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Mitä vanhempien täytyy tietää 
jatkoon hakemisesta?
1. Opintopolku.fi

- Koulutustarjonta: 
- mitä ja missä voi opiskella ja valintaperusteet

- Hakeminen koulutuksiin ja paikan vastaanotto

2. Abin kannattaa osallistua 
kevään yhteishakuun ja hakea vähintään 
kahteen tutkintoon johtavaan koulutukseen



Valintaperusteista 

 yo –arvosanat 
 valintakoe 
 valintakoe + yo-arvosanat eli ns. yhteispisteet 

viimeisen kerran 2019

 Tarkasta aina hakukohteen kohdalta 
Opintopolusta!



ENSIKERTALAISKIINTIÖT
 Hakija on ’ensimmäistä korkeakoulupaikkaa 

hakeva’ eli 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



YHTEISHAKU KEVÄÄLLÄ 2019:
 Ammatillinen toinen aste:

 Jokainen oppilaitos päättää, millä tavalla jatkuva haku toteutetaan. 
 Yleensä sähköisen hakulomake, joka löytyy Opintopolusta tai 

oppilaitosten omilta verkkosivuilta. 
 Tietoa hakuajoista sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löydät 

oppilaitosten omilta verkkosivuilta tai Opintopolusta.

 Korkea-aste : (6 toivetta)

 Hakuaika 1 : 9.1. - 23.1.2019 klo 15 (mm. 
taidealojen ja vieraskieliset koulutukset)

 Hakuaika 2: 20.3. - 3.4.2019 klo 15

 Lisäksi erillishakuja



Tulokset 28.6. 
mennessä

Hakuaika 2
20.3. - 3.4.2019

Hakuaika 1
9.1.- 23.1.2019
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Tärkeää
 oppilaitosten hakutoimistot neuvovat 

hakujen yksityiskohdissa
 hakuajoista ei voi myöhästyä
 jos tarvitsee erityisjärjestelyjä, niitä 

anottava ajoissa
 Oma Opintopolku –palvelu -> 

verkkopankkitunnukset / mobiilivarmenne



Korkeakoulujen 
valintaperusteuudistus 2020
Opiskelijavalinnat uudistuvat 

1. Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä 
vaihtelee koulutuksittain. 

Todistusvalintapistetaulukot ja lisätietoa:
www.yliopistovalinnat2020.fi
www.amk-opiskelijavalinnat.fi

http://www.yliopistovalinnat2020.fi/
http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/


Jos jää ilman 
opiskelupaikkaa, voi…

 Tehdä töitä (työmarkkinatuki)
 Korottaa yo – arvosanoja 
 Opiskella kansanopistoissa
 Opiskella esim. avoimessa yliopistossa tai 

ammattikorkeakoulussa
 Toinen reitti yliopistoon-hanke

 vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia 
korkeakouluopintoihin

 erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon 
lisäksi



Mitä vanhempien tulee tietää 
jatkoon hakemisesta? Kertausta:
1. Opintopolku.fi

2. Abin osallistuttava kevään yhteishakuun 
ja haettava vähintään kahteen tutkintoon 
johtavaan koulutukseen

3. Ylioppilaaksi valmistuminen edellyttää, 
että lukio- opinnot suoritettu. Seuratkaa 
kurssikertymää myös kotona!
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