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Taru Heikkinen

opinto-ohjaaja



Vaihtoehtoja valmistuvalle 
opiskelijalle

TUTKINTOON JOHTAVAT KOULUTUKSET

• Ammatillinen perustutkinto (yo-
pohjainen tutkinto)

• Korkeakouluopinnot
• Ammattikorkeakoulu

• Yliopisto



2. asteen koulutus

Lukiopohjainen ammatillinen 
perustutkinto

• Opintojen kesto alasta riippuen 1-2 
vuotta

• Mahdollisuus tehdä myös 
oppisopimuskoulutuksena
• Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta
• Välillä teoriaopetusta oppilaitoksessa
• Työnantaja maksaa TESin mukaisen palkan

• Jatkuva haku (sisäänottoja ympäri 
vuoden)



Haku korkeakouluihin 

Kevään ensimmäinen 
yhteishaku 

tammikuussa 2022

Englanninkieliset 
koulutukset

Taideyliopisto

Tampereen yo: 
teatterityön koulutus

Kevään toinen 
yhteishaku 

maaliskuussa 2022

Suomen- ja 
ruotsinkieliset 

koulutukset

Yliopistojen 
todistusvalinnan 

pisteytys

Ammattikorkeakoulujen 
todistusvalinnan 

pisteytys

Yleisimmät 
valintatavat
• Yo-todistus
• Valintakoe

• Ennakkotehtävät 
& valintakokeet



Ammattikorkeakoulut: valintamenettelyt

• Todistusvalinta 
• Viisi yo-ainetta pisteytetään (max. pisteet 198)

• Äidinkieli / S2
• Matematiikka
• Vieras / kotimainen kieli
• Kaksi reaalia / vierasta kieltä

• AMK-valintakoe
• Yhteinen sähköinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla
• Ei ennakkomateriaalia
• Kaikille yhteisiä osioita ja koulutusalojen omia osioita
• Kullekin osiolle tietty suoritusaika
• Koepäivän ja paikan voi valita vaihtoehdoista

• Ennakkotehtävät + valintakoe (luovien alojen koulutukset)

• Avoimen ammattikorkeakoulun väylät
• Tarkemmat tiedot ja väylävaihtoehdot korkeakoulujen omilla sivuilla

Tarkempia tietoja 
pisteytyksistä ja valintakokeista 

osoitteessa 
www.ammattikorkeakouluun.fi 



Yliopistot: valintamenettelyt

• Luovat alat
• Ennakkotehtävät (hyväksytty / hylätty)
• Valintakoe/-kokeet

• Todistusvalinta 
• Alakohtaiset pisteytystaulukot, ks. www.opintopolku.fi

• Valintakoe/-kokeet
• Voi perustua lukion oppimäärään, ennakkomateriaaliin ja/tai kokeessa 

jaettavaan aineistoon

• Avoimen yliopiston väylät
• Edellytetään avoimen yliopiston opintoja tietyn opintopistemäärän mukaisesti
• Lisäksi voi olla arvosanakynnysehtoja

• Kilpailumenestys (esim. Oikeusguru, Talousguru, MAOL-kilpailut, 
Datatähti)

• SAT-testi

http://www.opintopolku.fi/


Korkeakoulujen yhteishaut

• Kevään 2022 tärkeät hakupäivämäärät 
• TAMMIKUUN HAKU 5.-19.1.2022 

• Taideyliopiston koulutukset
• Tampereen yliopiston teatterityön koulutus
• amk+yo englanninkieliset koulutukset)

• MAALISKUUN HAKU 16.-30.3.2022 
• suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

• Valintojen tulokset
• Todistusvalinnan tulokset viimeistään 30.5.2022

• Ylioppilastutkintolautakunta: tulokset 17.5.2022
• Tulokset pitää ilmoittaa hakijoille viimeistään 3.6.2022 tai 8.7.2022
• Opiskelupaikka on vastaanotettava 15.7.2022 klo 15 mennessä
• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022



Abien ohjaus Torkkelissa

• Tarjolla OP02-kurssi ’Jatko-opinnot 
ja työelämä’ 

• Alakohtaiset jatko-opintoryhmät
3. jaksossa

• Yhteishakuinfo 3. jaksossa

• Henkilökohtainen opinto-ohjaus
• 19ACE Taru Heikkinen

• 19BF Saara Hirvonen

• 19DG Minna Kattelus


