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Helsingin medialukio
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Kevään hakuajat - opintopolku.fi

● Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku 8.1. - 22.1.20

- vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset

- korkeintaan kuusi hakukohdetta

●  Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 18.2. - 10.3.20

- korkeintaan viisi hakukohdetta

● Korkeakoulujen toinen yhteishaku 18.3. - 1.4.20

- suomen- ja ruotsinkieliset ammattikorkeakoulu- ja 

yliopistokoulutukset

- korkeintaan kuusi hakukohdetta

-> Huomioi mahdolliset ennakkotehtävät!



Ammatilliset oppilaitokset

● Haku 18.2. - 10.3.20

- tulokset aikaisintaan 11.6.

- paikka vastaanotettava viimeistään 25.6.

● tutkinnon laajuus 180 osaamispistettä  (osp)
- lukiopohjainen 120 osp, kesto n. 2 vuotta

● nopea reitti saada ammatti

● pääpaino harjoittelussa, itse tekemisessä ja työssäoppimisessa

● valintaperusteet:
- lukion päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo
- työkokemus
- mahdollinen valintakoe
- ensimmäinen ammatillinen hakutoive



● Kasvatusalat: liikenneopettaja

● Humanistiset ja taidealat: käsityöt, musiikki, sirkus, tanssi, teatteri

● Yhteiskunnalliset alat: kirjasto

● Kauppa ja hallinto: liiketoiminta, yrittäjyys, johtaminen

● Luonnontieteet: luonto ja ympäristö

● Tietojenkäsittely ja tietoliikenne: ICT

● Tekniikan alat: rakennus, talotekniikka, maanmittaus, autoala, kone- ja 

tuotantotekniikka, sähkötekniikka, elintarvikeala, materiaalitekniikka, 

tekstiili- ja vaatetustekniikka

● Maa- ja metsätalousalat: hevoset, maatalous, metsä, puutarha

● Terveys- ja hyvinvointialat: kasvatus- ja ohjausala, sosiaali- ja 

terveysala, hyvinvointi

● Palvelualat: hius- ja kauneusala, kotitalous, hotelli- ja ravintola, 

matkailu, liikunta, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, kuljetusala, logistiikka, 

merenkulku, turvallisuuspalvelut 



Ammattiopistoja pääkaupunkiseudulla

● Diakoniaopisto
● Perho Liiketalousopisto
● Helsingin konservatorio
● Pop & Jazz Konservatorio
● Stadin ammatti- ja aikuisopisto
● Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto
● Business College Helsinki
● Mercuria  - Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

● Omnia (Espoo)
● Varia (Vantaa)



Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaut

● kaksi hakuaikaa:
- 8.1. - 22.1.20 (englanninkieliset koulutukset, Taideyliopisto)

- valintojen tulokset 5.6. mennessä
- paikka vastaanotettava 10.7. mennessä
- voi tulla valituksi useampaan koulutukseen

- 18.3. - 1.4.2020
- todistusvalintojen tulokset 27.5. mennessä
- muiden kuin todistusvalintojen tulokset 8.7. mennessä
- paikka vastaanotettava 15.7. mennessä

       - voi tulla valituksi vain yhteen koulutukseen 

● todistusvalinnalla alasta riippuen n. 50 - 80 %

● valintakokeet touko-/kesäkuussa

- ei ennakkovalmistautumista / ennakkomateriaali julkaistaan n. 

kuukausi ennen valintakoetta tai koe perustuu lukion oppimäärään

- yleensä ei erillistä kutsua

- amk: valintakokeessa päätöksentekotaidot, opetuskieli, englanti 

ja lisäksi alakohtaisia osioita, esim. matematiikka tai eettiset taidot



Ammattikorkeakoulut

● tutkinnon laajuus 210 – 270 opintopistettä (op)

● opiskelu johtaa alempaan korkeakoulututkintoon ja 
käytännön ammattitaitoon

● opiskeluaika 3,5 – 4 vuotta

● opetus on tieteellispohjaista, mutta käytäntöön ja 
työelämään suuntautunutta

● jatko-opintomahdollisuudet: ylempi amk-tutkinto tai 
yliopiston maisteritutkinto

● sijoittuminen eri alojen asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- 
ja esimiestehtäviin

● valintaperusteet: yo-arvosanat tai valintakoe



Valintaperusteet ammattikorkeakouluihin

● Yo-pisteiden perusteella: Ammattikorkeakoulujen kaikille 
aloille (pois lukien kulttuuriala ja viittomakielen tulkki) saa 
pisteitä viidestä yo-aineesta

