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Suomen
koulutus-
järjestelmä



Korkeakoulu-
tutkinnot

25 ammatti-
korkeakoulua

• AMK-tutkinto : 
210, 240 tai 270 
opintopistettä

• Ylempi AMK-tutkinto: 
60 tai 90 
opintopistettä

13 yliopistoa + 
maanpuolustus-

korkeakoulu

• Kandidaatti: 
180 opintopistettä

• Maisteri: 
120 opintopistettä

Ylioppilaista noin puolet 
hakeutuu ammatti-
korkeakouluun ja puolet 
yliopistoon



Ammattikorkeakoulun koulutusalat
o Humanistinen koulutusala

o Kauppa ja hallinto

o Maa- ja metsätalousala

o Palvelualat

o Sosiaaliala

o Taiteet ja kulttuuri

o Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

o Terveys ja hyvinvointi

o Tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka (ICT) ja kirjasto- ja 
tietopalvelut

Tämä valokuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisten_opiskelijahaalarien_v%C3%A4reist%C3%A4
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Yliopistoalat
oMusiikkiala

o Oikeustieteellinen 

o Psykologia

o Sotilasala

o Taideteollinen

o Teatteri- ja tanssiala

o Teknillis-tieteellinen

o Teologinen

o Terveystieteet

o Yhteiskuntatieteet

oEläinlääketieteellinen

o Farmasia

o Lääketieteellinen ja
hammaslääketieteellinen

o Humanistinen

o Kasvatustieteellinen,
Käyttäytymistieteellinen

o Kauppatieteellinen

o Kuvataideala

o Liikuntatieteellinen

o Luonnontieteellinen

oMaatalous-metsätieteellinen



Ammatinvalintaprosessi

Tärkeä huomioida:
◦ Kiinnostus

◦ Vahvuudet

Tietoa vaihtoehdoista

Tukea koulusta, kavereilta, kotoa

Aikaa

Iso päätös, ei kuitenkaan lopullinen – elämä on pitkä ja 
”vääräkin” paikka voi olla todella hyvä jatkon kannalta



Yhteishaun aikataulu

Ensimmäinen yhteishaku

o Hakuaika 8.1. klo 8.00−22.1. klo 15.00
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopiston koulutukset
o 6 hakutoivetta, ei tarvitse laittaa mieluisuusjärjestykseen, voi tulla valituksi vaikka kaikkiin

Toinen yhteishaku

o Hakuaika 18.3. klo 8.00−1.4. klo 15.00
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset
o 6 hakutoivetta, mieluisuusjärjestyksessä, voi tulla valituksi vain yhteen

Lisäksi erillishakuja, joiden tiedot tarkistettava aina OPINTOPOLUSTA
◦ ESIM: HY Bachelor of Science 3.12.2019-10.1.2020



Yhteishaku
Opiskelija voi yhteishaussa saada useammankin 
opiskelupaikan ( vrt. ensimmäinen haku ja toinen 
haku), mutta voi vastaanottaa vain yhden 
korkeakoulupaikan

Ensikertaa hakeville on varattu omat kiintiöt 
hakupaikoista. Ensikertalaisuus poistuu, kun on 
ottanut opiskelupaikan vastaan.



Yhteishaun 
ulkopuoliset 
koulutukset

Poliisiammattikorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulu 

Pelastusoppilaitos 

Liikunta-alan lyhytkurssit

Kansanopistot

Avoin yliopisto / Avoin ammattikorkeakoulu



Opintopolku
o Tiedot kaikista yhteishaun 
hakukohteista

o Yhteishaku tehdään Opintopolun 
kautta

o Oma Opintopolku: tulee tiedot 
valinnoista



Väylät korkeakouluopintoihin

TODISTUSVALINTA

VALINTAKOKEET

SOVELTUVUUSKOKEET

• Valtaväylä korkeakouluopintoihin (yli 50 %)
• Pisteitä ylioppilastutkinnosta

• Toiseksi suurin valintaväylä
• Valittavien määrä vaihtelee aloittain ja 

korkeakouluittain
• Valintakokeita kevennetään ja yhtenäistetään samalla 

koulutusalalla

• Soveltuvuuskokeisiin valitaan todistus-valinnalla
• AMK: merenkulkuala, rakennusarkkitehti
• Yliopisto: esim. kasvatusala ja aineenopettajat, 

liikunta, viestintätieteet, arkkitehtuuri

AVOIN YLIOPISTO

• Vapaita kaikille, maksullisia
• Kun on riittävästi suorituksia, voi hakea väylähaussa
• Ei takaa siirtymistä korkeakouluopiskelijaksi



Todistusvalinta: 
Ammatti-
korkeakoulut

Ylioppilastutkinnosta huomioidaan 
kaikilta:
◦Äidinkieli

◦Matematiikka

◦Vieras/toinen kotimainen kieli

lisäksi kaksi parasta pisteitä 
tuottavaa ainetta 
(reaaliaineet/vieras kieli)

HUOM! Päättötodistus oltava valmiina 30.4. mennessä!



