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YLEINEN JATKO-OPINTOKELPOISUUS
• Voit hakea minne vain ammattikorkeakouluun tai yliopistoon!

• Ammatillinen tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli voit jatkaa ja 
kehittää itseäsi samalla alalla tai hakeutua jollekin ihan eri alalle

• Jatko-opintoihin haku valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa 
osoitteessa www. opintopolku.fi syksyisin ja keväisin

• Korkeakoulujen hauissa voi olla ensikertalaiskiintiöitä, jolloin 
ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevalla ja ilman 
korkeakoulupaikkaa olevilla on tietty kiintiömäärä

• Hyvät sivustot, josta löytyy lisätietoa:
Ammattikorkeakouluun.fi ja
Etusivu - Yliopistovalinnat.fi

• Hakeminen: www.opintopolku.fi

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://yliopistovalinnat.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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OPISKELU KORKEAKOULUSSA
• Itsenäistä työskentelyä ja opiskelua enemmän
• Opiskelijan oma vastuu opinnoista kasvaa ja ”valvonta” vähenee
• Opintojen aikataulutus - opiskelija itse suunnittelee ja aikatauluttaa 

omat opintonsa
• Esim. luennot voivat olla vapaaehtoisia. 
• Erilaisia työskentelytapoja ja työmuotoja: luennot, harjoitukset, tentit, 

tehtävät, esseet, portfoliot, oppimispäiväkirjat, referaatit, verkko-
opinnot, tiedon haku ym. 

• Opiskelutekniikat > esim. tenttiin voi olla luettavana kirjoja -> on 
osattava ymmärtää teksti ja hakea sieltä olennaisimmat asiat
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Ensimmäisen yhteishaun aikataulut
2023

• Voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, joita 
oei tarvitse laittaa mieluisuusjärjestykseen (toisessa haussa pitää)
o voit tulla valituksi vaikka kaikkiin (toisessa haussa vain yhteen), mutta voit 

ottaa vastaan korkeintaan yhden paikan

• Hakuaika päättyy ke 18.1.2023 klo 15.00 (viikot 1-3)
• Tulokset julkaistava viimeistään: pe 2.6.2023 (viikko 22)
• Paikan vastaanoton takaraja 14.7.2023 klo 15.00 tai 7 vuorokautta 

hyväksymisestä (kun hyväksytään varasijalta 7.7.2023 jälkeen) klo 
15.00 mennessä

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy ti 1.8.2023 klo 15.00
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Kevään 2023 toinen hakuaika
> 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.

• Hakuaika: ke 15.3.2023 klo 8 – to 30.3.2023 klo 15 (viikot 11-13)
• Todistusvalintojen tulokset julkaistava viimeistään: 29.5.2023 (viikko 22)
• Muiden kuin todistusvalinnan tulokset julkaistava 

viimeistään: 7.7.2023 (viikko 27)
• Paikan vastaanoton takaraja 14.7.2023 klo 15 tai 7 vuorokautta 

hyväksymisestä (kun hyväksytään varasijalta 7.7.2023 jälkeen) klo 15 
mennessä

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy ti 1.8.2023 klo 15.00
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Hakukelpoisuus, jos valmistut 
keväällä 2023

> Sinun tulee olla valmistunut 14.7. mennessä, jotta olet hakukelpoinen 
tämän kevään yhteishaussa ammattikorkeakouluun (Huom! Riveriassa
viimeinen mahdollinen valmistumispäivä 21.6.)

> Jos haet Taideyliopistoon, sinun on valmistuttava Riveriasta 13.1.2023!
> Muihin yliopistoihin haettaessa on valmistuttava viimeistään 2.6.2023
> Ammatillisessa todistusvalinnassa ammattikorkeakouluun ovat mukana 

hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen 
vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 16.5.2023 
mennessä. (koskee 2. hakuaikaa, viimeinen Riveriasta
valmistumispäivä siten 12.5.23)
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Haussa 4.1. – 18.1. olevat 
koulutukset

> Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen 
syksyllä 2023 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston 
ja Tampereen yliopiston näyttelijätyön koulutuksiin

