
Jatko-opinnot



OPISKELIJAVALINTOJA UUDISTETAAN
Mikä muuttui?

2020 keväästä paperivalinta käytössä- n. 60% ja pääsykokeella 40% 
korkeakouluvalinnassa

Tekniikan alalla yliopistonpuolella paperivalinnan osuus 80%

Kultuurialalla ei paperivalintaa

Ylioppilaskirjoitukset tärkeät, mutta myöskin pääsykokeella voi hakea 
opiskelelupaikkaa

Paperivalinnan tulokset tulevat toukokuun loppupuolella- joten kannattaa 
valmistua myös pääsykokeeseen

Nykyiset todistusvalinnan pistetaulukot käytössä vuoteen 2025 saakka. 

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteyt
ykset#Yliopistojentodistusvalinnanpisteytykset-
Biokemia,biologiajaymp%C3%A4rist%C3%B6tieteet,biol%C3%A4%C3%A4
ketiede



ENSIKERTALAISUUS
Oppilaitokset saavat varata haluamansa määrän opiskelupaikoista ns. 
ensikertalaisille hakijoille. 

Ensikertalainen on hakija, joka ei ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa 
korkeakoulusta Suomessa. 

Ensikertalaisuuskiintiöt ovat joillakin aloilla jopa 80 % ( esim. 
lääketiede)- hakupainealoille voi olla vaikea päästä jos ei ole 
ensikertalainen

Lisäpisteitä ei ensikertalaisuudesta saa

Hakukohteen valintakriteereissa kerrotaan paljonko paikoista on 
varattu ensikertalaisille hakijoille. 

Alanvaihtajille ( ns. niille, jotka ovat vastaanottaneet paikan 
korkeakoulussa) on olemassa siirtohaku. Tässä voi hakea oppilaitoksen 
vaihtoa tai koulutusohjelman vaihtoa- ajauksena on , että yhteishaussa 
hakisivat ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevat. 



YLIOPPILASTUTKINTO JA JATKO-
OPINNOT
4 pakollista koetta jos kirjoitukset aloittaa ennen kevättä 2022, 2022 tutkinnon 
aloittavilla 5 pakollista koetta ( uusi laki)

Vähintään yksi pitkän oppimäärän koe

Tutkinnon voi hajauttaa 3 kirjoituskerralle- suurin osa käyttää 2 kirjoituskertaa

Mitä aineita kirjoitetaan 2. keväällä? 

Terveystieto, maantiede, yhteiskuntaoppi

AMK 5 ainetta, joista saa pisteitä

AMK:n puolella kaikki reaaliaineet ovat samanarvoisia,

Pisteitä saa: . Äidinkieli, matematiikka, kielet, reaalit

Yliopiston puolella pisteitä 3-5 aineesta. 

Hakupainealoilla pisteitä 5 aineesta. 

Mistä pisteitä saa vaihtelee aloittain. 

Eniten pisteitä painotettavasta aineesta,  matematiikasta ja äidinkielestä, englannista



Kevään  ensimmäinen yhteishaku 5.1.- 19.1. 2022 klo 15.00 – vieraskieliset ja 
Taideyliopiston koulutukset sekä Tampereen Yliopiston  teatterityön koulutus
 Voit hakea 6 paikkaan. 

 Hakukohteiden järjestyksellä ei väliä

• 2. hakuaika 16.3. klo 8.00 – 30.3. 2021 klo 15.00 • Muut korkeakoulujen 
koulutukset  ( suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset)
 Voit hakea 6 paikkaan, jotka hakija  asettaa hakutoivejärjestykseen

 6.4. klo 15.00 Hakemuksen liitteet tallennettava Opintopolkuun tai toimitettava korkeakouluun.

 30.5. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

 8.7. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

 15.7. klo 15.00 Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta.

 2.8. klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

 Syksyllä syyskuussa myös haku AMK koulutuksiin ja muutamiin yliopiston koulutuksiin

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN 
AIKATAULUT



Rovaniemi

Oulu

Vaasa

Turku

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Joensuu

Lappeenranta

Helsinki

Espoo

Farmasia

Hammaslääketieteellinen

Eläinlääke-

tieteellinen

Humanistinen

Kauppatieteellinen

Kasvatustieteellinen

Kuvataideala

Luonnontieteellinen

Maatalous- metsätieteellinen

Liikuntatieteellinen

Lääketieteellinen

Yhteiskunta-

tieteellinen

Teologinen

Teatteri ja tanssi

Psykologia

Musiikki

Oikeustieteellinen

Teknillistieteellinen

Taideteollinen

Terveystieteet

Sotilasala

KOULUTUSALAT



Humanistinen ja 

kasvatusala

Kulttuuriala

Luonnontieteiden ala

Luonnonvara- ja 

ympäristöala

Matkailu-, ravitsemis-

ja talousala

Sosiaali-, terveys-

ja liikunta-ala

Tekniikan ja 

liikenteen ala

Yhteiskuntatieteiden, 

liiketalouden ja hallinnon ala

8

koulutus-alaa

Poliisi-

AMK

KOULUTUSALAT



www.ammattikorkeakouluun.fi

Sivustolla tietoa koulutusohjelmista, hakumenettelystä ja uudesta 
syksyllä 2019 käyttöönotettavasta sähköisestä pääsykokeesta

Pääsykoe tehdään oppilaitoksessa, josta hakutilanteessa varasit 
koepaikan.

Hakulomake kannattaa täyttää ajoissa sillä etelän koepaikat 
täyttyvät nopeasti

Koe tehdään omalla koneella

Eri aloilla kokeessa käytössä eri osioita

AMK KOULUTUKSET

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/


AMMATTIKORKEAKOULUN 
PISTETAULUKKO



UUSI OPINTOPOLKU



TIETOA KOULUTUKSISTA JA 
HAKEMISESTA

www.opintopolku.fi

www.töissä.fi

www.ammattinetti.fi

www.ammattikorkeakouluun.fi

Oppilaitosten omat nettisivut

http://www.opintopolku.fi/
http://www.töissä.fi/
http://www.ammattinetti.fi/

