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”Mitä korkea-asteella voi
opiskella?”

• Opintopolku.fi

–Yliopistot: ”Mitä yliopistossa voi opiskella?”
–AMK: ”Mitä ammattikorkeakoulussa voi opiskella?”

• Ammattikorkeakouluun.fià Tutkinnot

• Ammattinetti.fi

Missä ammateissa voi toimia milläkin tutkinnolla?

• Ammattinetti.fi
• Toissa.fi



6.11.2020
Turun yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen ABI-
päivä (etänä)

11.-12.11.2020 Jatkoon-messut (etänä)

17.-18.11.2020 Haavi-messut (etänä)

25.-26.11.2020 STUDIA-messut (etänä)

Aikataulu



7.−20.1.2021

Kevään 2021 korkeakoulujen
yhteishaun 1. hakuaika:
- vieraskieliset koulutukset
- Taideyliopiston koulutukset
- Tampereen yliopisto: Näyttelijätyö

27.1.2021 mennessä
1. hakuajan koulutusten liitteet
ladattava Opintopolkuun

23.2. -23.3.2021
Yhteishaku 2. asteen yo-pohjaisiin
ammatillisiin koulutuksiin

17.−31.3.2021
Kevään 2021 korkeakoulujen
yhteishaun 2. hakuaika

7.4.2021 mennessä
2. hakuajan koulutusten liitteet perillä
korkeakoulussa

huhtikuu-kesäkuu 2021
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
(ei välttämättä kutsua 1. vaiheisiin)



9.7.2021 mennessä

Korkeakoulujen
yhteishaun tulokset
ilmoitetaan hakijoille (1.
hakuaika jo 4.6.)

16.7.2021 mennessä
Opiskelupaikan
vastaanotto

Kesäkuu-elokuu 2021
(korkeakoulu päättää
ajankohdan)

Lisähaut vapaaksi
jääneille paikoille

2.8.2021 asti
Varasijat voimassa

1.-15.9.2021
Syksyn 2021
korkeakoulujen
yhteishaku



Korkeakoulujen yhteishaku 1: 7.−20.1.2021:
Vieraskieliset (= englanninkieliset) koulutukset +
Taideyliopisto

Korkeakoulujen yhteishaku 2: 17.3. – 31.3.2021:
Suurin osa yliopisto- ja AMK-koulutuksista

- Kaksi erillistä hakua max. 6 + 6 hakuvaihtoehtoa, tuloksena vain YKSI

opiskelupaikka

-Hakemus tehdään itsenäisesti (osoitteessa www.opintopolku.fi),

(lukiolla 2 täyttötilaisuutta epidemiatilanteen salliessa)

-Vain hakija pystyy seuraamaan haun etenemistä sähköisen

tunnistautumisen avulla

-Liitteet palautetaan lähtökohtaisesti Opintopolun kautta

-Ei mukana yhteishaussa: esim. PolAMK, Högskolan på Åland



Ennakkotehtävät julkaistaan oppilaitosten omilla sivuilla
viimeistään hakuajan alkaessa

Pääsykokeiden ennakkomateriaalit n. 30 päivää ennen koetta

Valintaprosessi/pääsykokeet voivat olla useampiosaisia (esim.
kulttuurialat, liikuntatiede)

Mahdollinen valintayhteistyö:

- Sama pääsy- tai soveltuvuuskoe, tulos voimaan eri
vaihtoehtoihin. Huom! Pääsykokeen mahdollinen
suorituspaikka vaihtelee

- Yhteinen esivalintakoe, esim. VAKAVA

- Yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe

- ÅA:n yhteinen pääsykoe (eri aloja)



Valintatavat kirjavia keväällä 2021:
Hakuvaihtoehtojen valintatavat tarkistettava Opintopolusta!

1. Suoravalinta ylioppilastodistuksen perusteella 3-6 ainetta, mahdollisuus
kynnysehtoihin (min. pistemäärä tai yksittäinen yo-arvosana)

2.Pelkkä pääsy-/soveltuvuuskoe

3. Ennakkotehtävät + pääsy-/soveltuvuuskoe

4. Esivalintakoe + pisteitä yo-kokeesta

5. Pisteytys ylioppilasarvosanojen perusteella (3-6 ainetta) + pisteet pääsy-
/soveltuvuuskokeesta

6. Pisteitä yo-todistuksesta + pääsykokeesta

7. Kutsu valintakokeeseen yo-todistuksen perusteella + valintakoe

8. Muut suoravalintaväylät, esim. MOOC-näyttökoe

9. SAT-testi

10.(Avoimen yliopiston/AMK:n väylä)

11. (Polku-opinnot)



1. Todistusvalinta ja
2. pääsykoevalinta

Opiskelijavalinnan kriteerit edelleen kirjavia keväällä
2021:

Pääsy-/soveltuvuuskokeen merkitys: Mitä tahansa 0%
ja 100% väliltä

à Perustuuko ennakkomateriaaleihin ja/tai
lukiokursseihin?

