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Miten ja missä haen? – korkeakoulujen 
yhteishaku
Korkeakoulut: ammattikorkeakoulut ja yliopistot
◦ 4.1.2023 - 18.1.2023 klo 15, I hakuaika

◦ Vieraskieliseen yliopisto- ja ammattikorkeakoulutukseen, kauppatiede-Aalto-yliopisto Mikkeli, taideyliopistoon (kuvataideakatemia, 
sibelius-akatemia ja teatterikorkeakoulutus Helsingissä) (Tre, ei sisäänottoa v 2023)

◦ Tulokset viim. 2.6

◦ Opiskelupaikan vastaanottaminen viim. 14.7

◦ 15.3.2023 – 30.3.2023 klo 15, II hakuaika
◦ ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

◦ Todistusvalinnan tulokset viim. 29.5

◦ Muiden kuin todistusvalintojen tulokset viim. 7.7

◦ Opiskelupaikan vastaanottaminen 14.7

◦ Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8

◦ Haku opintopolku.fi- sivulla

◦ Korkeakoulujen yhteishaku on keväisin ja syksyisin, syksyn yhteishaku on suppeampi!



Miten ja missä haen – korkeakoulujen 
ensimmäinen yhteishaku
Kevään ensimmäisen yhteishaun hakuaika on 4.1.−28.1.2023

Koulutuksiin haet opintopolussa yhdellä hakulomakkeella korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. 

Tässä yhteishaussa sinun ei tarvitse asettaa koulutuksia mieluisuusjärjestykseen ja voit tulla 
hyväksytyksi niin moneen koulutukseen kuin mihin valintamenestyksesi riittää. 

Muistathan, että vaikka sinulle tarjottaisiin useampaa paikkaa syksyllä alkavista koulutuksista, 
voit ottaa vastaan vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta

Oma opintopolku- palvelu→ tunnistautuminen omilla pankkitunnuksilla helpottaa haun 
edistymisen seuraamista

Voit muuttaa hakemustasi hakuaikana ja vastaanottaa opiskelupaikan oma opintopolku -
palvelussa



Miten ja missä haen – korkeakoulujen 
toinen yhteishaku
Kevään toisen yhteishaun hakuaika on 15.3.−30.3.2023

Koulutuksiin haet Opintopolussa yhdellä hakulomakkeella korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. 

Tässä yhteishaussa sinun tulee asettaa koulutukset mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeelle 
siten että valitset ensimmäiseksi hakutoiveeksi sen koulutuksen, mihin haluat päästä eniten 
→Harkitse järjestys huolellisesti. 

Sinulle voidaan tarjota korkeakoulujen toisessa yhteishaussa vain yhtä opiskelupaikkaa 
koulutuksesta, jonka priorisoit hakulomakkeella korkeimmalle ja johon valintamenestyksesi 
riittää. 

Muistathan, että vaikka sinulle tarjottaisiin useampaa paikkaa syksyllä alkavista koulutuksista 
kevään yhteishauissa, voit ottaa vastaan vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta 
koulutuksesta.



Jos haet molemmissa yhteishauissa 
korkeakouluihin
täytät kummankin yhteishaun hakulomakkeen, ensin ensimmäisen yhteishaun lomakkeen 4.1. –
18.1.2023 välisenä aikana ja sitten toisen yhteishaun lomakkeen 15.3.-30.3.2023 välisenä 
aikana. 

Voit valita molempien yhteishakujen koulutuksiin kuusi koulutusta, johon haet. Koska kyse on eri 
yhteishauista, hakujen ja valintojen aikataulut eivät ole yhteneväiset ja esimerkiksi takarajat ja 
määräajat eroavat eri yhteishauille.

Ensimmäisessä yhteishaussa sinulle voidaan tarjota niin monta paikkaa, kuin mihin 
valintamenestyksesi riittää.

Toisessa yhteishaussa sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa, siihen mihin 
valintamenestyksesi riittää, ja jonka olet asettanut mieluisuusjärjestyksessä korkeammalle.



Korkeakoulujen yhteishaku
Yliopiston sisäänpääsytavat:
◦ Yo-tulokset eli todistusvalinta

◦ Valintakoe

◦ Avoimen väylä

◦ Taiteen puolelle hakeutuessasi 
◦ Voidaan huomioida myös yo-todistuksen arvosanat, mm. kuvataidekasvatus, aallon muotoilu

◦ Huomioi ennakkotehtävät!

◦ Ensikertalaisuus huomioidaan 50% (Aalto) tai ei ollenkaan (Lapin yliopisto)

◦ Yliopistojen yhteisvalinta = voit hakea yhdellä pääsykokeella useaan hakukohteeseen, esim. psykologia, 
logopedia, sosiaalityö



Korkeakoulujen yhteishaku
Ammattikorkeakoulun sisäänpääsytavat
◦ Todistusvalinta: yo- tutkinto tai ammatillinen perustutkinto

◦ Amk- valintakoe→ yhteinen digitaalinen valintakoe touko-kesäkuun vaihteessa

◦ Avoimen amk:n polkuopinnot

◦ Kulttuurialalla ennakkotehtävät ja valintakokeet, ei todistusvalintaa

◦ Erillisiä soveltuvuuskokeita järjestetään ainoastaan rakennusarkkitehti (AMK) ja merikapteeni (AMK) 
koulutuksissa

◦ Tärkeää infoa AMK-koulutuksiin hakeville www.ammattikorkeakouluun.fi



Miten ja missä haen – ammattiopistot 
jatkuvassa haussa
Lukiosta valmistuvat voivat hakea ammattiopistoihin jatkuvassa haussa ympäri vuoden

Haku tapahtuu ammattiopistojen oman koulutuskalenterin kautta koulun omilla kotisivuilla

huomio! konservatoriot_→ tarkista kotisivuilta hakeminen

Yhteishaussa olevat toisen asteen koulutukset löydät → www.opintopolku.fi

Toisen asteen haku ei vaikuta korkeakouluhakuun, se on täysin oma haku

http://www.opintopolku.fi/


Syksyn yhteishaku
Tässä yhteishaussa haet tammikuussa alkaviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
koulutuksiin

Syksyn yhteishaun hakuaika on 30.9.− 13.9.2023

Haku opintopolussa yhdellä hakulomakkeella korkeintaan kuuteen eri koulutukseen 

Aseta koulutukset mieluisuusjärjestykseen. 

Sinulle voidaan tarjota vain yhtä opiskelupaikkaa, jonka priorisoit hakulomakkeella korkeimmalle 
ja johon valintamenestyksesi riittää. 

Muistathan, että voit ottaa vain yhden opiskelupaikan vastaan samana lukukautena alkavasta 
koulutuksesta.



Korkeakouluhaut Kevät 2023
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku?koulutustyyppi=amk-alempi%2Ckandi-ja-
maisteri&order=desc&pohjakoulutusvaatimus=pohjakoulutusvaatimuskonfo_002%2Cpohjakoulu
tusvaatimuskonfo_003&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.000000000000000170
98

Tervetuloa opinto-ohjaajalle jälkiohjaukseen! Sinulla on oikeus tähän vuoden ajan 
valmistumisesta.  

https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku?koulutustyyppi=amk-alempi%2Ckandi-ja-maisteri&order=desc&pohjakoulutusvaatimus=pohjakoulutusvaatimuskonfo_002%2Cpohjakoulutusvaatimuskonfo_003&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000017098