Todistusvalinta: 
Yliopistot

Pisteitä 3-6 yo-kokeesta

◦ Pisteytys vaihtelee koulutuksittain

◦ Yhdestä aineesta pisteet vain kerran

◦ ÄI: pisteitä kaikilla aloilla, aina saman verran

Voi tulla valituksi, vaikka ei olisi suorittanut kaikkia, jos 
pisteet riittävät

Järjestelmä laskee parhaat pisteet tuottavan 
aineyhdistelmän

Voi olla kynnysehtoja

Lisäksi voi olla soveltuvuuskoe

Suoravalinnassa voi tulla valituksi yhden aineen arvosanan 
perusteella

HUOM! Päättötodistus oltava valmiina 30.4. mennessä!



Huomioitavat yo-kokeet  -
esimerkkejä
Lääketiede

• ÄI

• BI

• KE

• MA

• 2 seuraavista: FY/reaali/kieli

Kauppatiede

• ÄI

• MA

• Paras kieli

• 2 parasta koetta

Oikeustiede

• ÄI

• 4 parasta koetta

Psykologia

• ÄI

• PS

• MA

• 1 Kieli

• 1 Reaali

Kasvatusala

• ÄI

• MA

• 1 Kieli

• 1 Reaali

Diplomi-insinööri

• ÄI

• Pitkä MA

• FY / KE



Valintakoe: 
Ammatti-
korkeakoulut

Kaikki hakijat voivat lähtökohtaisesti 
osallistua AMK-valintakokeeseen.

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, 
sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella 
mahdollista ylemmän hakutoiveesi 
opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua 
valintakokeeseen.

Valintakoe: 
Ammatti-
korkeakoulu



Valintakoe: 
Ammatti-
korkeakoulut

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttävät 
digitaalista valintakoetta

◦ Poikkeus: Kulttuurialat

Valintakoepäivät: 1.-5.6.2020

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:
o Päätöksentekotaidot

o Opetuskieli

o Englannin kieli

Koulutusalojen omia osioita
oMatemaattiset taidot

oMatemaattis-luonnontieteelliset taidot

o Eettiset taidot

Valintakokeisiin ei ole ennakkomateriaalia

Valintakoe: 
Ammatti-
korkeakoulu





Valintakoe: 
Yliopisto

Todistusvalinnan tulokset eivät välttämättä ehdi 
valmiiksi ennen valintakokeita

Katso päivämäärät ja materiaalit yliopistojen 
sivuilta
◦ Ennakkotehtäviä, ennakkomateriaalia, 

valintakokeissa sallitut välineet…

Valintakoeyhteistyö monella alalla
◦ Yhdellä kokeella haetaan kaikkiin alan kohteisiin

◦ Esim: lääketiede, kauppatiede, oikeustiede, 
diplomi-insinöörit ja arkkitehdit



Avoimen väylä / polkuopinnot

Haku yliopistoon /AMK:uun avoimessa 
suoritettujen opintojen perusteella

Hakijamääriä lisätty

Vaadittavien opintojen määrä vaihtelee aloittain

Väylä/polku opinnot: vuoden kestävä kokonaisuus, 
johon ilmoittaudutaan haluttuun oppilaitokseen
o Vaaditaan riittävä opintomenestys

o Haku yhteishaussa



Välivuosi?

o Työkokemusta 

o Avoin AMK

o Avoin yliopisto

o Kesäyliopistot

o Kansanopistot

o Ammatillinen toinen aste

o Armeija/siviilipalvelus

o Ulkomaille töihin tai opiskelemaan

o Oppisopimus



Abiturientin ns. pakkohaku
Alle 25-vuotiaan ilman koulutuspaikkaa olevan nuoren on 
haettava keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden 
edellytykset täyttää. 
(Jos haluaa saada sosiaalisia tukia eli työmarkkinatukea)

http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottom
yysturva/alle_25vuotiaat/index.html

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/alle_25vuotiaat/index.html


Tulokset ja 
paikan vastaan-
ottaminen

o Todistusvalinta
• Tulokset viimeistään 27.5.2020
• Paikan vastaanottaminen viimeistään 

15.7.2020 klo 15

o 1. yhteishaku
• Valintatulokset viimeistään 5.6.2020
• Paikan vastaanottaminen viimeistään 

10.7.2020 klo 15

o 2. yhteishaku
• Valintatulokset viimeistään 8.7.2020
• Paikan vastaanottaminen viimeistään 

15.7.2020 klo 15



Kiitos!
Opinto-ohjaajat

Juha Nurmi 
◦ A-ryhmät, urheiluvalmennettavat, 

kaksoistutkinnon suorittajat

Kiti Ikonen
◦ B C D-ryhmät

Pia Koski-Stremmelaar
◦ E F G-ryhmät


