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Näin haet korkea-asteen koulutukseen - video

https://youtu.be/B8nH9-rbkPo




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 mahdolliset yo-kokeiden välipäivät

hyväksesi ennen maaliskuun loppua.

D. “Yhteishaun 2021 ulkopuolelta” koulutuksen ja ammatin hankkivat ➔

huolehdi aikatauluista; uskalla kurkottaa tavoitteeseesi, mutta huomioi

samalla sen olevan itsesi kannalta perusteltu vaihtoehto.
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Korkea-asteen haku 2021

1) Todistusvalinta

▪ AMK: ammattikorkeakouluun.fi

▪ Yliopistot, pisteytys

2) Pääsykoevalinta

▪ yo-kokeiden jälkeen julkaistava 

ennakkoaineisto

▪ lukion kurssien pohjalta

▪ pääsykokeessa jaettava aineisto

▪ soveltuvuuskokeet

▪ AMK sähköinen valintakoe

[pvm] [Alatunnisteteksti] 6

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/


ESIMERKKI 1. HAKUVAIHEESTA

7.1. −20.1.2021

1. Bachelor of Social Services, Laurea AMK

2. Game Design, Xamk

3. Economics, Aalto

4. Musiikkikasvatus, Taideyliopisto

5. Arctic art and design, Rovaniemi

6. Sustainable Urban Development, Tuni

Voit tulla valituksi kaikkiin hakukohteisiin !



Sinulle tarjotaan vain ylintä paikkaa – sitä, mihin pisteesi riittävät!

ESIMERKKI 2. HAKUVAIHEESTA

17.3. klo 8.00−31.3.2021 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



o Toimi kesällä 2021 Opintopolun ohjeen mukaisesti

"Oma opintopolku"- palvelussa

o Ilmoittautuminen poissaolevaksi:

• armeija / siviilipalvelus

• äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa

• sairaus tai vamma

• Covid-19

Opiskelupaikan

vastaanottaminen

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/nain-otat-paikan-vastaan/paikan-vastaanotto-korkeakoulujen-yhteishausta/


Aktiivinen välivuosi / suunnitelma B

▪ avoimet korkeakouluopinnot

▪ kansanopistot

▪ korkeakoulujen polku-

ja väyläopinnot

▪ yo-tutkinnon täydentäminen

▪ työkokemuksen 

hankkiminen

▪ vapaaehtoistyö

▪ au-pair

▪ ammatillinen 2.aste



Alle 25-v. oikeus 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

