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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:



Pohdintaa jatkokoulutukseen hakemisesta
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1. Hakukohteet ovat selvillä:

• keskity ylioppilaskokeisiin valmistautumiseen ja palaa
jatkokoulutushakuihin niiden ollessa ajankohtaisia

2.Kiinnostavat koulutusalat tarkentuneet, mutta yksilöidyt
hakukohteet vaativat rajaamista:

• keskity ylioppilaskokeisiin valmistautumiseen
ja työstä jatkokoulutus asiaa ”sopivina annoksina”   
opintojen ohessa
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3. 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 hakemisessa
ennen maaliskuun loppua

4.“Yhteishaun 2023 ulkopuolelta” koulutuksen ja ammatin hankkivat:

• huolehdi aikatauluista; uskalla kurkottaa tavoitteeseesi, mutta huomioi
samalla sen olevan itsesi kannalta perusteltu vaihtoehto



Jatkuva haku 
abeille

Syys-
lokakuuTammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä

Yo-kokeet, prelit ja 
lukuloma to 

29.3.2023 saakka

Elo

Korkea-
asteen 
syksyn 

yhteishaku
30.8.-

13.9.23

2. haku-
vaihe: 

yliopistot 
ja AMK:t

Toisen 
asteen  
haku

Haettujen kohteiden 
rajaamista 
tarvittaessa  

Valintakokeisiin 
valmistautuminen 

Valintatiedot:

29.5. todistusvalinta

2.6. hakuvaihe 1

7.7. muut tulokset

mennessä

LISÄHAKU 
korkea-asteen 
koulutuksiin

8/2023
Varasijalta 

hyväksyminen 
päättyy 

1.8.2023

ke 15.- to 
30.3.2023 
klo 15:00!

Päätös 
S2023 yo-
kokeisiin 

ilmoittautumi-
sesta 5.6.2023

Puuttuvat 
lukiokurssit 

27.4. 
mennessä

-Päättö-
arviointi

-S-merkinnät
-Opopassit 
-Ajankäyttö-
suunnitelma 

-Hae ajoissa esim. 
yo-kokeiden 
välipäivänä!

-Hakuopastus 
to 16.3., to 23.3. 
ja ti 28.3.

-Pääsykoe-
materiaalin 
hankkiminen

-Ennakko-
tehtävien 
palauttaminen

Valintakokeisiin 
osallistuminen 

O
N
N
E
A
!

Opiskelupaikka 

otettava vastaan 

viimeistään

14.7.2023 klo 

15.00!

1. Haku: 
Vieraskieliset 
ja Taide-
yliopiston 
koulutukset
4.-.18.1.2023



ESIMERKKI 1. HAKUVAIHEESTA

4.1.−18.1.2023

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, Tampere

Hakija voi tulla valituksi kaikkiin hakukohteisiin!



Hakijalle tarjotaan vain ylintä paikkaa – sitä, mihin valintamenestys riittää!

ESIMERKKI 2. HAKUVAIHEESTA

15.3. klo 8.00 − 30.3.2023 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



Opiskelupaikan vastaanottaminen

▪ Toimi kesällä 2023 Opintopolun 
ohjeen mukaisesti "Oma 
opintopolku"- palvelussa

▪ Voit ottaa vastaan yhden paikan / 
lukukausi

▪ Ilmoittautuminen poissaolevaksi:
▪ armeija / siviilipalvelus
▪ äitiys-, isyys- tai 

vanhempainvapaa
▪ sairaus tai vamma
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https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-vastaanotto-ja-ilmoittautuminen-korkeakouluun


Aktiivinen välivuosi / suunnitelma B

▪ ammatillinen 2. aste

▪ avoimet korkeakouluopinnot

▪ kansanopistot

▪ korkeakoulujen polku- ja väyläopinnot

▪ yo-tutkinnon uusiminen / täydentäminen

▪ työkokemuksen hankkiminen

▪ vapaaehtoistyö

▪ au-pair



Jos olet alle 25-vuotias, eikä sinulla ole tutkintoon johtavaa, 

ammatillisia valmiuksia antavaa peruskoulun tai lukion jälkeistä 

koulutusta, hae keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, jotta saat 

työttömyysturvaa. Oikeutesi työttömyysturvaan tarkistetaan 

syyslukukauden alkaessa eli 1.9. alkaen. Lisätietoja ja apua saat 

lähimmästä Ohjaamosta.

https://ohjaamot.fi/usein-kysytyt-kysymykset

Mistä saa apua työmarkkinatuen ja muiden
ohjauksellisten asioihin selvittämiseen valmistumisen
jälkeen: 

https://ohjaamot.fi/usein-kysytyt-kysymykset


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 tietää ettei nuorella ole kesätyötä

https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/jos-jaat-tyottomaksi/tyottomyysturva/alle-25vuotiaat
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

