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Valmistuminen 
ylioppilaaksi

A. Oppimäärä eli vähintään 75 kurssia suoritettu:

• pakollisia kursseja 47–52 ja vähintään 10 
valtakunnallista syventävää kurssia

• ei liikaa hylättyjä arvosanoja

• oppimäärän oltava valmis viimeistään pe 28.4.

B. Ylioppilastutkinto hyväksytysti suoritettu:

• viisi pakollista koetta

• huom. kompensaatio 

• kevään kirjoitusten tulokset ovat lukiolla 16.5.

• Tulosten tultua voi ilmoittautua korottamaan yo-
tutkinnon arvosanoja tai täydentämään tutkintoa 
syksyn yo-kirjoituksissa



Valmistuminen 
ylioppilaaksi

• Yo-kokeiden lasku on lähetetty 
sähköpostilla opiskelijan Wilman 
henkilötiedoissa olevaan 
sähköpostiosoitteeseen. Laskun 
eräpäivä on 15.1.2023.

• Yo-kirjoituksista, mm. kevään 
tutkinnon aikataulusta, saa lisätietoa 
ylioppilastutkinto.fi

• Lakkiaiset la 3.6.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/


Korkeakoulujen yhteishaut 2023

• Vuosittain on kolme yhteishakua: keväällä kaksi ja syksyllä yksi.

• Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopistoon:

- Hakuaika on 4.1.2023 klo 8– 18.1.2023 klo 15.

- Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 2.6.2023.

• Kevään toisessa yhteishaussa haetaan muihin korkea-asteen koulutuksiin:

- Hakuaika on ke 15.3.2023 klo 8– to 30.3.2023 klo 15.

- Todistusvalintojen osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään ma 29.5.2023.

- Loput valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään pe 7.7.2023.

• Haku tehdään Opintopolussa.



Korkeakoulujen yhteishaut 2023

• Kevään ensimmäinen yhteishaku:

- kuusi hakukohdetta

- hakukohteita ei aseteta mieluisuusjärjestykseen

- voi tulla hyväksytyksi useampaan

• Kevään toinen ja syksyn yhteishaku:

- kuusi hakukohdetta

- hakukohteet pitää laittaa mieluisuusjärjestykseen

- voi tulla hyväksytyksi vain yhteen



Korkeakoulujen 
yhteishaut 
2023

Miten toimia, kun on hakenut molemmissa kevään hauissa?

• Molemmissa hauissa voi hakea ja jäädä odottamaan toisen 
haun tuloksia: 

Opintopolun ohjeet paikan vastaanottoon ja varasijoihin

Mitä kannattaa huomioida, kun valintojen tulokset tulevat?

• Hakija voi ottaa vain yhden opiskelupaikan vastaan samana 
lukukautena alkavasta koulutuksesta (yhden paikan 
säännös).

• Opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan annettuun
määräaikaan mennessä ja paikan vastaanottaminen on 
sitova.

• Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi täytyy
ilmoittautua korkeakouluun määräaikaan mennessä.

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


Valintatavat korkeakouluihin

• Todistusvalinta ja valintakoevalinta. Muita valintatapoja mm. avoimen väylä.

• Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko todistusvalinnassa ja/tai valintakoevalinnassa.

• Ensin katsotaan, tuleeko hakija valituksi todistuksella ja jos ei, tarkistetaan, sijoittuuko 
hän valintakokeella valittavien joukkoon.

• Jos saa todistuksella opiskelupaikan, ei tarvitse osallistua lainkaan valintakokeeseen.

• MUTTA jos tulee valituksi todistusvalinnalla alempaan hakukohteeseen, voi vielä 
valintakokeella pyrkiä ylempiin hakukohteisiin.

• Todistusvalintojen tulokset pyritään julkaisemaan ennen kevään valintakokeita, mutta 
viimeistään ma 29.5.2023. Todistusvalinnoissa hyväksytyt ilmoitetaan pääsääntöisesti 
heti kevään ylioppilaskirjoitusten tulosten julkistamisen jälkeen.



Valintatapa 1: Todistusvalinta

Todistusvalinta yliopistoon

• Yliopistoon voi tulla valituksi suoraan yo-kirjoitusten 
arvosanoilla.

