
Abiturienttien
vanhempainilta 23.1.2017 

Opinto-ohjaajan
puheenvuoro

https://www.youtube.com/watch?v=VgEK5ti0vks

https://www.youtube.com/watch?v=VgEK5ti0vks


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:



Syys-

lokakuu
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Hei-

nä

Yo-kokeet, prelit ja 

lukuloma
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kielinen 

ja  

Taide-

yliopis-

ton haku 

10.-25.1.

Elo

2. haku-

vaihe: 

yliopistot 

ja AMK:t

Korkea-

asteen 

syksyn 

yhteis-

haku

Haku 

vapaaksi 

jääneille 

korkea-

asteen 

koulutus-

paikoille 

alkaa

Toisen 

asteen  

haku



Syys-

lokakuu
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Hei-

nä

Yo-kokeet, prelit ja 

lukuloma

AMK:n 

vieras-

kielinen 

ja 

Taide-

yliopis-

ton

haku 

7.-25.1.

Elo

Toisen 

asteen  

haku

2. haku-

vaihe: 

yliopistot 

ja AMK:t

Korkea-

asteen 

syksyn 

yhteis-

haku

Haku 

vapaaksi 

jääneille 

korkea-

asteen 

koulutus-

paikoille 

alkaa

-Lukio-

opintojen 

saattaminen 

loppuun 3. 

jakson 

loppuun 

mennessä

-Ajankäyttö-

suunnitelma 



Syys-

lokakuu
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Hei-

nä

Yo-kokeet, prelit ja 

lukuloma ma 27.3. 

saakka

Elo

-Lukio-

opintojen 

saattaminen 

loppuun 3. 

jakson 

loppuun 

mennessä

-Ajankäyttö-

suunnitelma 

Korkea-

asteen 

1. haku-

vaihe  

8.-25.1. 

klo 

15:00!

Korkea-

asteen 

syksyn 

yhteis-

haku

2. haku-

vaihe: 

yliopistot 

ja AMK:t

Toisen 

asteen  

haku

-Hae ajoissa 

viimeistään yo-

kokeiden 

päätyttyä!

-Hakuopastus 

viikoilla 13-14

-Pääsykoe-

materiaalin 

hankkiminen

-Ennakko-

tehtävien 

palauttaminen 

15.3.-

5.4.2017 

klo 15:00!

21.2.-14.3.2017 klo 15:00

-Haettujen kohteiden 

rajaamista 

tarvittaessa  

-Valintakokeisiin 

valmistautuminen 

O

N

N

E

A

!

Tieto 

opiskelu-

paikoista 

viimeistään 

30.6.2017

Opiskelu-

paikka 

otettava 

vastaan  

viimeistään 

14.7.2017

-Valintakokei-

siin osallis-

tuminen 

Haku vapaak-

si jääneille 

korkea-asteen 

koulutus-

paikoille 3.7.-

30.8. // 

Varasijalta 

hyväksyminen 

päättyy 14.8.



Opintopolussa on Oma Opintopolku eli palvelu kirjautuneille käyttäjille. 

Tunnistautumalla verkkopankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sähköisellä 

henkilökortilla saat käyttöösi Oma Opintopolku –palvelun.

Tunnistautuneena voit:

• vaihtaa hakutoiveiden järjestystä yhteishaussa hakuaikana

• lisätä ja poistaa hakutoiveita hakuaikana

• vastata hakutoiveisiin liittyviin kysymyksiin 

• muokata hakutoiveisiin liittyvien kysymysten aiempia vastauksiasi

• muokata henkilötietojasi myös hakuajan päätyttyä

• nähdä valintojen tulokset

• ottaa opiskelupaikan vastaan.

Toimi näin:

• Täytä hakulomake ja lähetä se.

• Kirjaudu sisään sivun yläreunan linkistä.

• Muokkaa hakemustasi ja tallenna se uudelleen.

• Tekemäsi muutokset tulevat voimaan saman tien.

• Hakuajan päättyessä jää voimaan viimeisin tallennuksesi.

