
KEVÄÄN 2023 YHTEISHAKUJEN AIKATAULU

KORKEA ASTE (yliopisto ja AMK)

 1. hakuaika 4.1.23 klo 8 – 18.1.2022 klo 15.00

 Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset 

koulutukset, Taideyliopiston koulutukset

2. hakuaika 15.3.2023 klo 8 – 30.3.2022 

klo 15.00
 Päähaku!

 Yliopistojen ja AMK:n suomen- ja ruotsinkieliset 

koulutusohjelmat



KEVÄÄN 2022 YHTEISHAKUJEN AIKATAULU

TOINEN ASTE

 hakuaika 21.2. – 21.3.2022 klo 15

 Yo-pohjaiset koulutukset (ei voi hakea peruskoulupohjaisiin)



1. HAKUAIKA 4.1.-18.1.2023 KLO 15

 Ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea enintään 

kuuteen koulutukseen.

 Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. 

Hakijalle voidaan tarjota useampaa 

opiskelupaikkaa. Hän voi kuitenkin ottaa 

vastaan vain yhden opiskelupaikan samana 

lukukautena alkavasta koulutuksesta.
 Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 

2.6.2023

 Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 14.7.2023 

klo 15.00 tai seitsemän vuorokautta hyväksymisestä 

(kun hyväksytään varasijalta 7.7.2023 jälkeen)

 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00



PÄÄHAKU:

2. HAKUAIKA 15.3.-30.3.2023 KLO 15

 Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 
2023 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

 Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen 

koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella 

mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä 

opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan 
samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

 Todistusvalintojen osalta tulokset tulee ilmoittaa hakijoille 

viimeistään 29.5.2023, mutta pyritään julkaisemaan ennen 

kevään valintakokeita

 Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 

7.7.2023

 Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 

14.7.2023 klo15.00 tai seitsemän vuorokautta 

hyväksymisestä (kun hyväksytään varasijalta 7.7.2023 

jälkeen).

 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00



YHTEISHAKUJEN KOULUTUSTARJONNAT

LÖYDÄT OPINTOPOLUSTA

 HUOM! Tarkista, että käytät uudistunutta 

opintopolkua:

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

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


PAIKAN VASTAANOTTO JA VARASIJAT

KEVÄÄN ENSIMMÄISESSÄ YHTEISHAUSSA

4.1.-18.1.2023

 Tulokset valmistuvat eriaikaisesti. Voit ottaa paikan vastaan heti 
kun tulet hyväksytyksi haluamaasi koulutukseen. Tulokset on oltava 
julkaistuna viimeistään 2.6.2023. Tuloksia voi tulla jo helmikuun 
lopulla.

 Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa:
✓ voit ottaa paikan vastaan, jolloin kyseinen opiskelupaikka vahvistuu ja 

voit siirtyä ilmoittautumaan korkeakouluun

✓ odottaa muiden hakukohteiden ja mahdollisesti muiden hakujen tuloksia

✓ ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa vastaan

 Jos otat tarjotun opiskelupaikan vastaan, et voi tulla hyväksytyksi 
enää muihin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin ja muut 
koulutukset joihin sinut on hyväksytty peruuntuvat automaattisesti.

 Kevään ensimmäisessä yhteishaussa et voi ottaa paikkaa vastaan ja 
jäädä jonottamaan muiden hakukohteiden tuloksia.

 Mikäli et aio ottaa paikkaa vastaan, ilmoitathan siitä, jotta paikkaa 
voidaan tarjota jonossa seuraavalle.

 Jos perut tarjotun opiskelupaikan ja olet varasijalla muihin 
koulutuksiisi, voit vielä tulla hyväksytyksi varasijalta näihin 
koulutuksiin.



PAIKAN VASTAANOTTO JA VARASIJAT

KEVÄÄN TOISESSA YHTEISHAUSSA 15.3.-30.3. 
 Sinulle tarjotaan yhtä koulutuspaikkaa

 Jos sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksessäsi alempaa opiskelupaikkaa 
ja olet varasijalla ylempään tai ylempiin, voit

 a) ottaa alemman paikan vastaan ja samalla ilmoittaa jääväsi 
jonottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. Jos tulet 
hyväksytyksi ylemmällä sijalla olevaan paikkaan, sen vastaanotto 
vahvistetaan automaattisesti ja saat asiasta sähköpostiisi 
ilmoituksen. Jos taas et tule hyväksytyksi varasijalta ylempiin 
hakutoiveisiin, alempi hakutoiveesi muuttuu automaattisesti 
sitovaksi.

