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Sisältö
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• Taustaa
• Hankkeen tavoitteet 
• Työpaketit 1-4
• Aikataulu & toteuttajat
• Seuraa meitä!

Toinen reitti yliopistoon 
on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen 

kehittämishanke
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Taustaa
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• Suomessa on perinteisesti haettu pääsykokeella 
yliopistoon 

• Vuoteen 2020 mennessä 
opiskelijavalintaperusteet muuttuvat:
• Pääsykoe  Ylioppilastutkinto

• Ylioppilastutkinnon rinnalle tarvitaan nyt 
vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon
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Hankkeen tavoitteena on…
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• kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon 
tutkinto-opiskelijaksi, kun korkeakoulujen 
opiskelijavalintoja uudistetaan vuoteen 2020 mennessä 

• Kehittää reitteihin liittyvää ohjaus- ja neuvontapalveluja,
• Pyrkiä valintaperusteiden ennakoitavuuteen
• Kehittämistyö on alkanut syyskuussa, ja ensimmäisiä 

pilotteja odotetaan jo ensi vuonna
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TP1 Näyttöreitti
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• Korkeakouluopintoja toisen asteen opiskelijoille
• Pääsykokeiden ja todistusvalinnan rinnalla tärkeää, että toisen 

asteen opiskelija voi näyttää osaamisensa esim. verkkokurssin 
avulla

• Opiskelijoilla näin mahdollista kokeilla, mikä oppiaine häntä 
kiinnostaisi ja haluaisiko hän opiskella sitä korkeakoulussa

• Näyttöreitin tarkoituksena esitellä yliopistoissa käytettäviä erilaisia 
työskentelymenetelmiä

• Näyttöreittiin kuuluvien opintojen olisi tarkoitus sisältyä suurelta 
osin tavoitellun tutkinnon vaatimuksiin
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TP2 Vaihtoehtoinen reitti
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• Kohderyhmänä toisen asteen opinnot suorittaneet 
opiskelijat, jotka opiskelevat avoimessa 
yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa 
tavoitteenaan tutkinto-opiskelu

• Ei yo-arvosanojen korotusta tai valmennuskursseja
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TP3 Elinikäisen oppimisen reitti 
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• Aikuisille opintopolkuja tutkinto-opintoihin
• Uramuutosta suunnitteleville
• Osaamistaan kehittäville
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TP4 Opintopalvelut sekä ohjaus 
ja neuvonta

12.10.2018 Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti8

• Reitteihin liittyvän neuvonnan ja ohjauksen sekä 
opintopalvelujen kehittäminen

• Käyttäjälähtöisyys
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Hankkeessa mukana 
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• Oikeustieteet
• Tietotekniikka
• Teologia
• Kasvatustieteet
• Hoitotiede
• Tekniikan alat

• Farmasia
• Sosiaalitieteet
• Kulttuuriala
• Kauppatieteet
• Hallintotieteet
• …
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Aikataulu ja toteuttajat
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• 1.8.2018-31.12.2020
• Mukana 11 yliopistoa
• Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto
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Aikataulut
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Aikataulu Osatavoitteet

Syys-lokakuu 2018 Järjestäytyminen, tavoitteiden 
asettaminen, yhteistyön aloittaminen

Talvi 2018-19 Hankkeen huomioiminen 

päätöksentekoelimissä, miten reittien 

opinnot AHOToidaan, kevään 2020 
opiskelijavalintapäätökset

Kesä-syksy 2019 Kurssien pilotit testaukseen, 
opiskelijapalautteen kerääminen

Kevät 2020 Palautteiden hyödyntäminen, reittien 
hiominen
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Seuraa meitä!
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www.jyu.fi/try

Toinen reitti yliopistoon

#toinenreittiyliopistoon #korkeakoulutusuudistuu

Yhteystiedot:
Oulun yliopistossa suunnittelija Diana Yletyinen 
(diana.yletyinen@oulu.fi)

http://www.jyu.fi/try
mailto:diana.yletyinen@oulu.fi