Oma Opintopolku-palvelu



ESIMERKKEJÄ KORKEAKOULUIHIN 

HAKEMISESTA 

ESIMERKKI 2. HAKUVAIHEESTA

1. Fysiikka, Helsingin yliopisto

2. Englannin filologia, Turun yliopisto

3. Bioanalyytikko, Metropolia AMK

4. Englannin filologia, Tampereen 

yliopisto

5. Bioanalyytikko, Turun AMK

6. Fysiikka, Oulun yliopisto



ESIMERKKEJÄ KORKEAKOULUIHIN 

HAKEMISESTA 

ESIMERKKI 1. HAKUVAIHEESTA

1. Bachelor of Health Care, 

Physiotherapy, full-time studies, Pori, 

Satakunnan AMK

2. Bachelor of Health Care, Degree 

programme in Nursing, sairaanhoitaja

(AMK),  Laurea AMK 

3. Ei hakukohdetta

4. Ei hakukohdetta

5. Ei hakukohdetta

6. Ei hakukohdetta



ESIMERKKEJÄ KORKEAKOULUIHIN 

HAKEMISESTA 

ESIMERKKI 1. JA 2. HAKUVAIHEESTA

1. Fysiikka, Helsingin yliopisto

2. Bachelor of Health Care, 

Physiotherapy, Pori, Satakunnan AMK

3. Englannin filologia, Turun yliopisto

4. Englannin filologia, Tampereen 

yliopisto

5. Bachelor of Health Care, Degree 

programme in Nursing, sairaanhoitaja

(AMK),  Laurea AMK

6. Bioanalyytikko, Metropolia AMK



ESIMERKKEJÄ KORKEAKOULUIHIN 

HAKEMISESTA 

ESIMERKKI VALINTAYHTEISTYÖTÄ 

KÄYTTÄVISTÄ KOULUTUKSISTA

1. Kauppatieteet, Aalto yliopisto

2. Kauppatieteet, Tampereen yliopisto

3. Kauppatieteet, Itä-Suomen yliopisto

4. Luokanopettajakoulutus, Jyväskylä

5. Luokanopettajakoulutus, Turku

6. Luokanopettajakoulutus, Oulu



ESIMERKKEJÄ KORKEAKOULUIHIN 

HAKEMISESTA 

ESIMERKKI VALINTAYHTEISTYÖTÄ 

KÄYTTÄVISTÄ KOULUTUKSISTA

1. Kauppatieteet, Aalto yliopisto

2. Luokanopettajakoulutus, Jyväskylä

3. Kauppatieteet, Tampereen yliopisto

4. Luokanopettajakoulutus, Turku

5. Kauppatieteet, Itä-Suomen yliopisto

6. Luokanopettajakoulutus, Oulu



Syys-

lokakuu
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Hei-

nä

Yo-kokeet, prelit ja 

lukuloma ma 27.3. 

saakka

Elo

-Lukio-

opintojen 

saattaminen 

loppuun 3. 

jakson 

loppuun 

mennessä

-Ajankäyttö-

suunnitelma 

Korkea-

asteen 

1. haku-

vaihe  

8.-27.1. 

klo 

15:00!

Korkea-

asteen 

syksyn 

yhteis-

haku

2. haku-

vaihe: 

yliopistot 

ja AMK:t

Toisen 

asteen  

haku

-Hae ajoissa 

viimeistään yo-

kokeiden 

päätyttyä!

-Hakuopastus 

viikoilla 13-14

-Pääsykoe-

materiaalin 

hankkiminen

-Ennakko-

tehtävien 

palauttaminen 

15.3.-

5.4.2017 

klo 15:00!

21.2.-14.3.2017 klo 15:00

-Haettujen kohteiden 

rajaamista 

tarvittaessa  

-Valintakokeisiin 

valmistautuminen 

O

N

N

E

A

!

