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Lisäksi

Korkeakoulujen omat kotisivut, 

opiskelijoiden FB- ja insta-

ryhmät!

Päätösten tukena

▪ JAMK ja Jyväskylän yliopisto, HAKIJAN PÄIVÄ 

12.11.

▪ Eri korkeakoulujen virtuaaliset hakuinfot

▪ Korkeakouluinfot Lyseolla vkot 49-51

▪ Jatko-opintokeskustelu opinto-ohjaajan kanssa

▪ Opintopolku.fi
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Korkeakoulujen yhteishaut

▪ Päähaut keväällä, kaksi erillistä hakuaikaa

▪ Syksyllä suppeampi haku

▪ Yhdelle lomakkeelle/hakuaika kuusi hakukohdetta

Erillishakuja, esim. Polamk ja Högskolan på Åland

Avoimen korkeakoulun opinnot, esim Avoin JAMK

Jatkuva haku ammattiopistojen perustutkintoihin. 



Korkeakoulujen
valintaperusteet

(pääväylät)

Todistusvalinta ( 51-70 %)

Valintakoe

Avoimen väylä

Kilpailumenestys, esim. 
Oulu/fysiikka/MAOL-kilpailuTaide-, kulttuurialojen ja arkkitehtuurin

erilaiset valintaperusteet: esim. 

ennakkotehtävät/valintakoe/yo-todistus



Todistusvalinta

▪ Yo-todistuksen arvosanojen pistetaulukot

▪ Korkeakoulujen todistusvalinnan alimmat 

pistemäärät

▪ Kevään 2021 todistusvalintalaskuri

5 faktaa todistusvalinnasta, mm.

▪ Todistusvalinta ei ole ainoa tie yliopistoon

▪ Matematiikan arvosana on pakollinen vain pienelle osalle hakukohteista

▪ Opiskelemaan pääsee ilman L:n papereita.

https://todistusvalinta.fi/
http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/viisi-faktaa-todistusvalinnasta/


YLIOPISTO

▪ Valintakoekirjallisuus, ennakkomateriaali, 
ennakkotehtävät (taidealat), aineistopohjainen koe

▪ Korkeakouluilla yhteisiä valintakokeita

▪ Edellisten vuosien valintakokekeet

AMMATTIKORKEAKOULU

▪ Digitaalinen valtakunnallinen valintakoe

▪ Onelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot

▪ Suomen ja englannin kielen taidot

▪ Alakohtaisia sisältöjä

▪ Edellisten vuosien tehtäviä (matematiikka) ja 
ongelmanratkaisu ja päättelytehtäviä

Valintakokeet



Hakuajat
2022

Korkeakoulujen kevään 2022 yhteishaku:

• Hakuaika 1: 5.- 19.1.2022

Vieraskieliset koulutukset, Taideyliopisto

• Hakuaika 2: 16.3. – 30.3.

Suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

• Todistusvalintojen osalta tulokset viim 30.5.

• Yhteishaussa mukana olevien korkeakoulujen 

tulokset viimeistään 8.7.

• Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 

15.7.klo 15.00

Vain yksi korkeakoulupaikka kesällä 2022

• Korkeakoulujen syksyn 2022 yhteishaku

• Toisen asteen ammatillisiin opintoihin jatkuva 

haku



Ensikertalais-
kiintiö

Ensikertalaiskiintiö 

• Osa korkeakoulujen aloituspaikoista 

on varattu ensimmäistä 

korkeakoulupaikkaa hakeville 

Yhden korkeakoulupaikan säännös 

• Nuori voi ottaa vastaan samana 

lukukautena alkavasta koulutuksesta 

vain yhden korkeakoulututkintoon 

johtavan opiskelupaikan.



Vaihtoehtoisia 
polkuja

▪ Armeijaan / siviilipalvelukseen

▪ Töihin

▪ Työkokeiluun työ- ja elinkeinotoimiston kautta www.te-

palvelut.fi

▪ Oppisopimuskoulutukseen www.oppisopimus.fi

▪ Avoimeen yliopistoon www.avoinyliopisto.fi

▪ Avoimeen ammattikorkeakouluun www.avoinamk.fi

Kansanopistoon www.kansanopistot.fi

▪ Ulkomaille www.maailmalle.net

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.oppisopimus.fi/
http://www.avoinyliopisto.fi/
http://www.avoinamk.fi/
http://www.kansanopistot.fi/
http://www.maailmalle.net/


Oikeus 
työmarkkinatukeen

Alle 25-vuotias lukiosta valmistunut nuori

• Hae aina keväällä seuraavana syksynä 

alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia 

valmiuksia antavaan koulutukseen (esim. YO, 

AMK, AO). Koulutuksen ei tarvitse kuulua 

yhteishakuun. Hakukohde voi olla myös 

ulkomailla.

• Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa.

• Lisätietoja TE-toimistosta ja/tai Ohjaamosta.



Ohjaus ja neuvonta lukion jälkeen

▪ Ohjaamo (Nuorten talo, Asemakatu 4.) 

▪ Te-toimisto (Työ- ja elinkeinotoimisto)

▪ Korkeakoulujen Hakupalvelut

▪ Lyseon opinto-ohjaajat ja Gradian Hakupalvelut



“Tsemppaamalla
opinnoissa. Olla 
ymmärtäväisiä”

“Yrittää luoda rentoa
tunnelmaa ja kannustaa”

“Olemalla läsnä, ja 
iloitsemalla mukana

onnistumisista” 

“Vanhempien ei tulisi
vaatia sen enempää kuin

mihin opiskelijat
pystyvät”

“Ei tuomita vaikkei
jaksaisikaan, koitettaisiin

ylläpitää jaksamista
vaihtamalla ajatukset
nykyisistä ja tulevista

paineista johonkin
mielekkääseen tekemiseen” 

“Antamalla omaa rauhaa
ja luottamalla siihen, että
minä (abi) tiedän, mitä

olen tekemässä ja pyydän
myös apua sitä
tarvittaessa”

“Ei oleta liikoja, ollaan
kuitenkin suurin osa

meidän lukioajasta oltu
etänä ja se on varmasti

vaikuttanut monien abien
opiskeluun”

“Että ei arvosteltaisi
arvosanojen perusteella, 
etenkään nyt kun eletään

todella vaikeita aikoja sekä
opiskelun että

maailmanmenon kannalta”

Nuorten vastauksia kysymykseen, miten kotiväki voi tukea nuorta abivuonna?



KIITOS

Apulaisrehtori Outi Magga

outi.magga@gradia.fi

040 341 4803

Opinto-ohjaaja Liisa Lamminsivu-Risku

liisa.lamminsivu-risku@gradia.fi

040 341 4694
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