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Tervetuloa vanhempainiltaan!

Illan ohjelma
• Yhteinen kokoontuminen
• Taidelinjan esitys
• Ajankohtaisia asioita lukio-opinnoista
• Asiaa ylioppilaskirjoituksista

• Toisen vuosikurssin ja kolmannen sekä

neljännen vuosikurssien erilliset tilaisuudet
• 2 vsk (21ABCDE) ryhmänohjausryhmittäin
luokkahuoneissa ryhmänohjaajien kanssa

• 3 ja 4 vsk (20ABCD ja 4AB) jatkavat ala-aulassa
jatko-opintoasioiden parissa opinto-ohjaajien
kanssa

Arkadian taidelinja esittää:

Lukiouudistusten myllerryksessä

Sinikka Nopola - Tiina Nopola - Iiro Rantala

Risto Räppääjä ja villi kone

Näytelmäkulma Nordic Drama Corner Oy

Opiskelijan täysi-ikäisyys
• Wilma-tunnukset poistuvat
automaattisesti huoltajilta
• Opiskelija voi pyytää tunnukset
takaisin erillisellä lomakkeella
• Kotiin tulee ilmoitus täysiikäisyyden kynnyksellä ja
viimeisin opintosuoritustuloste

• Oppivelvollisuuden laajeneminen
syksystä 2021 alkaen
• Toisen asteen maksuttomuus
vaiheittain 2021 alkaen
• Uusi opetussuunnitelma vaiheittain
2021 alkaen
• Ylioppilaskoeuudistus, keväästä
2022 alkaen
• Yliopistojen valintakoeuudistus

Wanhojen tanssit
• Valtakunnallinen valinnainen LI04opintojakso
• Vanhempainyhdistys merkittävä
tekijä tanssien tilaisuuden
järjestämisessä
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WANHAT 2023
PERJANTAINA 10.2.2023

PENKKARIT 2023
9.2.2023

Ylioppilaskirjoitukset ja valmistuminen

3./4. Opiskeluvuosi ja valmistuminen

• Valmistuminen
• Vanha ja uusi

• YO-kirjoitusten osallistumisoikeuden
osalta opintosuoritukset oltava valmiina
kyseisen kokeen osalta keväällä 6.3.2023
mennessä

• Rakenne
• Suorituskerrat
• Lukitodistukset ja erityisjärjestelyt
• Ilmoittautuminen
• Pohdittavaa

• Lukion päättötodistukseen vaaditaan

Ylioppilaskokeet

Rakenne – vanha tutkinto

tutkinto

• 75 kurssia (tai 150 opintopistettä)
• Pakolliset kurssit/opintojaksot suoritettu
ja muut vaadittavat kriteerit täytettyinä
• Keväällä valmistuvien kurssit oltava
suoritettu 28.4.2023 mennessä

• Ylioppilastodistukseen

• Lukion päättötodistus
• Hyväksytyt ylioppilaskirjoitukset

Keväällä 2022 ja sen jälkeen aloittaneet/aloittavat
• Vähintään viisi kirjoitettavaa ainetta
• Pakollisuutta voi muuttaa tutkinnon aikana
• Kokelas voi suorittaa eri oppimäärien kokeista samassa
tutkintoaineessa (suoritus lasketaan vain kerran)

Kaikille
pakollinen

Suoritettava vähintään kolme
Yhden suoritetuista oltava pitkän oppimäärän koe
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Rakenne – uusi tutkinto

esim.

Ylioppilaskokeet

P

Kaikille
pakollinen

Suoritettava vähintään kolmesta ryhmästä
vähintään neljä koetta
Yhden suoritetuista oltava pitkän oppimäärän koe

Lukitodistukset ja erityisjärjestelyt
Kokelas voi saada hakemuksesta esim. lisäaikaa tai oikeuden pienryhmätilaan
(tai huomioinnin arvostelussa)
●
●
●

sairauden
lukivaikeuden
yms.

Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa ylioppilastutkintolautakuntaan
kevään tutkintoa varten viimeistään 23.11. ja syksyn tutkintoa varten
viimeistään 23.4. Yhteys erityisopettajaan.
YTL edellyttää että tukitoimia on ollut jo lukioaikana.

Tutkinto suoritettava kolmen tutkintokerran aikana

Äkilliset sairaudet tms. ilmoituksella rehtorille.