YO-tutkinnon merkitys : Mitä tahansa 0% ja 100% väliltä
àMontako ainetta pisteytetään?
à Ovatko “oikeat” aineet
kirjoitussuunnitelmassa?
à Pelkällä YO-todistuksella sisään vai jatkoon?



Opiskelijavalinnasta
- Paikkojen määrää lisätty hyvin monessa

oppiaineessa, pl. Kauppatiede

- Kevät 2020 oli äärimmäinen poikkeus joka suhteessa
à Vaikea vetää johtopäätöksiä



Ensikertalaisuuskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016
alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista
ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Opiskelija on ensikertalainen, jos hän
• ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän
mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
• ei ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai
yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa
koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen
jälkeen.



Ensikertalaisuuskiintiö
• Arkkitehdit 20-30%
• Biologia 55-70%
• DI ensikertalaiskiintio ̈ 50-80%
• Farmaseutit 70 %, proviisorit 60 %
• Kauppatiede 70%
• Maantiede 63-78%
• Maatalous-metsa ̈tiede (Hki) 70%
• Oikeustiede 75%
• Psykologia 70%
• Valtio- ja yhteiskuntatiede 70%
• Liikuntatiede n. 50%
• Luokanopettaja- ja lastentarhanopettajakoulutus 80%
• Osassa Aalto -yliopiston taidealoista 40% (vrt. TEAK 0%)
• Lääketieteet 65%
• AMK 0-80%



Opiskelijavalinnasta:
Yliopistot

- Todistushaku ensikertalaisille (lääketiede,
oikeustiede) vai kaikille (esim. valtiotiede H:ki)?

- Minimipistemäärä todistusvalintaan pääsyyn: esim.
psykologia, kasvatustiede (ml. luokanopettaja),
sosiaalitieteet)

- Vastaavasti: Minimipistemäärä/prosentuaalinen
pistemäärä esivalintakokeesta/minimipistemäärä 1.
osiossa

- Kynnysehdot todistusvalintaan, esim. DI-koulutus
- Lukiodiplomin merkitys pieni
- Joillakin luonnontieteellisillä aloilla edelleen

“sisäänpääsyautomaatti“



Yhteisvalintakohteita /
valintakoeyhteistyö

• Arkkitehtitutkinto
• Biologia
• Biola ̈a ̈ketiede (Tku, Kuopio)
• Diplomi-insinööri -tutkinto
• Farmasia
• Kasvatustieteet, ml. opettajankoulutus
• Kauppatiede
• La ̈a ̈ketiede
• Hammasläa ̈ketiede
• Maantiede
• Metsätiede
• Oikeustiede
• Psykologia
• Sosiaalityö (ei Helsinki)
• Tietojenka ̈sittelytiede
• Logopedia



Opiskelijavalinnasta: AMK
Ammattikorkeakoulun tekniikan alan hakukohteisiin voi tulla
valituksi kolmella eri tavalla:

• Ylioppilastodistuksen perusteella
• Ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella
• AMK-valintakokeella

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulun valintakoe tehdään sähköisesti
omalla koneella ammattikorkeakoulun tiloissa. Koskeessa
ovat seuraavat osat:

• Päätöksentekotaidot
• Kieli- ja viestintätaidot
• Matemaattiset taidot
• Matemaattis-luonnontieteelliset taidot
• Eettiset taidot



Muutokset 2020-2021
• Todistusvalinnan lisääminen,

à suurin osa aloista väh. 51%

• Yhteispistejonon poistuminen (pl. esim.
arkkitehtuuri)

• Ensisijaiset valintatavat:
• A) todistusvalinta ja B) pääsykoevalinta
• Pääsykokeissa menestyminen ei vaadi pitkää

valmistautumisaikaa (lukiokurssien sisällön
hyödyntäminen)

• Pääsykokeiden sähköistyminen (AMK)
• Valintayhteistyön lisääminen
• Todistusvalinnan yhteiset pohjapistetaulukot,

kynnysehdot ja minimipisteet



Muutokset 2020-2021
• Materiaalimäärän kevennys
• Vähemmän ennakkomateriaalia, enemmän

kokeessa jaettavaa
• Koeaika lyhentyy useammassa kohteessa

4hà3h
• Kokeet edelleen paperikokeita (pl. AMK):

– Vaatii materiaalin analysointikykyä

– Vaatii tekstin nopeaa jäsentelykykyä

– SELKEÄ käsiala

– Aika loppuu kesken!

– Vaaditaan ongelmanratkaisukykyä



Todistusvalintojen pisteytystaulukot
-Yliopistot:
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-
haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-
muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-
todistusvalinnat-2020/

-AMK:
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/vali
ntatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys


