
OP2-kurssin suorittaminen

• Kurssi on pakollinen ja arvioidaan S-
merkinnällä.

• Tehtävät tulee olla tehtynä ja palautettuna 
Studeon kurssimateriaaliin 3. jakson loppuun 
mennessä

• Abiohjausaikoja voi varata omalta opinto-
ohjaajalta



3 Hakeminen jatko-opintoihin



3.1 Hakeminen korkea-asteelle



Opiskelijavalinnat korkea-asteelle

- Lähes kaikilla aloilla yli puolet opiskelijoista valitaan

todistusvalinnalla

- Todistusvalinnan lisäksi järjestetään valintakokeita niille, 

joita ei voida valita todistuksen perusteella.

- Todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalla käytetään myös

muita valintatapoja, esim. suoravalinta, kilpailumenestys, 

avoimen opinnot, valintakurssit)

- Erityisjärjestelyt haettava yleensä jokaiseen

valintakokeeseen / hakukohteeseen erikseen hakuajan

aikana tai viimeistään huhtikuun alkupuolella!



Ensikertalaiskiintiöt

- Korkeakoulujen on 
varattava osa
aloituspaikoista ns. 
ensikertalaisille.

- Ensikertalainen = henkilö, 
jolla ei ole suomalaisessa
korkeakoulussa suoritettua
korkeakoulututkintoa tai 
vuoden 2014 jälkeen
vastaanotettua
korkeakoulupaikkaa.
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Korkea-asteen yhteishaku

- Korkea-asteen kevään yhteishaku on jaettu
kahteen erilliseen hakuun

- Ensimmäinen haku 5.1.2022 klo 8.00 –
19.1.2021 klo 15.00
- suurin osa englanninkielisistä koulutuksista

(AMK/yo) ja Taideyliopiston koulutukset
- korkeintaan kuusi hakukohdetta
- hakukohteita ei laiteta mieluisuusjärjestykseen
- hakija voi tulla valituksi useaan

hakukohteeseen



Korkea-asteen yhteishaku

- Toinen haku 16.3.2022 klo 8.00 –
30.3.2022 klo 15.00
- ns. päähaku (suurin osa koulutuksista)
- korkeintaan kuusi hakukohdetta
- hakukohteet laitetaan mieluisuusjärjestykseen
- hakijalle tarjotaan vain yksi opiskelupaikka

- Hakija voi siis saada useamman
opiskelupaikan (ensimmäinen haku + toinen
haku), mutta hän voi ottaa vain yhden
paikan vastaan



Yhteishaun ulkopuolella olevat haut

- Poliisiammattikorkeakoulu (linkki)
- Lukion oppimäärä / yo-tutkinto hakuajan 

päättymiseen mennessä

- Pelastusopisto (linkki)
- Suomen ilmailuopisto (linkki)
- Muut oppilaitokset, jotka eivät ole 

yhteishaussa (kts. Studeon luku 2.3.2.)



Miten hakeminen korkea-asteelle 
tapahtuu?

• Koulutukset löytyvät uudesta Opintopolusta
• Huom! Lisää hakuehtoihin Koulutustausta –kohtaan 

merkintä Ylioppilas-kohtaan
– Suora linkki 1. yhteishaun kohteisiin
– Suora linkki 2. yhteishaun kohteisiin

• Koulutuksiin haetaan uuden Opintopolun kautta 
joko hakukohteella olevan linkin tai etusivulle 
tulevan lomakelinkin kautta

• Yhteishaku tehdään 
Opintopolussa ilman kirjautumista



• Hakija voi ladata pyydetyt liitteet (esim. 
Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet) suoraan 
hakulomakkeelle

• Muista täyttää ja lähettää lomake ennen kuin 
määräaika umpeutuu (älä jätä viimeiseen 
päivään!)



