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Kun suunnittelet korkeakouluopintoja…

• Tutustu tarjolla oleviin koulutuksiin 

• AMK koulutukset

• Yliopisto koulutukset

• Samannimiseen tutkintoon johtavat koulutukset voivat eri 
ammattikorkeakouluissa koostua erilaisista sisällöistä ja 
suuntautumisvaihtoehdoista. 

• Joten tutustu etukäteen mistä opinnoista kunkin 
ammattikorkeakoulun tutkinto muodostuu. 

• Tutustu myös erilasiin opiskelumuotoihin: esim. päiväopetus, 
monimuotototeutus 
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/opiskelu/#opiskelumuodot

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/koulutukset/
https://www.yliopistokoulutus.fi/koulutushaku/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/opiskelu/#opiskelumuodot


Haku korkeakouluihin vuonna 2023

• Voit hakea korkeakouluopintoihin korkeakoulujen yhteishaussa. Keväällä 
yhteishakuja on kaksi ja syksyllä yksi. Lisäksi korkeakouluilla on erillishakuja ja 
siirtohakuja.

• Korkeakoulujen kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku 4.1.-18.1.2023

• Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2023 
alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin.

• Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku 15.3.-30.3.2023

• Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2023 alkaviin 
suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

• Korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaku 30.8.-13.9.2023

• Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2024 alkaviin koulutuksiin.



Korkeakoulujen kevään kaksi yhteishakua 1/2

• Korkeakoulujen kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku alkaa 4.1.-18.1.2023

• Hakuaika alkaa 4.1.2023 klo 8:00 ja päättyy 18.1.2023 klo 15:00.

• Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2023 
alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin.

• Täältä löydät ensimmäisessä yhteishaussa olevat koulutukset

• Kevään 2023 toinen yhteishaku 15.–30.3.2023

• Hakuaika alkaa 15.3.2023 klo 8:00 ja päättyy 30.3.2023 klo 15:00

• Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2023 alkaviin 
suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

• Täältä löydät kevään toisessa yhteishaussa olevat koulutukset

https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku?order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000017097
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku?order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000017098
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• Huom! Keväällä järjestetään kaksi yhteishakua. 

• Haut ovat erillisiä toisistaan. 

• Molemmissa voit hakea kuuteen (6) kohteeseen

• Sinulle voidaan tarjota useaa paikkaa kevään yhteishauissa.

• Voit ottaa vastaan vain yhden paikan syksyllä alkavasta koulutuksesta.

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

• Toisessa 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.

• Lue lisää Näin haet yhteishaussa korkeakouluun - Opintopolku

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/nain-haet-yhteishaussa-korkeakouluun


Hae Opintopolku-palvelussa

• Korkeakouluihin haetaan Opintopolku.fi -
palvelun kautta

• Yhdessä haussa voit hakea kuuteen (6) 
kohteeseen

• Ohjeita hakulomakkeen täyttöön

• Kun olet lähettänyt hakulomakkeesi, saat 
siitä vahvistusviestin sähköpostiin. 
Varmista, että saat vahvistusviestin 24 
tunnin kuluessa hakemuksen 
lähettämisestä.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/nain-taytat-korkeakoulujen-yhteishaun-hakulomakkeen


Hakukelpoisuus

• Voit hakea korkeakouluun ammatillisella tutkinnolla

• Ammatillinen perustutkinto antaa hakukelpoisuuden korkeakoulujen 
yhteishakuun, niin ammattikorkeakouluun kuin yliopistoonkin

• Voit hakea myös jollain aiemmin suorittamallasi tutkinnolla, esim. 
ylioppilastutkinnolla, toisella ammatillisella perustutkinnolla tai 
ulkomailla suoritetulla tutkinnolla 



Ensikertalaisuuskiintiö

• Osa yhteishaun opiskelupaikoista varattu ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaa hakeville

• Olet ensikertalainen, jos

• et ole suorittanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa 
Suomessa

• et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon 
johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 
2014 tai sen jälkeen



Ammattikorkeakoulun valintatavat

• Todistusvalinta
• Lue lisää Todistusvalinta – Ammattikorkeakouluun.fi

• AMK-valintakoe
• järjestetään keväällä ajalla 29.5.–2.6.2023
• Lue lisää AMK-valintakoe – Ammattikorkeakouluun.fi

• Erillisvalinta
• Polkuopinnot
• MOTARI-opinnot

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


Todistusvalinta ammattikorkeakouluun

• Suurin osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla

• Todistuspisteissä huomioidaan: YTO-aineiden arvosanat + koko 
tutkinnon painotettu keskiarvo

• Lue lisää Todistusvalinta – Ammattikorkeakouluun.fi

• Tutustu lisää ammattikorkeakouluihin ja valintamenettelyyn 
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/

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


Yliopistojen valinnat

• Yliopistojen pistevalinnat

• HUOM! Yliopistoon voi ammatillisella perustutkinnolla hakea 
vain pääsykokeen kautta. Et voi osallistua todistusvalintaan.

https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-pisteytykset-vuosina-2023-2025


AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain



AMK-valintakokeeseen osallistujan tarkistuslista



Ohjausta kohti jatko-opintoja saat seuraavilta

• Koulutusalan opinto-ohjaaja

• Opinto-ohjaajat - Koulutuskeskus Salpaus

• Ohjauspiste Suunta

• Ota yhteyttä p. 044 708 0100 tai suunta@salpaus.fi

• Kysy opo-chatissa, joka avautuu Salpauksen www-sivuilla

• Varaa ohjaustapaaminen tästä!

• Lisätietoja ja aukioloajat löydät nettisivuiltamme

• Koulutusohjausta lähipalveluna alle 30-vuotiaille Lahden Ohjaamolla

• Kati Välimäki, koulutusohjaaja Lahden Ohjaamolla 

• Ota yhteyttä p. 044 708 1641 tai kati.valimaki@salpaus.fi

• Tavattavissa ajanvarauksella: Kauppakeskus Trio, Palvelutori 2.krs

https://www.salpaus.fi/opiskelija/opinto-ohjaajat/
mailto:suunta@salpaus.fi
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OhjauspisteSuunta@phkk365.onmicrosoft.com/bookings/
https://www.salpaus.fi/koulutus/kysy-koulutuksesta/ohjauspiste-suunta/
mailto:kati.valimaki@salpaus.fi


Tärkeitä linkkejä

• Koulutukset – Ammattikorkeakouluun.fi

• Koulutukset (yliopistokoulutus.fi)

• Näin haet yhteishaussa korkeakouluun – Opintopolku

• Näin täytät korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen - Opintopolku

• Täältä löydät ensimmäisessä yhteishaussa olevat koulutukset

• Täältä löydät kevään toisessa yhteishaussa olevat koulutukset

• Todistusvalinta – Ammattikorkeakouluun.fi

• AMK-valintakoe – Ammattikorkeakouluun.fi (sivulla myös valintakokeen esimerkkitehtäviä)

• Yliopistojen pistevalinnat

• Pisterajat korkeakoulutukseen 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/koulutukset/
https://www.yliopistokoulutus.fi/koulutushaku/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/nain-haet-yhteishaussa-korkeakouluun
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/nain-taytat-korkeakoulujen-yhteishaun-hakulomakkeen
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku?order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000017097
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku?order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000017098
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#amk-todistusvalinta
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-pisteytykset-vuosina-2023-2025
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb

