
Hakuinfo syksyllä valmistuville
(3,5 vuoden opintosuunnitelma)

Mitä sitten seuraavaksi lukion jälkeen...?



Koulutus-
järjestelmä 
Suomessa



Korkeakoulut:

• Yhteishaku

• Kevään yhteishaku kahdessa erässä

• Syksyllä suppeampi haku

• Voit kirjata yhdelle lomakkeelle 6 
hakukohdetta

• Hakijalle tarjotaan enintään yhtä 
opiskelupaikkaa -> Korkeimman prioriteetin 
mukainen paikka, johon pisteet riittävät.

• Erillishakuja (mm. Polamk)

Ammattiopiston ylioppilaspohjaiset linjat

• Jatkuva haku: ks. oppilaitoksen sivulta

Jatko-opintoihin hakeminen



Syksyn 2022 yhteishaku

Haetaan korkeakoulujen keväällä 2023 alkaviin koulutuksiin. Yhteishaku tehdään 
Opintopolku.fi -palvelussa. Koulutustarjonta löytyy osoitteesta opintopolku.fi

Syksyn yhteishaussa voi hakea max 6 koulutukseen, jotka hakija asettaa 
hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle voidaan tarjota pääasiassa vain yhtä 
opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena 
alkavasta koulutuksesta. Hakija voi jättää vain yhden hakemuksen.

1. Hakuaika on 31.8. – 14.9.2022 klo 15.00
2. Valintojen tulokset tulee hakijoille viimeistään 25.11.2022
3. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 2.12.2022 klo 15
4. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 13.12.2022 klo 15.00

https://opintopolku.fi/wp/fi/


Hakukelpoisuus syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin:

• 3,5 -vuoden opiskelusuunnitelman opiskelija (valmistuminen 5.12.2022) voi hakea, mutta eivät ole mukana todistusvalinnoissa. 
Valintaperusteena AMK-valintakoe.

• Jos opiskelija ei saa yo-todistusta, mutta saa päättötodistuksen, hän on hakukelpoinen.

• Ammattikorkeakoulujen tarjonta syksyn yhteishaussa:

• https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#hakukohteet

Hakukelpoisuus yliopistoihin:

• Yliopistojen osalta hakukelpoisuus tulee tarkistaa yliopistoittain/hakukohteittain. Jyväskylän yliopisto: ”mukana todistusvalinnassa, 
jos opiskelija valmistuu 5.12. ja jos suoritukset lukiolta lähetetty Koskipalveluun 15.11. mennessä”. Kurssien oltava arvioit una
Lyseolla viim 26.10.!!!

• Yliopistojen tarjonta syksyn yhteishaussa:

• https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku?koulutustyyppi=kandi-ja-
maisteri&order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000012989

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku?koulutustyyppi=kandi-ja-maisteri&order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000012989


Hakuajat

Korkeakoulujen kevään 2023 yhteishaku

• Hakuaika 1: 4.1.-18.1.2023

Vieraskieliset koulutukset, Taideyliopisto, Tampereen 

yliopiston näyttelijätyö

• Hakuaika 2: 15.3.-30.3.2023

Suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

• Korkeakoulujen haut sulkeutuvat viimeisenä hakupäivänä 

klo 15.00. Haut tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi

Toisen asteen ammatilliset opinnot

(Ammattiopiston yo-pohjaiset linjat) 

• Jatkuva haku ympäri vuoden oppilaitosten sivuilta.

http://www.opintopolku.fi/


Korkeakoulujen 
valintaperusteet

1. Todistusvalinta 
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Aiemmat pisterajat (valitse korkeakoulu 
sekä valintatapajono)

2. Valintakokeen kautta:

• Varmista kokeen ajankohta, paikka ja 
sisältö

• Ei välttämättä erillistä kutsua

• Joissain ennakkomateriaali 
(jotkut yliopistoalat), 
ennakkotehtävät (taidealat)

• Aiemmilla valintakokeilla harjoittelu!

3. Avoimen väylän kautta

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/
https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb


Ensikertalaisuus-
kiintiö

Korkeakoulut ovat varanneet osan 
aloituspaikoista ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaa hakeville (kiintiöt) 
(Poikkeuksia ovat hyvin pienen sisäänoton 
hakukohteet ja vieraskielinen koulutus)

Olet niin kauan kelpoinen hakemaan myös 
tässä kiintiössä, kun otat 
korkeakoulututkintoon johtavan 
opiskelupaikan vastaan.

Tulkinta: Opiskelualan vaihto on mahdollista 
myös tämän jälkeen, mutta tällöin 
käytettävissä pienempi kiintiö 
opiskelupaikkoja. Opiskelupaikan vaihto on 
mahdollista myös siirtohaun kautta.



Miksi hakea syksyllä?

Jos saat opiskelupaikan, voit aloittaa opintosi jo tammikuussa 2023

Voi olla helpompi päästä koulutukseen

Jos menet tammikuussa armeijaan, voit ottaa opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautua poissaolevaksi

Jos saat opiskelupaikan, ei sinun tarvitse käyttää kevään hakua. (Työkkärin hakuvelvoite koskee kevään hakuja!)

Saat kokemusta hakemisesta ja valintakokeista

Tarvittaessa voit hakea kevään yhteishaussa uudelleen



Opiskelumahdollisuuksia välivuodelle

Mitä opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa 
voi antaa?