Suorittamaan ei pääse jos kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset
kurssit/opintojaksot eivät ole suoritettuna (O- tai E- tai K- merkintä ei riitä)
Mahd. ongelma kolmannella tutkintokerralla

Ilmoittautuminen ja maksut
• Kevään kirjoituksiin marraskuussa
• Syksyn kirjoituksiin toukokuussa
• Ilmoittautuminen ensin Wilmassa ja tulostettu sekä allekirjoitettu lomake
palautetaan ryhmänohjaajalle
• Tutkintomaksu: Koekohtainen maksu 34 € (maksetaan koululle, mutta
rahat menevät kokonaisuudessaan ylioppilastutkintolautakunnalle)
• Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa YO-tutkinnosta perittävään
tutkintomaksuun oppivelvollisen YO-kirjoitusten osalta (maksuttomuus 5
YO-kokeen osalta)
• Ilmoittautuminen on sitova

Pohdittavaa
• Kuinka monta ainetta ja mitkä
aineet kirjoittaa?
• Mikä aine ns. pitkänä
oppimääränä?
• Reaaliaineiden hajauttaminen?
• Usean A-kielen hajauttaminen?
• Milloin järkevää kirjoittaa?
• Suhde jatko-opintoihin?
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Opinto-ohjaajat

Wilma

www.ayl.fi
kanslia@ayl.fi
IG: @arkadianyhteislyseo

Laura Lindberg

Päivi Vanninen

21A

21C

21B

21D

21E (sukunimen mukaan A-Ra)

21E (sukunimen mukaan Re-Y)

20A

20C

20B

20D

4A

4B

Ryhmänohjaustuokioiden luokkatilat
• 21A Minna-Sisko Jauhiainen (ensimmäinen kerros, luokka 118)
• 21B Tiina Taurula (ensimmäinen kerros, luokka 114)
• 21C Jaana Tallgren (toinen kerros, luokka 220)
• 21D Outi Hägglund (toinen kerros, luokka 204)
• 21E Minna Jäppinen (ensimmäinen kerros, luokka 110)

www.opintopolku.fi
Hakuaika I
4.-18.1.2023 klo 15.00

Vuoden 2023 korkeakoulujen yhteishaku

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
vieraskieliset koulutukset sekä
Taideyliopiston koulutukset

Hakuaika II
15.-30.3.2023 klo 15.00
suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

Hakuaika III
30.8.-13.9.2023
syksyn yhteishaku tammikuussa 2024
alkaviin koulutuksiin
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Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku
4.-18.1.2023 (vieraskieliset ja Taideyliopiston koulutukset)

Korkeakoulujen toinen yhteishaku
15.-30.3.2023 (suomen ja ruotsinkielinen koulutus)

● Voi hakea enintään kuuteen koulutukseen

● Voi hakea enintään kuuteen koulutukseen

● Hakukohteiden järjestyksellä ei merkitystä

● Hakukohteet asetetaan mieluisuusjärjestykseen

● Hakijalle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa, mutta hän voi ottaa vastaan vain

● Hakijalle tarjotaan vain yksi opiskelupaikka

yhden paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta
HUOM! mahdollisista muutoksista informoidaan abeja.

TULOSTEN JULKAISU JA KOULUTUSPAIKAN
VASTAANOTTO 2023
Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku
(vieraskieliset ja Taideyliopiston koulutukset)
● Tulokset viimeistään 2.6.

Korkeakoulujen toinen yhteishaku

(suomen ja ruotsinkielinen koulutus)
● Todistusvalintojen tulokset viimeistään 29.5.
● Kaikkien valintojen tulokset viimeistään 7.7.
● Paikka otettava vastaan ennen 14.7. klo 15.00

HUOMIOITAVAA!
● Kaikki hakijat saavat sähköpostitse Opetushallituksen lähettämän henkilökohtaisen
tuloskirjeen
● Mikäli haet kummassakin yhteishaussa ja saat paikan molemmista, voit kuitenkin
ottaa vastaan vain yhden koulutuspaikan samana lukukautena alkavasta
koulutuksesta.
● Jos haet kummassakin yhteishaussa, odota rauhassa molempien hakujen tulokset,
myös varasijatilanne,
ennenkuin otat paikan vastaan.