• Hakulomaketta ei voi tallentaa luonnostilaan, 
vaan lomake täytetään kokonaisuudessaan ja 
lähetetään

• Vahvistussähköpostin mukana hakija saa 
hakemuksen muokkauslinkin (voimassa 14 
vrk)
– Kertakäyttöinen, voit tilata uuden

• Hakulomaketta voi lähettämisen jälkeen 
muokata ja/tai täydentää hakuajan loppuun 
mennessä sähköpostilinkin kautta



Opiskelupaikan vastaanottaminen

- Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään
30.5.2022

- Ensimmäisen yhteishaun tulokset julkaistaan
viimeistään 3.6.2022

- Muiden valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 
8.7.2022

- Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 15.7.2022 klo 15 
mennessä sitovasti tai ehdollisesti.
- Ehdollinen vastaanottaminen mahdollistaa sen, että hakija

jää jonottamaan ylempää hakutoivetta.
- Varasijavalinta päättyy 2.8.2022 klo 15
- Jos suoritat asepalvelusta/siviilipalvelusta, ota paikka 

vastaan ja ilmoita opintojen aloittamisen lykkäämisestä



Valintojen tulokset Oma opintopolku –palvelussa
• Hyväksytty: hakija on tullut hyväksytyksi ylimpään

hakutoiveeseen tai johonkin alempaan toiveeseen, 
ja tullut hylätyksi ylempiin

• Hyväksytty (selite), jos valintaan liittyy jokin ehto
• Hyväksytty (odottaa ylempiä hakukohteita): hakija

on hyväksytty hakukohteeseen, mutta ylemmät
hakutoiveet ovat vielä kesken

• Kesken: valintoja on vielä suorittamatta tai 
julkaisematta

• Et saanut opiskelupaikkaa
• Varalla: olet varasijalla hakukohteeseen



Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, voit
• Ottaa paikan vastaan, jolloin kyseinen opiskelupaikka

vahvistuu ja voit ilmoittautua korkeakouluun
• Ottaa paikan vastaan ehdollisesti, jolloin jäät

odottamaan esim. Varasijavalintaa korkeampaan
hakutoiveeseen

• Jättää paikan ottamatta vastaan (mieti tarkkaan, 
kannattaako!)

• Yhden korkeakoulupaikan säännös = voit ottaa vastaan yhden
paikan samana lukukautena alkavasta korkeakoulututkintoon
johtavasta koulutuksesta
– Ei koske POLAMK, Högskolan på Åland eikä ulkomaisia

korkeakouluja



Yhteisvalintakohteita / valintakoeyhteistyö mm.

• Arkkitehtitutkinto (dia.fi) 

• Biologia ja ympäristötieteet (Hki, Oulu, Jkl, Turku) (biohaku.fi)

• Biolääketiede 

• DI -tutkinto (dia.fi)

• Farmasia

• Kasvatustieteet: VAKAVA:ssa mukana olevat kohteet (yhteisvalintasivusto Helsingin 
yliopisto)

• Kauppatiede (kauppatieteet.fi)

• Eläinlääketiede, hammaslääketiede ja lääketiede (laaketieteelliset.fi)

• Oikeustiede (oikeustieteet.fi)

• Psykologia ja logopedia (valintakoeyhteistyösivusto Helsingin yliopisto)

• Sosiaalityö (yhteisvalintasivusto Tampereen yliopisto)

• Tietojenkäsittelytiede (tkt-yhteisvalinta.fi)

• AMK yhteinen valintakoe (ammattikorkeakouluun.fi)



3.2 Hakeminen ammatilliseen 
koulutukseen



Yo-pohjaiset ammatilliset 
perustutkinnot

• Lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon 
suorittavat hakevat vain yo-pohjaisiin 
tutkintoihin

• Hakeutuminen jatkuvan haun kautta suoraan 
oppilaitokseen

• Oppisopimuskoulutus vaihtoehtona
• Jos suunnittelet hakevasi ammatillisiin 

opintoihin, ota yhteys omaan opoosi



Jatko-opintosuunnitelman tekeminen

- Mikä on päävaihtoehtosi?
- Mitkä ovat

varavaihtoehtosi?
- Missä haluat opiskella?
- Haluatko päästä heti

lukion jälkeen
opiskelemaan vai haluatko
pitää välivuoden?

- Miten aiot valmistautua
pääsykokeisiin?

Kuva: Pexels.com (CC0)



Tehtävä

• Wilma-lomake ”Opinto-ohjaus 3: 
Jatko-opinnot ja urasuunnitelma”. 
Täytä kohdat 1-3 (pl. lista 
tähänastisesta työkokemuksesta)

• Varaa tarvittaessa ohjausaika 
opoltasi


