ABI-TIEDOTE
Päättötodistus oltava valmiina 30.4.2021 mennessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi:





Mahdollinen LP/LT10 aloitettava viimeistään 1.3.2021
Viimeinen mahdollinen uusintapäivä on 28.4.2021
Lukiodiplomit annettava arvioitaviksi viimeistään 16.4.2021

1.Kevään 2021 yhteishakujen aikataulut:
PVM

HAKUKOHDE

HAKUTOIVEET TULOKSET

7.1.2021 20.1.2021

AMK ja yliopisto:
Vieraskieliset,
Taideyliopisto, Tampere
teatterityö
Toisen asteen
yhteishaku:
Ammatilliset
perustutkinnot
AMK ja yliopisto:
Suomen- ja
ruotsinkieliset
koulutukset

Max 6, ei
tarvitse
laittaa
järjestykseen
Max 5,
mieluisuusjärjestys

4.6.2021

PAIKKA
VASTAANOTETTAVA
(ennen)
16.7.2021 klo 15

17.6.2021

1.7.2021 klo 15

Max 6,
mieluisuusjärjestys

Todistusvalinta:
31.5.2021
Valintojen
tulokset:
9.7.2021

16.7.2021 klo 15

23.2.-23.3.2021

17.3.-31.3.2021

Lisäksi on erillishakuja, esimerkiksi:
Poliisi AMK – useita hakujaksoja vuodessa. Tarkista tiedot oppilaitoksen sivuilta.
Pelastusopisto – useita hakuaikoja. Tarkista tiedot oppilaitoksen sivuilta.
HY Bachelor of Science 1.12.2020-15.1.2021.
Mahdolliset yhteishaun lisähaut järjestetään aikavälillä 2.8.-25.8.2021. Korkeakoulu päättää lisähaun
kestosta.

TIETOA KOULUTUSPAIKOISTA JA
YHTEISHAUSTA LÖYDÄT:

Opintopolku.fi

2.Korkea-asteen yhteishaku
Yhteishaku tapahtuu opintopolku.fi-sivustolla (www.opintopolku.fi).
Hakuvaiheessa ilmoitat sähköpostiosoitteen, jonne saat vahvistuksen haun saapumisesta perille. Samalla
saat henkilökohtaisen linkin, jossa voit muokata (pl. henkilötiedot) hakemusta ja tallentaa liitteitä.
Ylioppilastutkinnon arvosanat siirtyvät yhteishakuun (abikeväänä) suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta.
Oma Opintopolku- palvelu edellyttää kirjautumista esim. verkkopankkitunnuksilla. Palvelussa voit muokata
hakulomakettasi hakuaikana, seurata valinnan tuloksia ja ottaa opiskelupaikan vastaan.
Jos haet sekä 1. että 2. haussa, voit yhteensä hakea 12 eri hakukohteeseen.
1. haussa sinulle voidaan tarjota kaikki ne opiskelupaikat, joihin valintamenestyksesi riittää.
2. haussa sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksessä, sen mukaan mihin
valintapisteesi riittävät.
Voit kuitenkin vastaanottaa vain yhden korkeakoulun opiskelupaikan.
Voit ottaa opiskelupaikan vastaan joko sitovasti tai ehdollisesti. Lue tarkasti saamasi viestit ja toimi ohjeiden
mukaan.

3.Valinta ammattikorkeakouluun
Todistusvalinta
Ylioppilastutkinnosta huomioidaan kaikilta: äidinkieli, matematiikka, vieras/toinen kotimainen kieli sekä
lisäksi kaksi parhaat pisteet tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli).
Valintakoe
Valintakoepäivät: Ilmoitetaan talven aikana (mahdollisesti 31.5.-4.6.2021)
Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää digitaalista valintakoetta, joten yhdellä kokeella
voi hakea useaan kohteeseen. Poikkeuksena kulttuurialat, joilla on omat valintakokeensa.
Digitaalisessa kokeessa kaikille koulutusaloille yhteisiä osioita ovat: päätöksentekotaidot, opetuskieli,
englannin kieli. Lisäksi koulutusalasta riippuen kokeessa voi olla myös seuraavia osioita: matemaattiset
taidot, matemaattis-luonnontieteelliset taidot, eettiset taidot.
Valintakokeisiin ei ole ennakkomateriaalia.

4.Valinta yliopistoon
Todistusvalinta
Pisteytys vaihtelee aloittain. Pisteitä saa 3-6 yo-kokeesta. Äidinkielestä saa pisteet kaikilla aloilla, aina saman
verran.
Selvitä, onko hakemallasi koulutusalalla käytössä suoravalinta, joka perustuu yo-tutkintotodistuksen
arvosanoihin.
Valintakoe
Tarkista yhteisvalintaa käyttävät koulutusalat ja oppilaitokset.
Selvitä, onko sinun tehtävä ennakkotehtäviä ja milloin niiden palautusaika on.
Valintakokeet järjestetään touko-kesäkuussa 2021. Selvitä hakukohteittesi valintakokeiden aikataulut ja
koepaikat. Tarkemmat tiedot valintakokeista annetaan viimeistään 16.3.2021. Huomaa, että kaikkiin
hakemiisi kohteisiin ei välttämättä tule erillistä kutsua pääsykokeisiin.

5.Mahdolliset erityisjärjestelyt valintakokeissa
Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä valintakokeessa, on sinun lähetettävä kirjallinen hakemus siihen
oppilaitokseen, jossa suoritat pääsykokeen. Selvitä päivämäärä, johon mennessä erityisjärjestelyä koskeva
materiaali on lähetettävä kyseiseen oppilaitokseen.

6.Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset
Joillakin aloilla korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä
aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia
vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on
terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.
Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan
kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa.

7. Opinto-ja työmarkkinatuki
Opintotuki: Kun olet saanut opiskelupaikan, voit hakea tukea opintojesi rahoittamiseksi:
www.kela.fi/opintotuki
Työmarkkinatuki: Jos et saa opiskelupaikkaa etkä löydä työpaikkaa lukio-opintojen jälkeen, voit hakea
työmarkkinatukea. Tuen ehto on, että olet hakenut vähintään kahta opiskelupaikkaa.
www.kela.fi/työmarkkinatuki

8. Välivuosi?
Jos et saanut haluamaasi opiskelupaikkaa, on monia mahdollisuuksia käyttää välivuosi hyödyllisesti
seuraavaa hakukertaa ajatellen.
Voit tulla korottamaan ylioppilaskokeen arvosanoja parantaaksesi mahdollisuuksia tulla valituksi
todistusvalinnassa.
Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopistojen koulutusohjelmien kursseja ja avoimissa
ammattikorkeakouluissa AMK-kursseja. Lisäksi näitä opintoja on tarjolla kesäyliopistoissa, kansanopistoissa,
työväen- ja kansalaisopistoissa. Suorittamasi kurssit luetaan hyväksi päästyäsi tutkinto-opiskelijaksi.
Avoimen yliopiston ja AMK:n kautta voi myös päästä tutkinto-opiskelijaksi. Joillakin aloilla on mahdollista
hakea opiskelupaikkaa avoimen väylän kautta, kun on suorittanut riittävän määrän opintopisteitä riittävän
hyvällä menestyksellä.
Tietoa avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoista ja kurssitarjonnasta löydät Opintopolusta.
Tutustu myös kansan- ja urheiluopistojen koulutustarjonta. Lisää tietoa opinnoista löydät:
www.kansanopistot.fi
www.urheiluopistot.fi

9.Opo auttaa
Opot päivystävät lukiolla korkea-asteen yhteishakua varten keskiviikkona 17.3.2021 klo 13-15.