• varmuutta, onko ala itseä kiinnostava ja soveltuuko opiskelu itselle
• valmiuksia valintakokeeseen
• opintoja, jotka ovat valmiina varsinaiseksi opiskelijaksi siirtyessä, 

avoimen opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa
• hakumahdollisuuden myös avoimen väylän kautta – kun opintoja 

suoritettu vaadittava määrä sekä vaadituilla arvosanoilla (alakohtaiset), 
voi hakea avoimen väylähaussa varsinaisen yhteishaun rinnalla



Esim. JAMK – avoin amk, www.jamk.fi/avoin

YKSITTÄISIÄ OPINTOJAKSOJA

• Yksi op= 15 €

• Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 14.11.2022 klo 9.00 (sosiaali- ja terveysala klo 10.00)
tai 23.1.2023 klo 9.00 (poikkeaviakin ilmoittautumisajankohtia on)

• Myös non-stop aloituksia verkko-opintoihin

POLKUOPINNOT (opiskellaan kaikkia samoja opintoja kuin varsinaisena opiskelijana ensimmäisenä opiskeluvuotena) Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä

• 150 €/lukukausi, työttömille maksuton

• Keväälle 2023: logistiikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka (ei tarvita työkokemusta) monimuoto-opintona

ENTÄ OPINNOT VIELÄ TÄLLE SYKSYLLE ILMAISEKSI JOULUKUUN ALKUUN MENNESSÄ?

https://www.jamk.fi/fi/hae-opiskelemaan/avoin/ammattikorkeakouluopinnot-lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville

Johdanto sosiaali- ja terveysalalle, 1 op verkko-opintoina

https://www.jamk.fi/fi/hae-opiskelemaan/avoin/ammattikorkeakouluopinnot-lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville


Esim. JY:n avoin yliopisto, www.jyu.fi/avoin

Opintojen aloitus joustavasti

• Maksullisia opintoja: 15 e/op

• Myös maksuttomia opintoja tarjolla: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/maksuttomat-opinnot-
avoimessa

Väylän kautta varsinaiseksi opiskelijaksi

• Kun olet tehnyt opintoja vaadittavan määrän, voit hakea opiskelupaikkaa myös avoimen väylän kautta

• Jos kiinnostuit, tutki ehtisitkö tehdä riittävästi opintoja valmiiksi jo ensi kevään väylähakuun, jos aloitat 
opinnot heti syksyn kirjoitusten jälkeen.

• Maksuhyvitys lukuvuonna 2022-23: kun opiskelet väyläopintoja 25 op, saat maksun takaisin

• Voit varata avoimen opintoneuvojalle tarvittaessa ohjausajan (miten avoimen opintoja valitaan ja 
miten voi edetä avoimen kautta yliopistoon)

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/maksuttomat-opinnot-avoimessa
https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/avoimen-yliopiston-vayla/avoimen-yliopiston-vayla


EduFutura-opintoja ennen valmistumistasi?

• Lukiolaiselle tarjolla olevat
avoimien opinnot on koottu myös
EduFutura-yhteistyön alle, jonka
tarjonnan löydät
www.edufutura.fi/opintotarjotin

• Ilmainen opiskelumahdollisuus
siihen saakka, kun valmistut meiltä
eli jos aloitat heti kirjoitusten
jälkeen, ehdit vielä opiskella.

• Ota yhteyttä omaan opoon
ilmoittautuaksesi.

http://www.edufutura.fi/opintotarjotin


Jatkuva haku 
toisen asteen 
ammatilliseen 
koulutukseen, 
esim. Gradia

Lukiossa tehdyt opinnot hyväksiluetaan, 
ammatillisen perustutkinnon kesto lukion 
jälkeen n. 2 vuotta

Gradia Jyväskylä/Jämsä/jatkuva haku (joustava 
opintojen aloitus)

Muu tarjonta: esim. korttikoulutuksia, esim. 
anniskelupassi, maksullisia

GRADIA jatkuva haku

https://www.gradia.fi/jatkuva-haku?gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6G8bOK-MXOf_g-xwxQxK6jEpO-Rgdc8tWbZ63AiIIWh3QH4RJxPLcBoClkoQAvD_BwE


Muita 
vaihtoehtoja 
lukion 
jälkeen

• Armeijaan / siviilipalvelukseen

• Töihin

• Työkokeiluun työ- ja elinkeinotoimiston kautta 
www.te-palvelut.fi

• Oppisopimuskoulutukseen www.oppisopimus.fi

• Kansanopistoon www.kansanopistot.fi

• Ulkomaille www.maailmalle.net, www.te-
palvelut.fi

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.oppisopimus.fi/
http://www.kansanopistot.fi/
http://www.maailmalle.net
https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/kansainvalisyys/toihin-tai-harjoitteluun-ulkomaille


”pakkohaku”

Säilyttääksesi oikeuden työmarkkinatukeen

TE-Palvelut ohjeistavat:

Toimi näin, kun olet alle 25-vuotias ja olet 
suorittanut vain lukion:

• 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.

• Vie haku loppuun saakka (pääsykokeisiin 
osallistuttava)



TE-palvelut ja Ohjaamo
• Mikäli lukion jälkeen tarvitset 

työvoimatoimiston palveluja (esim. 
työmarkkinatuki) -> Ilmoittaudu jo 
nyt työnhakijaksi www.te-
palvelut.fi -sivuston kautta.

• Opastusta ja tietoa hakuasioissa -> 
Ohjaamo Jyväskylä

• Lyseon opinto-ohjaajat 
(jälkiohjausmahdollisuus vuoden 
ajan valmistumisesta)

http://www.te-palvelut.fi/
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-jyv%C3%A4skyl%C3%A4