 Jos et ole vielä tullut hyväksytyksi jonottamiisi koulutuksiin, voit 
halutessasi luopua jonottamisesta ja ottaa sitovasti sen paikan vastaan, 
jonka olet alustavasti jo ottanut. Muutoksen voi tehdä Oma Opintopolku -
palvelussa.

 b) ottaa alemman paikan vastaan suoraan, vaikka olisit varalla 
ylempiin hakutoiveisiin. Jos otat paikan vastaan suoraan etkä ilmoita 
jääväsi jonottamaan, ylemmät hakutoiveesi peruuntuvat.

 c) ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa 
vastaan, mutta jäät silti jonottamaan ylempiin hakutoiveisiin. Näin 
tapahtuu automaattisesti, kun valitset En ota opiskelupaikkaa 
vastaan -kohdan Omassa Opintopolussa.



JOS HAET KUMMASSAKIN HAUSSA:

 Huomaathan, että yhteishaut keväällä 

ovat erilliset. Tämä tarkoittaa sitä, että 

hakujen valintojen tulokset ovat 

riippumattomia toisistaan.

 Älä hötkyile 1. haun tulosten 

vastaanottamisen kanssa!!!

 Kummassakin haussa paikan vastaanottaminen on 

tehtävä 14.7. mennessä klo 15.00.

 Katso rauhassa kokonaistilanne (1. ja 2. haun 

tulokset) ja tee sitten päätökset!



TODISTUSVALINNAT

 Yliopistojen todistusvalintojen pisteytysmalli

https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-

pisteytykset-vuosina-2023-2025

 Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnat

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/val

intatavat/todistusvalinta/

https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-pisteytykset-vuosina-2023-2025
https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-pisteytykset-vuosina-2023-2025
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTO

 Huom! Lue tarkasti Opintopolun sivusto 

”Paikan vastaanotto yhteishaussa” ja etenkin 

kohta ”Esimerkkejä erilaisista tilanteista 

yhteishauissa”

 https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-

vastaanotto-ja-ilmoittautuminen-korkeakouluun

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-vastaanotto-ja-ilmoittautuminen-korkeakouluun
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-vastaanotto-ja-ilmoittautuminen-korkeakouluun


HAKULOMAKKEET

 Huom! Yhteishaussa on myös ylempiä 

korkeakoulututkintoja (maisterikoulutukset 

yliopistossa ja ylemmät amk-tutkinnot 

ammattikorkeakoulussa), joihin voivat hakea 

vain alemman korkeakoulututkinnon 

suorittaneet.

 Käytä hakuvaiheessa rajausta, esimerkiksi 

pohjakoulutus = ylioppilas



HAKULOMAKKEET

 Hakulomakkeen täyttäminen ei vaadi 
kirjautumista Oma Opintopolku -palveluun

 Mobiilikäyttöinen

 Kaikki kysymykset ovat samalla sivulla

 Hakulomake on aina hakijakohtainen (yhteiset 
osiot + korkeakoulukohtaiset lisäkysymykset 
perustuen hakijan valitsemiin hakukohteisiin)

 Sähköpostiosoite on pakollinen tieto ja se 
pyydetään antamaan kahteen kertaan (ei koulun 
sähköposti)

 Hakulomake ilmoittaa, jos hakee 
hakukohteeseen, johon et ole ilmoittamallasi 
pohjakoulutuksella hakukelpoinen



HAKULOMAKKEET

 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 



VAHVISTUSVIESTI

Vahvistusviesti hakemuksen 

lähettämisestä on tae siitä, että 

hakemuksen lähettäminen on 

onnistunut

-> Tarkista, että saat sen!



OMA OPINTOPOLKU- PALVELU

 Kirjautuminen hakulomakkeen täyttämisen 

jälkeen 

 Kirjautuminen onnistuu etusivun kautta 

 Vahva tunnistautuminen

verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella

tai sähköisellä henkilökortilla

MIKSI?

