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Näin haet korkea-asteen koulutukseen

https://youtu.be/B8nH9-rbkPo


YLEMMÄT AMMATTI-

KORKEAKORKEAKOULU-

TUTKINNOT (1-3 v.)

AMMATTIKORKEAKOULU-

TUTKINNOT (3.5-4.5 v.)

LUKIOKOULUTUS

YO-TUTKINTO

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT

JATKOTUTKINNOT

•tohtori, lisensiaatti

YLEMMÄT KORKEAKOULU-

TUTKINNOT (2-3 v.)

•maisteri

ALEMMAT KORKEAKOULU-

TUTKINNOT (3-3.5 v.)

•kandidaatti

YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT

Koulutusrakenne Suomessa:



❖ Todistusvalinnalla valitaan valtaosa opiskelijoista yliopistoihin ja

ammattikorkeakouluihin – AMK:hin myös sähköinen valintakoe

❖ Tietolähteitä haku-uudistuksesta: 

Yleisesti uudistuksesta

www.ammattikorkeakouluun.fi

Ammattikorkeakoulujen valintapisteet v. 2020 alkaen

Yliopistojen todistusvalinnat v. 2020 alkaen

❖ Yo-arvosanojen perusteella suoravalinnalla vai valintakokeen kautta? 

❖ Pääpaino lukuvuoden työskentelyssä on ollut 2.-3. jaksojen

pienryhmätyöskentelyssä, abihaastatteluissa, Studia-messuissa… 

Muuttuva korkea-asteen haku ja

lukuvuoden työskentely

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/
http://www.ammattikorkeakouluun.fi
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/ammattikorkeakoulujen-todistusvalinnassa-kaytettavat-pisteytysmallit/
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/
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https://opintopolku.fi/app/#!/haku/*?ongoing&page=1&articlePage=1&organisationPage=1&langCleared&itemsPerPage=25&sortCriteria=0&facetFilters=teachingLangCode_ffm:EN&facetFilters=prerequisites:yo&facetFilters=asFacet_ffm:1.2.246.562.29.70000333388&tab=los




❖ Korkea-asteen 1. hakuvaihe 8.1.-22.1.2020

❖ Toisen asteen ammatillisen koulutuksen haku 18.2.-10.3.2020

❖ Korkea-asteen 2. hakuaika 18.3.-1.4.2020

❖ Hakuihin osallistuminen on edellytys valinta- tai 

soveltuvuuskokeisiin osallistumiselle!

❖ Kannattaa käyttää Oma Opintopolku –palvelua

verkkopankkikirjautumisen kautta: ohjeet täällä.

✓ Hakija voi mm. muokata hakemusta, nähdä valinnan

etenemisen ja valintojen tulokset, ottaa opiskelupaikan

vastaan…

Yhteenvetoa kevään 2020 hausta

https://opintopolku.fi/wp/oma-opintopolku-palvelu/


Toimi kesällä 2020 Opintopolun ohjeen mukaisesti

Tarkat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaun-valintojen-tulokset/%20


ESIMERKKEJÄ KORKEAKOULUIHIN 

HAKEMISESTA 

ESIMERKKI 2. HAKUVAIHEESTA

18.3. klo 8.00−1.4.2019 klo 15.00

1. Fysiikka, Helsingin yliopisto

2. Englannin filologia, Turun yliopisto

3. Liikenneala, insinööri , Hämeen AMK

4. Englannin filologia, Tampereen yliopisto

5. Bioanalyytikko, Turun AMK

6. Fysiikka, Oulun yliopisto



Aktiivinen välivuosi / suunnitelma B

▪ avoimet korkeakouluopinnot

▪ kansanopistot

▪ korkeakoulujen väyläopinnot

▪ yo-tutkinnon täydentäminen

▪ työkokemuksen hankkiminen

▪ vapaaehtoistyö

▪ au-pair

▪ ammatillinen 2.aste



ALLE 25-VUOTIAAN OIKEUDESTA 

TYÖMARKKINATUKEEN

Aktiivista hakeutumista jatkokoulutukseen on:

1. Haet vähintään kahteen hakukohteeseen

2. Käyt valintakokeessa

3. Uusilla ylioppilailla on viiden kuukauden karenssi ennen 

työmarkkinatuen myöntämistä

4. Kannattaa ilmoittautua sähköisessä järjestelmässä (Oma 

asiointi) työttömäksi työnhakijaksi heti kesäkuun alussa –

jopa toukokuun lopussa, jos tiedät ettei sinulla ole kesätyötä

https://bit.ly/1EA1xA8

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
https://bit.ly/1EA1xA8


Pohdintaa jatkokoulutukseen hakemisesta:

A. Hakukohteet ovat selvillä ➔ keskity ylioppilaskokeisiin

valmistautumiseen ja palaa jatkokoulutushakuihin niiden ollessa

ajankohtaisia

B. Kiinnostavat koulutusalat tarkentuneet, mutta yksilöidut

hakukohteet vaativat rajaamista ➔ keskity ylioppilaskokeisiin

valmistautumiseen ja työstä jatkokoulutusasiaa ”sopivina annoksina” 

opintojen ohessa

C. Hakukohteet varsin epäselvänä tammikuussa ➔ keskity

ylioppilaskokeisiin ja varmista, että kevään ensimmäinen päätavoite

toteutuisi haluamallasi tavalla. Käy opolla ja selvitä myös

välivuosivaihtoehtoa. Käytä 26.3.-1.4. aikaväli tehokkaasti hyväksesi

D. “Yhteishaun 2020 ulkopuolelta” koulutuksen ja ammatin hankkivat ➔

huolehdi aikatauluista; uskalla kurkottaa tavoitteeseesi, mutta huomioi

samalla sen olevan itsesi kannalta perusteltu vaihtoehto.



Ryhmänohjaajien luokat

▪ 17A lk 236 Terhi Lehtinen

▪ 17B lk 153 Katja Malmi-Harju

▪ 17C lk 246 Piritta Malinen

▪ 17D lk 314 Liisa Virtanen

▪ 17E lk 330 Heikki Kuitunen


