkomaille opiskelemaan: www.maailmalle.net
• Aktiivinen välivuosi?
• Kansanopistot
• Avoin amk ja avoin yliopisto
• Töihin
• Maailmalle, vapaaehtoistyö, kielen opiskelu
• Armeijaan
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TUTKINTOON/AMMATTIIN JOHTAVAT
JATKO-OPINNOT SUOMESSA
•

YO-pohjaiset ammatilliset opinnot (ammatilliset oppilaitokset, ammatillinen
perustutkinto)
2.aste

• Ammattikorkeakoulut (korkea-aste, alempi korkea-asteen tutkinto)
Koulutus kestää noin 3,5-4,5 vuotta alasta riippuen
Koulutusohjelmia ja suuntautumisvaihtoehtoja
Vieraskieliset koulutusohjelmat
Amk:ssa opiskellaan asiantuntija-, suunnittelija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin
Mahdollisuus jatkaa ylempään amk-tutkintoon, vaatii työkokemusta 3 vuotta
• Yliopistot (korkea-aste, alempi (kandi) ja ylempi (maisteri) korkea-asteen tutkinto)
Koulutus kestää noin 5-6 vuotta alasta riippuen (lääketiede 7 vuotta)
Eri tiedekuntia, joissa eri koulutusohjelmia, suuntautumisvaihtoehtoja, pääaineita,
sivuaineita

Korkea-aste

• Oppisopimuskoulutus

Mikä nuoria mietityttää jatkon kannalta?
“Ilman pitkää matikkaa en pääse mihinkään opiskelemaan”
“Lyhyt matikka on ihan turha aine”
“Ruotsia ei kannata kirjoittaa, siitä ei hyödy missään”

“Yo-kirjoituksista pitää kirjoittaa vaan ÄLLIÄ, että niistä on jotain hyötyä”
“Pakko kirjoittaa vähintään kuusi ainetta, että pääsee jonnekin.”
“Terveystietoa ei kannata kirjoittaa, kun siitä ei saa mitään pisteitä”

“Onko mun pakko lukea äikkää jos mä kirjoitan S2“

“No se pitkä matikka vaan nyt on niin tärkee”
“Miks mä tekisin yhtään diplomia, jos niistä ei oo hyötyä”
“Yo-kirjoitukset ratkaisee kaiken, ei voi enää muulla tavalla vaikutta sisäänpääsyyn”
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Mikä muuttuu korkeakouluhauissa
viimeistään keväällä 2020?
Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat v. 2020 -video
● Yli puolet opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla, osa pelkän pääsykokeen
perusteella. Osuus vaihtelee alakohtaisesti.
● Todistusvalinnassa ylioppilastutkinnon pisteytyksen periaatteet ovat
yliopistokoulutuksissa samat, mutta koulutukset ovat soveltaneet niitä omien
tarpeidensa mukaan.
● Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä vaihtelee
koulutuksittain. Huomioitavia ylioppilastutkinnon aineita voi olla enimmillään kuusi.
● Kaikissa koulutuksissa annetaan pisteitä äidinkielestä. Koulutus määrittelee itse,
mistä aineista pisteitä annetaan.
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Mikä nuoria ja vanhempia
mietityttää?
Lainaukset ja viittaukset Improbatur –lehdestä
09.08.2019.

“Lukiolaisen tulisi
keskittyä opiskelemaan
sitä, mikä itseä
kiinnostaa. Sisäinen
motivaatio on paras
kannustin. Ulkoinen
motivaatio ei yleensä
kanna pitkälle.”
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Korkeakoulujen valintaperusteista 2021
● Valintaperusteet on aina tarkistettava itse alakohtaisesti!
● Koulutus voi määritellä 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.
● Opintopolku
○ mm. pistetaulukot, kynnysehdot, alavaihtoehdot
● Valintaperusteisiin voi tulla muutoksia vuosittain, muutokset päivittyvät
yleensä joulukuuhun mennessä
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Tärkeitä sivustoja Opintopolun lisäksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.dia.fi (tekniikka ja arkkitehti)
www.kauppatieteet.fi
www.oikeustieteet.fi
www.biohaku.fi (biologia)
www.laaketieteelliset.fi
www.hallintotieteet.fi/ (hallintotieteiden yhteisvalinta/Tampere ja Vaasa)
Sosiaalityön yhteisvalinta
Psykologian yhteisvalinta
Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyö
Kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, VAKAVA-koe
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto
• Ammattikorkeakoulut ja tietoa uudesta yhteisestä valintakokeesta
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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A, B, C –suunnitelma..?
• Varavaihtoehto (B ja/tai C-suunnitelma)
• Samalla valmistautumisella lähikohteisiin (samat valintakoekirjat/lukion
oppimäärä) tai lähialojen kiinnostavuus?
• ESIM. Lääketieteestä kiinnostuneille (luonnontieteet):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Matematiikka, fysiikka, kemia
Biologia
DI tutkinto-ohjelmat
Bioteknologia
Biolääketiede
Molekyylibiotiede
Ravitsemustiede
Biotekniikka
Kansanterveystiede
Farmasia
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Aktiivinen välivuosi?
Avoin amk/avoin yliopisto?
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Aikaa elämän isoille valinnoille
Kiti Muller, neurologi, tutkimusprofessori:

• ”Ihminen ei vielä parikymppisenä välttämättä tiedä mitä haluaa.”
• ”Uudet aivokuvantamisen tutkimukset osoittavat, että otsalohkot kehittyvät
aina 25-vuotiaiksi asti.”
• ”Jotkut tietävät jo 18-vuotiaina mitä haluavat ja valitsevat
opiskelupaikkansa sen mukaisesti. Toisten taas pitäisi biologisistakin
syistä saada pohdiskella asioita rauhassa aina 25 ikävuoteen asti.”
• ”Osa nuorista joutuu tekemään oman elämänsä tärkeitä päätöksiä turhan
nuorena.”
• ”Osalle sopii se, mihin he ensimmäisen kerran tarttuvat. Sitten on niitä,
jotka huomaavat myöhemmin haluavansa tehdä jotain ihan muuta. Heille
pitää antaa siihen mahdollisuus.”
Ei ole ns. vääriä valintoja. Valinta on oikea sen tekemisen hetkellä. On oikeus
muuttaa myös mieltään. Elämän edetessä tulee uusia toiveita ja suunnitelmia...
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