Valintatavat

Yliopistojen todistusvalinta

1) todistusvalinta

• Todistusvalinta pääväylänä yliopistoon

2) valintakoevalinta

• Todistuksella valitaan pääsääntöisesti 51 - 80 % opiskelijoista koulutuksesta
riippuen

Osana valintakoetta voidaan lisäksi järjestää

soveltuvuuskoe (esim.opettajankoulutus)

3) avoimen väylä (avoimen korkeakoulun opintojen perusteella)
LISÄKSI
+tiedekilpailut (esim. MAOLin kilpailut, Talousguru, Oikeusguru, TuKoKe), erityisten
saavutusten perusteella ja
muita vaihtoehtoisia reittejä (esim. näyttöreitti)

Voi olla myös poikkeuksia, esim.
• Oikeustieteissä todistusvalinnalla valitaan 40% kiintiöstä
• Taidealalla ei käytetä todistusvalintaa
Todistusvalinnan tarkat kriteerit löytyvät: https://yliopistovalinnat.fi/
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Valintakokeella valittavat opiskelijat:
Tyypillisesti opiskelijavalinta, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista,
esim.
● valintakoemateriaali lukion kurssien perusteella tai
● kokeeseen opiskeltava ennakkomateriaali julkaistaan vasta keväällä
● kokeessa annettu aineisto

● Eräillä aloilla valintayhteistyötä ns. ”yhteisvalinnat”, kuten
diplomi-insinöörit (www.dia.fi)
kauppatieteellinen ala (www.kauppatieteet.fi)
oikeustiede (www.oikeustieteet.fi)
lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede
(www.laaketieteelliset.fi)
myös em. aloille hakeutuminen
www.opintopolku.fi

AMK-opiskelu
Suomenkielinen koulutus

Valintatavat (AMK)
1. todistusvalinta

● päivätoteutuksena; päätoiminen opiskelu
● monimuotokoulutus; työn ohessa suoritettava opiskelu
● verkko-opiskelut (kokonaan digitaalinen tutkinto)

2. AMK-valintakoe (digitaalinen)

Vieraskielinen koulutus (huom. 1.hakuaika tammikuussa)
esimerkkejä;

LISÄKSI

Bachelor of Sport Studies (liikunnanohjaaja)
Bachelor of Business Administration, International Business (tradenomi)
Bachelor of Health Care, Laurea (sairaanhoitaja)

Valinta tapahtuu automaattisesti ensin todistusvalinnalla, sitten
tarvittaessa valintakokeen kautta

avoimen korkeakoulun opintojen perusteella

AMK todistusvalinta- ylioppilastutkinnon
pisteytys

AMK-valintakoe

pisteytetään viisi ainetta

● Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta

1) ÄIDINKIELI
2) MATEMATIIKKA
3) VIERAS/TOINEN KOTIMAINEN KIELI
4) ja 5) lisäksi kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta
REAALIAINEET/VIERAS KIELI

● AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka
tehdään omalla tietokoneella

Poikkeukset:
- kulttuuriala sekä Diak tulkin koulutus (ei todistusvalintaa, omat valintaperusteet)
- erillisiä soveltuvuuskokeita rakennusarkkitehti, merikapteeni
- vieraskielisiin koulutuksiin (1.haku) esim. kaksivaiheinen koe (1. kirjallinen koe, 2.
suullinen koe)
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Muita koulutusvaihtoehtoja…

Ensikertalaisuus

Avoin amk
Avoin yliopisto

Korkeakoulut varaavat osan opiskelupaikoista ensikertalaisille (omat kiintiöt).

Ammatillinen perustutkinto. Ns. “jatkuva haku”

Tavoitteena parantaa ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien asemaa.

Muu koulutus, kuten liikenne, suojelu-, kuljetusala, esim. poliisi/AMK, pelastaja/palomies
(omat hakunsa)
Kansainväliset opinnot
Opetushallitus, kehittäminen ja kansainvälisyys
www.maailmalle.net
Kansanopistojen linjat www.kansanopistot.fi

Lisätietoja:

Ensikertalaisuus
Hakija on ensikertalainen niin kauan kunnes hän on ottanut korkeakoulupaikan vastaan
HUOM! pelkkä hakeminen ei poista ensikertalaisuutta!
Osassa koulutuksissa todistusvalintaa sovelletaan vain ensikertalaisiin (tämä tarkistettava
erikseen koulutuskohtaisesti)
Yksinkertainen ohje: Ota paikka vastaan, mikäli haluat suorittaa kyseisen tutkinnon.

Kiitos!KIITOS!

www.opintopolku.fi
Hakijan on tärkeä selvittää koulutuksen valintaperusteet ja hakukäytäntö
huolellisesti opintopolusta.
www.yliopistovalinnat.fi

www.ammattikorkeakouluun.fi
Oppilaitosten kotisivut
Oppilaitosten hakutoimistot
AYL-opojen sivut

Jatko-opintoterveisin
Opinto-ohjaajat:
Laura Lindberg 20A,
20B, 4A
Päivi Vanninen 20C,
20D, 4B
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