POIKKEUS TÄNÄ VUONNA: 
Tampereen yliopiston teatterityön koulutukseen ei ole 
sisäänottoa v. 2023
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Taideyliopisto 
Hae opiskelijaksi | Taideyliopisto 
(uniarts.fi)

> Kuvataideakatemia -> Valintakurssi ja näytetyöt
Kuvataideakatemian hakuohjeet | Taideyliopisto (uniarts.fi)

> Sibelius-Akatemian koulutusohjelmat -> ennakkotehtävät ja 
valintakokeet Sibelius-Akatemian hakuohjeet | Taideyliopisto
(uniarts.fi)

> Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmat -> ennakkotehtävät ja 
valintakokeet Teatterikorkeakoulun hakuohjeet | Taideyliopisto 
(uniarts.fi)

https://www.uniarts.fi/hae-opiskelijaksi/
https://www.uniarts.fi/kuvataideakatemian-hakuohjeet/
https://www.uniarts.fi/sibelius-akatemian-hakuohjeet/
https://www.uniarts.fi/teatterikorkeakoulun-hakuohjeet/
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VALINTAPERUSTEET YLIOPISTOON
1. Todistusvalinta ylioppilastutkinnolla

• Pääasiallinen väylä yliopistoon, ylioppilastodistus suurimmalla 
osalla valittavista

2. Valintakoe
• Ajat ja sisällöt vaihtelevat – tarkista hakukohteesi tiedoista!
• Vaatii ennakkovalmistautumisen, esim. kirjallisuus

3. Muut valintaväylät, kuten avoimen yliopiston väylä 
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Ammattikorkeakoulujen 
valintaperusteet – koskee 2. 
hakuaikaa

1. Todistusvalinta:

• Todistusvalinta on käytössä kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta

• Olet mukana todistusvalinnassa, jos valmistut viimeistään 12.5.2023

• Todistusvalinta – Ammattikorkeakouluun.fi
-> todistusvalinnan hakukohteet:

2. Valinta- tai soveltuvuuskokeen perusteella valinta:
AMK-valintakoe – Ammattikorkeakouluun.fi

3. Muut valintatavat -> avoin amk, polku- ja väyläopinnot 

HUOM! Esim. poliisiamk erillisessä haussa

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#hakukohteet-aloituspaikat
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#hakukohteet
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Täytä hakulomake näin:
> Pääset hakulomakkeelle etusivun hakuaikakalenterista tai jokaisesta 

koulutuksesta klikkaamalla Täytä hakulomake –painiketta
> Voit lisätä hakulomakkeelle korkeintaan 6 koulutusta. Nämä koulutukset 

voivat olla sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen koulutuksia.
> Täytä hakemus huolellisesti ja tarkista, että haet vain sellaisiin koulutuksiin, 

joihin olet hakukelpoinen. Yhteishaussa on myös ylempiä 
korkeakoulututkintoja (maisterikoulutukset yliopistossa ja ylemmät amk-
tutkinnot ammattikorkeakoulussa), joihin voivat hakea vain alemman 
korkeakoulututkinnon suorittaneet. Lisäksi opintopolusta löytyy myös 
tutkintoon johtamatonta koulutusta.

> Kevään toisessa ja syksyn yhteishaussa järjestä koulutukset 
mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen 
hakutoiveesi. 

> Täytä hakulomake loppuun. Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. 
Sähköpostiosoite on pakollinen. Jos sinulla ei ole sähköpostia, hanki 
sellainen. Näin hankit sähköpostiosoitteen

https://opintopolku.fi/wp/oma-opintopolku-palvelu/sahkopostiosoite/
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Hakuaikana voit muokata 
hakemustasi

> Voit hakuaikana muokata hakemustasi sähköpostitse saamasi linkin tai Oma Opintopolku 
-palvelun kautta.

> Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Viesti sisältää 
linkin hakemukselle. 

> Voit lisätä hakemuksellesi liitteitä niiden omien määräaikojen puitteissa myös hakuajan 
päätyttyä. Liitteiden tallennuksen määräajat näet aina hakulomakkeella kultakin 
liitepyynnöltä. 

