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Jatko-opintoillan teemat

● Valmistuminen ylioppilaaksi
● Korkeakoulujen valintaperusteet keväällä 2022
● Korkeakoulujen yhteishaku
● Korkeakoulujen todistusvalinta ja valintakokeet
● Työmarkkinatuki



Valmistuminen ylioppilaaksi
● Oppimäärä suoritettu, vähintään 75 kurssia:

○ Pakolliset kurssit (47-52) suoritettuna
○ Vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia
○ Ei liikaa nelosia

● Oppimäärän oltava valmis viimeistään pe 29.4.
○ Ylioppilastutkinto hyväksytysti suoritettu
○ 4 pakollista koetta (2022 yo-tutkinnon aloittaville 5 pakollista koetta)

■ huom! kompensaatio

Kevään kirjoitusten tulokset ovat lukioilla 17.5.



Valmistuminen ylioppilaaksi
● Yo-kokeiden lasku on lähetetty sähköpostilla opiskelijan Wilman 

henkilötiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Laskun eräpäivä on 
20.1.2022.

● Yo-kirjoituksista, mm. kevään tutkinnon aikataulu ja yo-tutkinnosta 
lisätietoa ylioppilastutkinto.fi

● Lakkiaiset la 4.6. 



Korkeakoulujen kevään 2022 valintaperusteet

● Tietoa opintopolku.fi ja korkeakoulujen kotisivuilta

● Yli puolet opiskelupaikoista täytetään todistusvalinnalla eli ylioppilastutkinnon arvosanoihin 
○ Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee 40-80 % välillä

● Ensikertalaisille hakijoille on varattu n. 65 % korkeakoulujen aloituspaikoista
○ Ensikertalainen on, kunnes ottaa opiskelupaikan vastaan 
○ Osalla aloista todistusvalinta on rajattu ensikertalaisiin hakijoihin (psykologia, oikeustiede, lääketiede, 

kauppatiede)

● Todistusvalinnan kynnysehto: tietyn tai tiettyjen ylioppilaskokeen/kokeiden 

hyväksytty suoritus tai suorittaminen tietyllä arvosanalla



Korkeakoulujen kevään 2022 valintaperusteet

● Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä vaihtelee koulutuksittain. 
Huomioitavia ylioppilastutkinnon aineita voi olla enimmillään kuusi, keskimäärin viisi ainetta.

● Valintakokeista ei ole luovuttu
○ tosin yo-tutkinnon suorittaneet eivät voi osallistua matemaattisten aineiden 

valintakokeeseen Helsingin yliopistossa, vaan vain todistusvalintaan
● Kaikissa hakukohteissa ei ole todistusvalintaa esim. arkkitehtuuri, taiteiden alat
● Opiskelupaikan voi saada myös suoravalinnan kautta: yksittäisen yo-tutkintoaineen tuloksen 

perusteella
● Todistusvalinnan pistetaulukot:

○ Yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset - Opintopolun palvelukokonaisuus - Eduuni-wiki

○ Todistusvalinta – Ammattikorkeakouluun.fi

● Nykyiset pistetaulukot ovat voimassa vuoteen 2025

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


Mistä tietoa jatko-opinnoista?

● opintopolku.fi
● korkeakoulujen kotisivut 
● yhteisvalintasivustot mm. kauppatieteet.fi, dia.fi, 

oikeustieteet.fi 
● opinto-ohjauksen Studeon oppimateriaali OP02



Jos en tiedä, mihin hakea/ välivuosi

● TE-toimistojen ammatinvalintaan liittyvät palvelut
● Ohjaamot: https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-sipoo/palvelut?education
● Kansanopistot
● Avoin yliopisto
● Avoin AMK
● Korkeakouluopintojen kurkistuskurssit

○ https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/toisen-asteen-opi
skelijoille

https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-sipoo/palvelut?education
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/toisen-asteen-opiskelijoille
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/toisen-asteen-opiskelijoille


Korkeakoulujen yhteishaku

Keväällä kaksi erillistä hakua (molemmissa voi hakea):
Ensimmäinen hakuaika ke 5.1.  – ke 19.1.2022 klo 15.00
1) Vieraskieliset koulutukset (ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 

englanninkielisiä koulutuksia)
2) Taideyliopiston koulutukset
● Kuusi hakukohdetta, joita ei laiteta mieluisuusjärjestykseen
● Hakija voi tulla valituksi kaikkiin hakukohteisiin, joihin hänen 

valintamenestyksensä riittää
● Kaikki ensimmäisen haun tulokset on julkaistava viimeistään 3.6.2022



Korkeakoulujen yhteishaku

● Toinen hakuaika 16.3. - 30.3.2022 klo 15.00
● Suomen-ja ruotsinkielinen koulutus
● Kuusi hakukohdetta, jotka pitää laittaa mieluisuusjärjestykseen
● Tässä haussa hakijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa, johon valintamenestys 

riittää.

Jos hakee molemmissa hauissa, mahdollisia hakukohteita yhteensä 
12.



Korkeakoulujen yhteishaku

Miten toimia, kun on hakenut molemmissa hauissa?
● Molemmissa hauissa voi hakea ja jäädä odottamaan kakkoshaun tuloksia: 

Opintopolun ohjeet paikan vastaanottoon ja varasijoihin
● Hakija voi ottaa vain yhden opiskelupaikan vastaan lukukaudessa (yhden paikan 

säännös)
● Kakkoshaun tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2022

  Tieto todistusvalinnoista viimeistään 30.5.2022

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-vastaanotto-ja-ilmoittautuminen-korkeakouluun
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-vastaanotto-ja-ilmoittautuminen-korkeakouluun


Valintakokeet

● Jos ei tule valituksi todistusvalinnassa, hakija osallistuu valintakokeeseen
● Jos on saanut todistusvalinnassa paikan alempaan hakukohteeseen, voi 

valintakokeen kautta yrittää tavoitella korkeampaa paikkaa
● Valintakokeisiin ei tule erillistä kutsua ellei valinta ole monivaiheinen 

(karsiva)
● AMK -valintakokeet ovat sähköiset ja samassa kokeessa voi osallistua 

useamman alan kokeeseen tekemällä yhteisten osioiden lisäksi 
alakohtaiset osiot
○ https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valin

takoe/#kuvio1

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#kuvio1
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#kuvio1


Valintakokeet

● Useat alat tekevät valintakoeyhteistyötä ja samalla 
kokeella voi hakea useaan hakukohteeseen

● Valintakoeyhteistyötä lisätään tulevina vuosina
● Erityisjärjestelyt valintakokeessa: yleensä 

vapaamuotoinen hakemus hakukohteiden korkeakouluihin 
hakuajan loppuun mennessä (korkeakoulujen sivuilta tai 
Opintopolusta tarkemmat tiedot)



Työmarkkinatuki

● Jos ei saa opiskelupaikkaa tai työtä, alle 25-vuotias on 
oikeutettu työmarkkinatukeen tietyin ehdoin: 
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyott
omaksi/tyottomyysturva/alle_25vuotiaat/index.html

● Ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon
● Haettava vähintään kahteen tutkintoon johtavaan koulutukseen 

kevään yhteishaussa

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