  - äidinkieli / S2

  - matematiikka

  - vieras kieli / toinen kotimainen kieli

  - lisäksi huomioidaan kaksi muuta parhaat pisteet tuottavaa

         ainetta

 -> kannattaa kirjoittaa vähintään viisi ainetta

● Valintakokeen perusteella
● Kulttuurialan hakuun kuuluu usein hakuaikana tehtävät 

ennakkotehtävät sekä valintakoe - yo-arvosanoja ei 
huomioida



● Tarkemmat tiedot ammattikorkeakoulujen yo-pisteytyksestä: 
ammattikorkeakouluun.fi

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain kevään 
2020 toisessa yhteishaussa



Alavaihtoehtoja:

● Luonnonvara-ala
- agrologi  - ympäristösuunnittelija 
- hortonomi  - iktyonomi
- metsätalousinsinööri

● Tekniikka ja liikenne
- laboratorioanalyytikko - merikapteeni

- rakennusmestari - insinööri

● Sosiaali-,  terveys- ja liikunta-ala
     - estenomi - liikunnanohjaaja

- sosionomi - optometristi
- apuvälineteknikko - osteopaatti
- bioanalyytikko - kätilö
- ensihoitaja - röntgenhoitaja
- fysioterapeutti - sairaanhoitaja
- hammasteknikko - suuhygienisti

     - jalkaterapeutti          - terveydenhoitaja



● Hallinto ja kauppa
-tradenomi (liiketalous ja tietotekniikka) 

● Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
-restonomi

● Kulttuuriala
- konservaattori - muotoilija
- artenomi       - vestonomi
- musiikkipedagogi - muusikko
- tanssinopettaja - teatteri-ilmaisun ohjaaja
- kulttuurintuottaja - medianomi
- kuvataiteilija
- tradenomi (kirjasto- ja tietopalvelut)

● Humanistinen  ala
- viittomakielen tulkki
- yhteisöpedagogi



Ammattikorkeakouluja pääkaupunkiseudulla:

• Diakonia-ammattikorkeakoulu

• Haaga-Helia

• Laurea

• Metropolia

• Arcada (ruotsinkielinen)



Yliopistot ja korkeakoulut

● Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti), sen jälkeen ylempi 
korkeakoulututkinto (maisteri)

● Opiskeluaika n. 3 vuotta (180 op) -> kandidaatti,
lisäksi noin 2 vuotta (120 op) -> maisteri

● Jatkotutkinnot lisensiaatti ja tohtori

● Luentoja, seminaareja, kirjatenttejä, tutkielmia

● Töihin pääsääntöisesti tutkimukseen, opetukseen, hallintoon, 
ylempään keskijohtoon

● Valintaperusteet: yo-arvosanat tai valintakokeet

● Valintakokeessa voi olla aineistokokeita, soveltuvuuskokeita tai 
ne voivat perustua lukion tietyn aineen oppimäärään tai ennalta 
ilmoitettuun materiaaliin. Joihinkin paikkoihin (taidealat) voi olla 
ennakkotehtäviä.



● Yliopistoissa joka alalla omanlaisensa pisteytysmallit -> 

pisteytykset katsottava alakohtaisesti

● Esimerkki 1: kauppatieteet (todistusvalinnalla 60 %)
- äidinkieli / S2
- matematiikka (pitkä tai lyhyt)
- hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli

    -kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
    - kynnysehtona hyväksytysti suoritettu matematiikka

● Esimerkki 2: diplomi-insinööri (todistusvalinnalla 60 - 80 %)
- äidinkieli / S2
- pitkä matematiikka
- fysiikka tai kemia - näistä hakijalle paremmat pisteet tuottava aine

     - kynnysehtona hyväksytysti suoritettu pitkä matematiikka ja lisäksi
       koulutuksilla omia kynnysehtoja, esim. fysiikasta / kemiasta C



● Opintopolusta tarkemmat tiedot yliopistojen yo-pisteytyksistä:
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoiss

a-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/

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


Alavaihtoehtoja yliopistolla:

● Eläinlääketieteellinen → eläinlääkäri

● Farmasia → farmaseutti (alempi tutkinto), proviisori (ylempi tutkinto)

● Hammaslääketieteellinen → hammaslääkäri

● Humanistinen
→ Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) → Filosofian maisteri FM 