> Jos lisäät uusia hakukohteita hakemukseen, voit vastata niihin liittyviin lisäkysymyksiin ja 
lähettää tekemäsi muutokset. Hakemuksen muokkauslinkki on voimassa yhden 
muokkauskerran tai korkeintaan 30 pv. Jos linkkisi on vanhentunut voit tilata 
sähköpostiisi uuden muokkauslinkin vanhaa linkkiä klikattuasi.

> Voit katsoa ja muokata hakemustasi myös Oma Opintopolussa. Tällöin kirjaudut 
verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla Oma 
Opintopolku -palveluun, ja teet tarvittavat muutokset. Muista aina lähettää tekemäsi 
muutokset. Lue lisää Oma Opintopolku -palvelusta.

> Mieluisuusjärjestyksen muokkaaminen, yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai 
lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen.

https://opintopolku.fi/wp/oma-opintopolku-palvelu/
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Jatko-opinnot korkeakoulussa 
webinaari, case Karelia-amk

Ohjelma to 12.1.2023 klo 9–10:

• Riveriasta valmistuneen kokemuksia ammattikorkeakouluopinnoista – case lähihoitajasta 
sosionomiopintoihin Kareliaan. 

• Miksi kannattaa hakea jatko-opintoihin korkeakouluun?

o Merkitys urakehitykselle, palkkatasolle jne.

o Tuki ja ohjaus Karelia-ammattikorkeakoulussa

• Hakeminen korkeakouluun, valintakriteerit ja valintatavat - käytännön vinkkejä ja ohjausta hakeutumiseen. 

o Mikä ihmeen todistusvalinta, valintakoe, valintakurssi, erillishaku? 

o Miten eroavat päivä-, monimuoto-, verkko-, avoimen ammattikorkeakoulun, väylä- ja polkuopinnot?

• Opintojen rahoittaminen, tuet ja mahdollisuudet

o Opintojen maksuttomuus / maksullisuus

Tilaisuus nauhoitetaan ja nauhoite ja webinaarissa esitetty aineisto viedään: Urasuunnittelu - Opiskelijan opas / Riveria (riverialainen.fi)

> Microsoft Teams -kokous Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Friverialainen.fi%2Fopetus-ja-ohjaus%2Furasuunnittelu%2F&data=05%7C01%7Ceine.paldan%40riveria.fi%7Cd05dd295bd21425bee9808dadd039bf3%7Cfc6182b0837144ccb3d6b86404016ba5%7C0%7C0%7C638065304853117323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YGWtIFyCivHmMhtbYlI1sdnp%2B%2FoL9Y0g8HafQflFL6k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZWZiYzE5ODYtYTczNS00Nzk3LWI2OTEtM2Y4YmFmY2Y1NjAx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522fc6182b0-8371-44cc-b3d6-b86404016ba5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252222e4da4b-274d-444f-9538-2fb8f996b9b9%2522%257d&data=05%7C01%7Ceine.paldan%40riveria.fi%7Cd05dd295bd21425bee9808dadd039bf3%7Cfc6182b0837144ccb3d6b86404016ba5%7C0%7C0%7C638065304853273578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=80Yo4dGXe4EE4h0ordNLnsFRUnmFEGUrCv%2BPY2QUD4U%3D&reserved=0
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Muistakaa myös Pestuu-tapahtumat 
–> oppilaitoksia mukana

> Tapahtuma-ajat:
• Kitee: Keskiviikkona 8.2.2023 klo 12:30–14:30, Riveria Kitee 
• Outokumpu: Maanantaina 13.2.2023 klo 13:30-15:30, Kummun 

koulu 
• Nurmes: Torstaina 16.2.2023 klo 12:30-14:30, Riveria Nurmes
• Joensuu: Tiistaina 21.2.2023 klo 12:00-15:00, Joensuun Areena 
• Lieksa: Torstaina 23.2.2023 klo 12:00-14:00, Brahea-kampus
• Valtimon MetsäPestuu: Ke 5.4.2023 klo 12:00-14:00, 

Etälähetyksenä TE-liven kautta
Etusivu – Pestuu

https://pestuu.fi/
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