 Hakulomakkeen muokkaaminen hakuaikana

 Valinnantulosten seuranta 

 Paikan vastaanottaminen 

 Osalla korkeakouluista käytössä myös sähköinen 

läsnä- ja poissaoloilmoittautumispalvelu 



VIPUNEN: TILASTOTIETOA HAKEMISESTA
(LINKKI OPINTOPOLUN SIVUILTA)

 Esimerkiksi tilastot yo-todistuksen 

pisterajoista

 Vipunen: Korkeakoulujen pisterajat

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb


Väyliä yliopistoihin

• Todistusvalinta

• pisteitä ylioppilastutkinnosta

• Valintakokeet

• Tavoitteena samat kokeet/koeosiot useammalla alalla

• (Näyttöreitti)

• Hakija suorittaa näyttöreitiksi määritellyn opintojakson tietyin kriteerein.

• Soveltuvuuskokeet
• käytetään muutamalla alalla, esim. opetus

• Avoin väylä
• avoimen opintoja riittävästi suorittaneille
• vapaita kaikille, maksullisia

• Suoravalinta

• Hakijat, jotka täyttävät tietyt valintaperusteissa määritellyt kriteerit, valitaa
n opiskelijoiksi kyseisessä hakukohteessa.

• Lukiodiplomit ja –kilpailut
• liikunnan, kuvataiteen, musiikin, median, käsityön, kotitalouden, tanssin

ja teatterin ansiokkaita diplomitöitä voidaan huomioida
• valtakunnallisissa tiedekilpailuissa palkitut

• Siirtohaku
• yliopiston sisällä opinto-oikeutta vaihtaville
• saman alan toiseen yliopistoon vaihtaville





ENSIKERTALAINEN

 Lain mukaan (Laki yliopistolain muuttamisesta 256/2015) 

korkeakoulujen on varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista 

’ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville’. 

 Myös ei-ensikertalaiset voivat hakea yhteishaussa. 

Aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa 

kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten 

mahdollisuuksia päästä opiskelemaan. 

 Korkeakoulut päättävät, miten ensikertalaisille varatut 

aloituspaikkamäärät täytetään 

 Ensikertalainen hakija

ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista 

korkeakoulututkintoa

ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa 

opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 

tai sen jälkeen.



ENSIKERTALAINEN

 Älä sekoita ensikertalaisuutta ja ylioppilaaksi 

valmistumisvuotta toisiinsa!!!!!

 Pelkkä hakeminen tai hyväksytyksi tuleminen ei 

vaikuta ensikertalaisuuteen.

 Opiskeluoikeudesta luopuminen ei anna takaisin 

ensikertalaisuutta.

 Avoimessa korkeakoulussa opiskelu ei vaikuta 

ensikertalaisuuteen.



YHDEN KORKEAKOULUPAIKAN SÄÄNNÖS

Hakija voi ottaa vain yhden 

korkeakoulupaikan vastaan 

lukukaudessa



Ota selvää...

• Milloin ja missä valintakoe järjestetään

• Onko valintakoe sähköinen vai paperikoe

• Mihin materiaaliin valintakoe perustuu (esim. 
lukion OPS, onko ennakkomateriaalia
käytössä

• Koepaikkakunnat, missä voit tehdä kokeen
(koepaikan valinta hakuvaiheessa sitova)

• Valintakokeeseen osallistujan lisäohjeet

• Valintakokeessa tarvittavat
työskentelyvälineet (tietokone, kynä...), 
laskin (saako käyttää vai ei)

• Aikaisempien vuosien valintakokeita



Linkkikooste 
valintakokeisiin 
valmistautumisesta

urly.fi/2Umt

https://urly.fi/2Umt


Valmistaudu 
valintakokeisiin
Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että 

sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat 
välineet, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Ota valintakokeeseen mukaan:

• voimassa oleva kuvallinen 
henkilöllisyystodistus

Ilman kuvallista henkilöllisyystodistusta et 
voi osallistua valintakokeeseen. Ajokortti ei kelpaa!!

• kannettava tietokone ja virtajohto

• Tunniste:

• Ammattikorkeakoulu

• Yliopisto

• kynä

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://yliopistovalinnat.fi/valintakokeet/ohjeet-digitaaliseen-valintakokeeseen-vallu-valintakoepalvelu
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/


Voit tehdä hakuja Mirva-
opon kanssa

Täytä lomake ajoissa ja 
muokkaa hakuaikana 
OmaOpintopolussa.

1. Haun osalta voit 
käydä Mirvan työhuo-
neella maanantaina 9.1. 
klo 10-13 välisenä 
aikana.

2. Haun aikataulusta tulee 
myöhemmin Wilma-viesti


