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Toisen asteen haku

- 23.2.-23.3.2021 klo 15.00

- ammatilliset perustutkinnot, ylioppilas-

pohjaiset linjat sähköinen yhteishaku

www.opintopolku.fi

• 5 hakuvaihtoehtoa

• Syksyn hakuaika syys-lokakuu 2021

• Huom! Ammatillinen aikuiskoulutus

• Myös jatkuva haku

http://www.opintopolku.fi/




Korkea-asteen haku

• Molemmat haut ovat erillisiä

• Valintojen tulokset ovat riippumattomia toisistaan

• Huomioi eri hakuajat ja erilaiset hakujen 

käytänteet

• Tutustu etukäteen hakukohteiden 

valintakriteereihin ja mieti valintajärjestys

• Keväästä 2020 alkaen yli puolet 

opiskelupaikoista täytetään ylioppilastutkinnon 

arvosanojen perusteella

• Pandemian aiheuttamat muutokset yo-valinta-

perusteissa ilmoitetaan viim.16.3. (opintopolku)



I yhteishaku 7.-20.1.2021

• Voit hakea kuuteen eri hakukohteeseen

• Hakukohteita ei priorisoida

• Voidaan tarjota kuutta opiskelupaikkaa



II yhteishakuhaku 17.3.-

31.3.2021
• Voit hakea kuuteen hakukohteeseen

• Hakukohteet priorisoidaan

• Sinut voidaan hyväksyä vain yhteen 

hakukohteeseen



Korkea-asteen haku

• Hakija voi ottaa vain yhden yhteishaussa olevan 

korkeakoulupaikan vastaan lukukaudessa

• Korkeakouluilla on kiintiöitä ensikertalaisille, 

joilla ei ole aiempaa tutkintoa tai tutkintoon 

johtavaa koulutuspaikkaa. Jos otat vastaan 

paikan kevään 2021 yhteishaussa, et ole 

tulevaisuudessa enää ensikertalainen.

• Korkeakouluissa opiskelevien tai tutkinnon 

suorittaneiden mahdollisuudet hakeutua ja tulla 

valituksi uuteen koulutukseen turvataan



Hakulomake Opintopolussa

• Täydentäviä kysymyksiä → hakulomakkeet erilaisia

• Hakulomakkeelle pääsee koulutusten esittelyjen kautta tai 

muistilistalta

• Hakukohteet – enintään 6 + 6

Jos on siirtynyt hakulomakkeelle koulutuksen tietojen kautta   

painamalla täytä hakulomake, tulee tämä hakukohde 

automaattisesti ensimmäiseksi lomakkeelle

• II hakuaikana: Hakutoiveet merkitään siinä järjestyksessä, 

jossa toivoo tulevansa valituksi ja hakutoivejärjestys on sitova 

eikä sitä voi muokata hakuajan jälkeen



Hakulomake

• Hakulomaketta ei voi 

tallentaa keskeneräisenä

• Hakulomake ilmoittaa, jos 

valitsee hakukohteen, johon

ei ole kelpoinen

• Hakijan on hyväksyttävä sähköisen 

asioinnin ehto, että voi lähettää 

hakemuksen



Hakulomake

- YTL:stä vuoden 1990 jälkeen kirjoittaneiden arvosanat

- Hakija voi ladata pyydetyt liitteet suoraan 

hakulomakkeelle 

• Hakijalta kysytään toisen asteen koulutuksen 

suoritusmaata

- Esikatselu

- Valmis → sähköpostiin vahvistus!!!



Muokkauslinkki

• Hakemuksen vahvistussähköpostin mukana hakija saa 

hakemuksen muokkauslinkin 

• Linkin kautta voi muuttaa hakuaikana hakulomakkeen 

tietoja 

• Muokkauksesta saa sähköpostivahvistuksen ja uuden 

linkin 

• Linkki on kertakäyttöinen ja hakija voi tilata uuden linkin 

sähköpostiinsa 

• Linkki on voimassa 14 vrk • jos käyttää linkkiä, joka on 

vanhentunut, hakija voi tilata uuden linkin sähköpostiinsa



Hakijan saamat automaattiset 

sähköpostiviestit

• Vahvistusviesti hakemuksen lähettämisestä → tae siitä, 

että hakemuksen lähettäminen on onnistunut 

• Jos hakijalla liitepyyntöjä, niin tallentamattomat 

liitepyynnöt tulevat näkyviin myös sähköpostiin. 

• Vahvistusviesti hakijan tekemistä hakemuksen 

muutoksista 

• Viesti kun opiskelupaikka on vastaanotettavissa 

• Paikan vastaanotto Oma Opintopolku -palvelussa → tae 

siitä, että paikan vastaanottaminen on onnistunut



Yhteishaun tulosten julkaiseminen

• Hakijat saavat sähköpostiinsa viestin, kun 

opiskelupaikka on vastaanotettavissa (nämä viestit 

lähetetään 2 x päivässä) 

• Hakijat saavat sähköpostiinsa viestin, jossa on linkki 

tuloskirjeeseen, kun kaikki valinnat ovat 

valtakunnallisesti valmiit 

• Kirjeessä on tulostaulukko, jossa näkyy hakijan kaikkien 

hakukohteiden tilanne. Taulukossa näkyy hakukohde, 

valinnan tulos, valintatapa, pisteet, alin hyväksytty 

pistemäärä ja varasija 

• Tuloskirje löytyy myös Oma Opintopolku -palvelusta



Oma opintopolku-palvelu
• Vaatii vahvaa tunnistautumista esim. verkkopankki-

tunnuksilla: 

– Valinnantulosten seuranta

– Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen



Opiskelupaikan vastaanottaminen

• Paikka otetaan vastaan Opintopolussa

• Paikka on otettava vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15 (I haku ja II 

haku)

• Paikan voi ottaa aina vastaan sitovasti, jos tulee hyväksytyksi 

korkeimpaan mieluisuusjärjestyksen koulutukseen

• I haussa ei ole jonotusjärjestelmää. II haussa kaikkien hakutulosten 

julkistamisen jälkeen voi ottaa sitovasti paikan vastaan, vaikka olisi 

varalla korkeammalle priorisoimiin hakukohteisiin tai ottaa paikan 

ehdollisesti vastaan ja jäädä odottamaan ylempien hakukohteiden 

valintapäätöksiä

• Läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen paikan vastaanoton 

lisäksi

– Poissaolevaksi ilmoittautuminen vain erikseen sallitusta syystä: 

asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus, raskaus jne.

– Huom! Opinnot on aloitettava heti!



Hakijat kutsutaan 

valintakokeeseen

- kielikoe

- valintakoe

- paperivalintoja

- ennakkomateriaalia

- SAT

AMK, Englanninkieliset 
koulutusohjelmat



AMK haku, suomen- ja 

ruotsinkielinen 

Digitaalinen valintakoe

- Ajankohta ilmoitetaan talven aikana

- Ilmoittaudutaan Opintopolun hakulomakkeella 

suoritusajankohtavaihtoehtojen ilmoittautumis-

järjestyksessä

- Tehdään omalla tietokoneella

- Valintakokeen kaikille yhteiset osiot: 

päätöksentekotaidot, opetuskieli, englanti

- Matemaattiset taidot (muut paitsi human. ja 

kasvatusala), matemaattis-luonnontieteelliset taidot 

teknisten alojen opiskelijoille, eettiset taidot soteli, 

kauneudenhoito sekä hum. ja kasvatus



Ylioppilastodistusvalinta
- 5 ainetta (ei kulttuuriala ja diak-tulkki)

- Tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta

Muuta

- Taito- ja taidealoilla osassa on ennakkotehtäviä. Niiden 

perusteella osa kutsutaan pääsykokeisiin.

- Voi olla myös oma soveltuvuus/valintakoe ja muita   

poikkeavia järjestelyjä

AMK-haku, suomen- ja ruotsin-

kielinen



Ammattikorkeahausta

• Voi hakea:

- Päivätoteutus

(entinen nuorten

koulutus)

- Monimuotototeutus

(entinen aikuisten

koulutus)

• Lähtöpisteitä saa vain

ylioppilastodistuksen

arvosanoista



• Samaan tiedekuntaan on yleensä rajoitettu hakemusten 

määrää, samoin joillakin aloilla on ”hakuyhteistyötä”. (dia,   

kauppatiede, kasvatustiede, vakava, oikeustieteet,    

lääketiede jne.) 

• Valintaperusteet löytyvät opintopolusta ja koulujen  

kotisivuilta

• Valintakokeisiin mennään yleensä ilman erillistä kutsua.   

Poikkeuksista ilmoitetaan valintatiedoissa.  

• Valintakokeessa on oltava mukana kuvallinen henkilö-

todistus

Yliopistoon hakeminen



Työmarkkinatuki

• Varmistaakseen passiivisen oikeuden työmark-

kinatukeen, jäädessään ilman koulutuspaikkaa 

tai työtä, ON HAETTAVA KOULUTUKSEEN. 

• Työmarkkinatuen ehtona on hakea kahteen 

kohteeseen yhteishaussa - amk, yo-pohjaiset ao 

linjat tai yliopisto

• Abeilla ”hakupakko” koskee vain kevään hakua.



Ilmoittautuessaan ensimmäistä kertaa työttömäksi 

työnhakijaksi hakija joutuu 5 kuukauden odotusajalle. 

Odotusajalta voi saada työmarkkinatukea, jos osallistuu 

työhallinnon toimenpiteeseen. 

Työkokeilun perusteena voi olla tarkoitus selvittää, 

mille alalle haluaa jatkossa hakea. (ammatin /ura-

valintaperuste)



Välivuosivaihtoehtoja

• Ruotsinkielinen kansanopisto

• Kansanopistot (valmennuslinjat 
yliopistoihin ja ammattikorkea-

kouluihin)

• Avoin yliopisto 

• Avoin amk

• Väylä/polkuopinnot

• Töihin tai au-pairiksi ulkomaille

• ÄLÄ PASSIVOIDU!



Opintotuki 

korkeakouluopiskelijalle
• Opintoraha (itsen. asuva 18 v.) 250,28 €

• Yleinen asumistuki

– esim. yksiö vuokra 356€ - tuki 268€

– perheasunto vuokra 569€ - tuki 413€ (kahdelle)

• Opintolainan valtiontakaus 650,00 €

– Ulkomailla opiskeluun 800€          Huom! Tulorajat



Opintotukiaika

• Yliopisto

– Tutkinnon tavoiteaika kandi 3v maisteri 2v

– Vuodessa 9kk tuki ja molempiin tutkintoihin 

lisätään 5 kk lisäaikaa

• Ammattikorkeakoulu

– Tutkinnon pituus (vuosi 9 kk) + 5 kk

• Kaikki korkeakoulututkinnot

– 64 kk noin 7 vuotta

– Muu poissaoloaika 2 lukukautta (1 vuosi)



AMK 134 805 48 459 36

YLIOPISTOT 110 679 31 401 28

Hakeneet Hyväksytyt %

Hakutilastoja 2020