• Uusista opiskelijoista 40–80 % valitaan suoraan 
todistuksella.

• Osalla aloista todistusvalinta on rajattu ensikertalaisiin 
hakijoihin (psykologia, oikeustiede, lääketiede, 
kauppatiede).

• Pisteytys on alakohtaista → Todistusvalinnan 
pisteytykset vuosina 2023–2025 - Yliopistovalinnat.fi

• Pisteytettäviä aineita on 3–6.

• Joillakin aloilla kynnysehtoja.

Todistusvalinta ammattikorkeakouluun

• Ammattikorkeakouluun voi tulla valituksi suoraan yo-
kirjoitusten arvosanoilla.

• Pisteytys on samanlainen kaikkiin hakukohteisiin →
Todistusvalinta – Ammattikorkeakouluun.fi

• Todistusvalinta myös ei-ensikertalaisille.

• Todistusvalintakiintiö vaihtelee hakukohteittain.

• Joissakin hakukohteissa kynnysehtoja tai 
vähimmäispisteet.

https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-pisteytykset-vuosina-2023-2025
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


Valintatapa 2: Valintakoevalinta
• Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki, jotka ovat hakukelpoisia.

• Valintakokeilla valittaessa huomioidaan yleensä vain valintakokeen pisteet
(poikkeus esim. arkkitehtikoulutus)

• Valintakokeen suorituspaikka valitaan yleensä yhteishakulomakkeella.

• Valintakokeeseen ei yleensä lähetetä erillistä kutsua.

• Erityisjärjestelyt valintakokeessa: yleensä vapaamuotoinen hakemus 
korkeakouluihin hakuajan loppuun mennessä.

Ammattikorkeakoulut:

• Yhteinen sähköinen valintakoe (muutamilla aloilla oma valintakoe) →
kokeen osiot määräytyvät hakukohteiden mukaan (ks. kuva).

Yliopistot:

• Yhteisvalinnat ja muut valintayhteistyöt = samalla valintakokeella tai 
valinnassa käytettävällä kurssilla voi hakea useampaan opiskelupaikkaan eri
yliopistoissa.

• Yliopiston valintakoe voi perustua lukion kursseihin, ennakkomateriaaliin tai 
kokeessa jaettavaan aineistoon (tai kaikkiin näistä).





Ensikertalaisuus
Korkeakoulujen on varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa 
hakeville.

Myös ei-ensikertalaiset voivat hakea yhteishaussa.

Korkeakoulut päättävät, miten ensikertalaisille varatut aloituspaikat täytetään. 

Pelkkä hakeminen tai hyväksytyksi tuleminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

Opiskeluoikeudesta luopuminen ei anna takaisin ensikertalaisuutta.

Avoimessa korkeakoulussa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.



• Hakuvelvollisuus täyttyy, kun hakee keväällä vähintään kahta syksyllä alkavaa 
opiskelupaikkaa, joiden pääsyvaatimukset täyttää.

• Kevään abiturienttien täytyy hakea abikeväänä koulutukseen, joka alkaa syksyllä 
ja antaa ammatillisia valmiuksia.

• Oikeuden työmarkkinatukeen menettää, jos

a) jättää ilman pätevää syytä hakematta koulutukseen,

b) omalla menettelyllä aiheuttaa sen, ettei valita koulutukseen tai

c) kieltäytyy koulutuksesta.

Hakuvelvollisuus



Muut haut

• Korkeakoulujen yhteishakujen lisähaut.

• Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen.

• Muut koulutukset ja niiden omat hakuajat, esim. 
poliisiammattikorkeakouluun.

• Hakeminen ulkomaille opiskelemaan.



Jos ei tiedä, mihin hakea / välivuosi

• TE-toimistojen ammatinvalintaan liittyvät palvelut

• Ohjaamot: Etusivu - Ohjaamo Sipoo - Ohjaamo (ohjaamot.fi) 

• Kansanopistot 

• Avoin yliopisto 

• Avoin AMK

• Korkeakouluopintojen kurkistuskurssit

https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-sipoo


Mistä tietoa jatko-opinnoista?

• opintopolku.fi

• yliopistovalinnat.fi

• ammattikorkeakouluun.fi

• oppilaitosten kotisivut
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