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Loppulukuvuoden aikatauluja

• K23 Yo-tutkintoon ilmoittautuminen

• Tutkinnon aloittavat 3-17.11.22

• Tutkinnon jo aloittaneet 18-25.11.22

• 3.3.23 Osallistumisoikeus kasassa K23 kirjoitettavista aineista (=pakolliset kurssit 
suoritettu)

• 28.4.23 lukion oppimäärä kasassa jos valmistuu K23

• 26.5.23 viimeinen päivä ilmoittautua S23 yo-tutkintoon

• La 4.6.23 kevään lakkiaiset!

• 31.10.23 mennessä lukion oppimäärä kasassa, jos valmistuu S23



Yhteishaut 
korkeakouluihin

Kevään ensimmäinen yhteishaku: 4.-18.1.2023
(ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset 
koulutusohjelmat ja taideyliopiston koulutusohjelmat)

Kevään toinen yhteishaku: 15.-30.3.2022 (suomen- ja 
ruotsinkieliset korkeakoulujen koulutusohjelmat)

Syksyn yhteishaku: 30.8.-13.9.2023

On hyvä huomioida, että haut alkaa aina klo 8 ja loppuu klo 15.

Haku tehdään Opintopolussa

Opot pitävät abeille hakuinfon keväällä!



Väylät korkeakouluihin

Todistusvalinta = valinta perustuu yo-tutkinnon pisteytykseen

Valintakokeet = valinta perustuu valintakokeeseen -valintakokeet vaihtelevat aloittain

Todistusvalinta + valintakoe = valinta perustuu yo-tutkinnon pisteytykseen ja valintakokeeseen

Soveltuvuuskokeet = joillain aloilla käytössä soveltuvuuskokeita, joilla mitataan alalle soveltuvuus

Siirtohaut = korkeakoulun sisällä opinto-oikeuden vaihtaminen tai saman pääaineen sisällä 
yliopiston vaihtaminen

Avoimen väylä / suorahaku = avoimessa korkeakoulussa opiskelu ja opintomenestyksellä haku

Muut haut = yhteishaun ulkopuolella olevat koulutukset (POLAMK, lentäjä, 
lennonjohto, pelastuslaitos, rikosseuraamusalan koulutus, rajavartijakoulutus)



1. Todistusvalinta

Yliopisto

Todistusvalinnassa pisteytettävät aineet 

vaihtelevat aloittain

Valtaosa pisteyttää 5 ainetta (vaihtelee 3-6 

välillä)

Kaikissa pisteytyksissä huomioidaan 

äidinkieli tai suomi toisena kielenä.

Ammattikorkeakoulu

Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta:

• Äidinkieli tai suomi toisena kielenä

• Matematiikka

• Vieras/toinen kotimainen kieli

• Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (toista 

kotimaista kieltä ei huomioida tässä kohdassa)

• Todistusvalinta perustuu yo-todistuksen arvosanoilla tehtävään valintaan.
• Kaikki yo-tutkinnon tehneet osallistuvat automaattisesti todistusvalintaan, jos kynnysehto täyttyy.

(Huom! poikkeuksena syksyllä valmistuvat syksyn yhteishaussa)

Pisteytystaulukot ja mahdolliset kynnysehdot löytyvät 
Opintopolusta

https://opintopolku.fi/konfo/fi/


HUOM! Osassa

koulutuksia on 

kynnysehtoja = jos et 

täytä kynnysehtoa, et 

tule huomioiduksi

todistusvalinnassa. 

Voit kuitenkin

osallistua

valintakokeeseen.





2. Valintakoe

Valintakokeiden tyyppi ja sisältö vaihtelee sen mukaan, mihin olet hakemassa. Koulutuskohtaiset
valintakokeiden tarkat tiedot löytyy esimerkiksi Opintopolusta.

Esimerkki 1: Politiikka ja viestintä

• Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin ja koetilanteessa jaettavaan aineistoon. K22 
ennakkomateriaali koostui kuudesta tieteellisestä artikkelista (englanniksi)

Esimerkki 2: Kauppatieteet

• Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:
o YH02 Taloustieto

o HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa

o Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

o Sekä kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto



3. Ennakkotehtävät, 
todistusvalinta ja 
valintakoe

Muutamiin koulutuksiin opiskelijat
valitaan yhteispisteillä jotka koostuvat yo-
todistuksesta ja valintakokeesta

Esimerkki: Muotoilu (Taiteen maisteri, 
Aalto yliopisto)

• ⅔ opiskelijoista valitaan yhteispistein, 
jonka maksimimäärä on 120p (yo-todistus
20p. ja valitakoe 100p.)



Ensikertalaisuus

Ensikertalainen hakija tarkoittaa hakijaa joka

• Ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa

• Ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa

Pelkkä hakeminen tai opiskelupaikan saaminen ei tarkoita ensikertalaisen statuksen 

menettämistä.

Vasta kun opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan, hän menettää ensikertalaisen 

statuksen!



Välivuosivaihtoehtoja:

• Avoimien korkeakoulujen opinnot

• Työelämä, ulkomaille lähteminen, vapaaehtoistyö

• Yo-kokeiden korotusmahdollisuus ja täydennettävät aineet

• Lisähaku, syksyn yhteishaku ja täydennyshaut

• Kansanopistot

• Yhteishaun ulkopuoliset haut



Ulkomaille 
opiskelemaan?

• Valintaan vaikuttavat todistusarvosanat, 
motivaatiokirje, suositukset, mahdollisesti kieli- ja 
pääsykokeet, haastattelut tms.

• Hakukohteita ja maita voi olla useita.

• Hakuaikataulut vaihtelevat eri maissa! Muista 
tarkistaa hyvissä ajoin milloin haut ovat, miten 
haku tapahtuu (yhteishaku vai suoraan 
korkeakouluun) ja mitä hakuihin vaaditaan.

• Korkeakoulujen lukuvuosimaksut vaihtelevat 
maittain.

• Opiskelija voi saada opintotukea sekä 
opintolainaa ulkomailla opiskeluun.



Jos tarvitsee ohjausta lukion 
jälkeen

• Jälkiohjausta saatavilla lukiossa vuoden verran valmistumisen jälkeen eli opoon 
voi olla yhteydessä!

• Ohjaamot sekä TE-palvelut tarjoavat myös ohjausta jatkosuunnitelmiin



Alle 25-vuotiaana on 
velvollisuus hakea 
koulutukseen

• Jotta on oikeutettu tarvittaessa työmarkkinatukeen, 
on alle 25-vuotiaalla velvollisuus hakea vähintään 
kahta opiskelupaikkaa, joiden valintakriteerit 
täyttää.

• Pääsykokeisiin osallistuminen ja muut koulutuksen 
hakemiseen kuuluvat vaiheet ovat pakollisia.

• Jos opiskelupaikan saa, se pitää ottaa vastaan.



Ajankohtaista korkeakoulujen valintauudistuksissa







Linkkejä

https://opintopolku.fi/konfo/fi/

https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-
pisteytykset-vuosina-2023-2025

https://www.ammattikorkeakouluun.fi

https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/jos-
jaat-tyottomaksi/tyottomyysturva/alle-
25vuotiaat

https://www.maailmalle.net

www.yliopistokoulutus.fi

www.dia.fi

www.laaketieteelliset.fi

www.kauppatieteet.fi

https://oikeustieteet.fi/

www.kansanopistot.fi

www.toissa.fi

www.ohjaamo.fi

www.ammattikoulut.fi

Korkeakoulujen omat sivut 
(koulutusohjelmat + avoin opiskelu)
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Kiitos!

Kysyttävää?