Tieto 

opiskelu-

paikoista 

viimeistään 

30.6.2017

Opiskelu-

paikka 

otettava 

vastaan  

viimeistään 

14.7.2017

-Valintakokei-

siin osallis-

tuminen 

Haku vapaak-

si jääneille 

korkea-asteen 

koulutus-

paikoille 3.7.-

30.8. // 

Varasijalta 

hyväksyminen 

päättyy 14.8.



Jos olet tullut hyväksytyksi johonkin hakutoiveeseesi ja olet varalla 

ylempään hakutoiveiseesi, voit ottaa paikan ehdollisesti vastaan, mikäli 

haluat jäädä edelleen odottamaan ylempien hakutoiveiden tilanteen 

etenemistä. 

Yhteishaussa paikan ehdollinen vastaanotto tulee mahdolliseksi, kun 

kaikkien hakukohteiden tulokset ovat Opintopolussa 30.6.2017. Mikäli 

tilanteesi ei muutu ylemmissä hakutoiveissa, ehdollinen paikan 

vastaanotto vahvistuu automaattisesti sitovaksi valintasijoittelun 

päättyessä 14.8.2017. 

Jos taas tulet varasijalta hyväksytyksi ylempään hakutoiveeseen, sinulle 

tarjotaan tätä opiskelupaikkaa. Tällöin aiempi ehdollinen vastaanottaminen 

peruuntuu automaattisesti, eikä aiemmin ehdollisesti vastaanotettua 

paikkaa voi enää ottaa vastaan. Mikäli haluat peruuttaa jonotuksesi ja 

muuttaa ehdollisen vastaanoton sitovaksi ennen valintasijoittelun 

päättymistä, ole yhteydessä hakijapalveluihin.

Lähde: Tampereen yliopisto, http://www.uta.fi/opiskelijaksi/valintakokeet/paikan_vastaanottaminen.html

Paikan ehdollinen vastaanotto

http://www.uta.fi/opiskelijaksi/valintakokeet/paikan_vastaanottaminen.html


 Hakemalla varmistaa oikeuden mennä korkea-asteen  

valintakokeisiin

 Hakemalla ammattikorkeakouluihin turvaa mahdollisuutensa 

saada kutsu mahdolliseen soveltuvuuskokeeseen

 Hakuaikojen päätyttyä ja yo-kirjoitusten loputtua voi tehdä 

lopullisen päätöksen siitä, mihin valintakokeisiin tulee 

erityisesti panostamaan huhti-toukokuussa

 Valintakokeisiin osallistuminen antaa vähintään arvokasta 

valintakoekokemusta

 Joillakin aloilla on tänä keväänä ”paperivalinta”, jossa valituksi 

tuleminen edellyttää hyvää tulostasoa yo-kokeissa ja sitä, että 

muistaa hakea!

 Jos on epävarma jatkokoulutusalastaan, voi myönnetynkin 

paikan osalta hankkia lisää aikaa päätöksentekoon aina 

14.7.2017 saakka!

MIKSI KANNATTAA HAKEA JO TÄNÄ KEVÄÄNÄ?



Abiturientin näkemys jatkokoulutukseen

hakemisesta:

- Hakukohteet ovat selvillä  keskity ylioppilaskokeisiin

valmistautumiseen ja palaa jatkokoulutushakuihin niiden ollessa

ajankohtaisia

- Kiinnostavat koulutusalat tarkentuneet, mutta yksilöidut hakukohteet

vaativat rajaamista  keskity ylioppilaskokeisiin valmistautumiseen ja

työstä jatkokoulutusasiaa ”sopivina annoksina” opintojen ohessa

- Hakukohteet varsin epäselvänä tammikuussa  keskity 

ylioppilaskokeisiin ja varmista, että kevään ensimmäinen päätavoite

toteutuisi haluamallasi tavalla. Käy opolla ja selvitä myös

välivuosivaihtoehtoa. Käytä 27.3.-5.4. aikaväli tehokkaasti hyväksesi

- “Valtavirran ulkopuolella” koulutuksen ja ammatin hankkivat 

huolehdi aikatauluista; uskalla kurkottaa tavoitteeseesi, mutta huomioi

samalla sen olevan itsesi kannalta perusteltu


