
KORKEAKOULUJEN
MAAILMA

O H J E E T

O P I N T O - O H J A A J A L L E



OHJEET OPINTO-
OHJAAJALLE
Tehtäväkokonaisuuden avulla nuori

kurkistaa korkeakouluopintojen maailmaan. Tehtävät 1, 2, ja 3 

voidaan toteuttaa korkeakouluopintoja käsittelevien oppituntien 

tehtävinä.

• Tehtävässä 1 pohditaan yleisesti korkeakouluopintoja.

• Tehtävässä 2 tutustutaan jatko-opintovaihtoehtoihin.

• Tehtävässä 3 syvennytään itseä kiinnostavan korkeakoulun 

tarjoamiin opintomahdollisuuksiin ja toimintaan (lukiolaisille 

suunnatut kurssit/avoimet opinnot, koulutukset, tapahtumat, some 

jne.).



TEHTÄVÄMUODOT

YKSILÖTEHTÄVÄ

Tehtävä voidaan toteuttaa yksilötehtävänä, jolloin
opiskelija tekee tehtävän joko oppitunnilla tai 
itsenäisenä tehtävänä kotona. Yksilötehtävä
soveltuu myös etätyöskentelyyn.

PARITEHTÄVÄ

Tehtävä voidaan toteuttaa oppitunnilla paritehtävänä.

RYHMÄTEHTÄVÄ

Tehtävä voidaan toteuttaa oppitunnilla ryhmätehtävänä.



KORKEAKOULUJEN
MAAILMA

TEHTÄVÄ



KORKEAKOULUJEN
MAAILMA-TEHTÄVÄN
SISÄLTÖ

TEHTÄVÄN AVULLA TUTUSTUT KORKEAKOULUIHIN JA
SAAT SELVILLE LUKION JÄLKEISET
OPISKELUMAHDOLLISUUDET. 

TEHTÄVÄ KOOSTUU KOLMESTA ERILLISESTÄ
TEHTÄVÄSTÄ 1,2 JA 3.

Tehtävän materiaali 

pohjautuu Opopassi.fi -

työkalun sisältöön sekä korkeakoulujen 

nettisivujen sisältöön. Materiaali 

on rakennettu lukion opetussuunnitelman 

OP2-opintojakson ympärille.



LUKION JÄLKEEN

Edessä häämöttää lukion jälkeinen elämä. Osalla lukiolaisista on 

selvät suunnitelmat jatkon suhteen ja toiset taas 

vasta herättelevät ajatuksia lukion jälkeisestä ajasta.

On tärkeää nauttia hetkestä eli lukiolaisen 

elämästä, mutta tulevaisuuden mahdollisuuksiin voi 

kuitenkin hieman jo kurkistaa.

Tutkimuksissa on todettu, että intohimo syntyy yleensä vasta sitä 

mukaa, mitä enemmän asiasta oppii. Siksi ei kannata olla 

huolissaan, jos ei vielä lukiossa tai myöhemminkään tunne 

intohimoa mitään alaa kohtaan. Tärkeintä on valita itselleen 

suunta ja lähteä rohkeasti kokeilemaan!



TEHTÄVÄ 1
Pohdi tehtävän avulla korkeakouluopiskelun piirteitä ja 

omaa kiinnostustasi korkeakouluopiskeluun.

a) Mene sivulle opopassi.fi/korkeaaste

Vertaile ammattikorkeakoulun ja yliopiston eroja. Millaisia

eroja ammattikorkeakouluopinnoilla ja yliopisto-opinnoilla

on?

b) Oletko pohtinut korkeakouluopintoihin hakeutumista

lukion jälkeen? Jos niin, ammattikorkeakouluun, yliopistoon

vai molempiin hakeutumista?

c) Miten ajattelet korkeakouluopintojen vaikuttavan

tulevaisuuteesi?

https://www.opopassi.com/korkeaaste


TEHTÄVÄ 2

Tutustu laajaan jatko-opintotarjontaan polkujen

muodossa ja vastaa kysymyksiin.

a) Mikä poluista kiinnostaa sinua eniten/tai mitkä polut? 

Näin löydät polut: opopassi.fi/polut ja 

klikkaa polun koulutukset painiketta.

b) Mitkä koulutukset ovat mielestäsi kiinnostavimpia

polkujen opinto-tarjonnasta?

c) Ovatko kiinnostavat koulutukset toisen asteen

koulutusta,ammattikorkeakouluopintoja, yliopisto-

opintoja vai ammattitutkintokoulutusta?

https://www.opopassi.com/polut


TEHTÄVÄ 3

Tehtävän avulla tutustut

sinua kiinnostavaan korkeakouluun ja sen

tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin.

Mene sivulle opopassi.fi/korkeakouluyhteistyo

Valitse sivulta itseäsi kiinnostava tehtävä/tehtäviä.Voit 

tutustua haluamaasi korkeakouluun

valitsemalla Korkeakoulu tutuksi-tehtävän tai sivulla

olevan tietyn korkeakoulun tehtävän.

https://www.opopassi.com/korkeakouluyhteistyo