(ylempi)
- kielet, lingvistiikka, viestintätieteet, logopedia, historiatieteet, 

perinteen- ja kulttuurintutkimus, taiteiden tutkimus, filosofia

● Kasvatustieteellinen → Kasvatustieteiden kandidaatti / KM
- aikuiskasvatus, erityiskasvatus, kasvatustiede, kotitalousopettaja, 

käsityönopettaja, luokanopettaja, musiikkikasvatus, opinto-ohjaaja



● Kuvataide → kuvataiteen kandidaatti / kuvataiteen maisteri 
- kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka, tila-aikataide

● Musiikkiala → Musiikin kandidaatti / MM
- jazzmusiikki, kansanmusiikki, kirkkomusiikki, laulumusiikki, 
musiikkiteknologia, musiikkikasvatus, orkesteri- ja kuoronjohto, 
esittävä säveltaide, taidehallinto

● Taideteollinen ala → taiteen kandidaatti / TaM
- audiovisuaalinen mediakulttuuri, elokuvataide, graafinen 

suunnittelu, keramiikka- ja lasisuunnittelu, kuvataidekasvatus, 
kuvataiteet, lavastustaide, New Media, sisustusarkkitehtuuri, 
huonekalusuunnittelu, taideteollinen muotoilu, tekstiilitaide, 
vaatetussuunnittelu, teollinen muotoilu, valokuvataide

● Lääketieteellinen → lääkäri

● Oikeustieteellinen → oikeusnotaari / oikeustieteen maisteri OTM



● Teatteri- ja tanssitaide
→ Tanssitaiteen kandidaatti / tanssitaiteen maisteri
→ Teatteritaiteen kandidaatti / teatteritaiteen maisteri
- näyttelijätyö, teatterityö, ohjaus, dramaturgia, valo- ja 

äänisuunnittelu, tanssi, esitystaide ja –teoria, tanssija, koreografi, 
tanssinopettaja, teatteri-ilmaisu

● Liikuntatieteellinen → liikuntatieteiden kandidaatti / LiTM
- biomekaniikka, liikuntafysiologia, liikuntapedagogiikka, 

liikuntasosiologia, liikuntasuunnittelu, valmennus- ja testausoppi

● Luonnontieteellinen → Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) / FM
- biokemia, bio- ja ympäristötieteet, fysikaaliset tieteet, geologia, 

kemia, maantiede, matemaattiset aineet, tietojenkäsittelytiede ja 
tietotekniikka

● Maatalous-metsätieteellinen
→ Elintarviketieteiden kandidaatti / ETM
→ Maatalous-metsätieteiden kandidaatti / MMM
- biotekniikka, elintarvikeala, kotitalousala, maatalous, 

metsäekologia ja metsävarojen käyttö, metsäekonomia ja 
markkinointi, ympäristönhoito



● Psykologia → Psykologian kandidaatti / PsM

● Sotilasala → Sotatieteiden kandidaatti / sotatieteiden 
maisteri (= Upseeri)

● Teknillistieteellinen → arkkitehti, diplomi-insinööri, 
maisema-arkkitehti
- arkkitehtuuri, automaatio- ja systeemitekniikka, 

bioinformaatioteknologia, elektroniikka ja sähkötekniikka, 
energiatekniikka, geomatiikka, kemian tekniikka, 
kiinteistötalous, konetekniikka, maisema-arkkitehtuuri, 
materiaali- ja kalliotekniikka, prosessitekniikka, 
puunjalostustekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, tietojohtaminen, 
tietoliikennetekniikka, tietotekniikka, tuotantotalous, 
ympäristötekniikka

● Teologinen → teologian kandidaatti / TM
- kirkkojen ja yhteiskunnan teologisiin tehtäviin valmistava 

koulutus, uskonnonopettaja, ortodoksisen teologian koulutus



● Terveystieteellinen → Terveystieteiden kandidaatti / 
Terveystieteiden maisteri

 - ergonomia, fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, hoitotiede, 
hyvinvointitekniikka, kansanterveystiede, kliininen laboratoriotiede, 
liikuntalääketiede, radiografia, ravitsemustiede, terveyshallintotiede, 
terveyskasvatus, toimintaterapia

● Yhteiskuntatieteellinen
→ hallintotieteiden kandidaatti / hallintotieteiden maisteri
→ valtiotieteiden kandidaatti / VTM
→ Yhteiskuntatieteiden kandidaatti / YTM
- kulttuuripolitiikka, kunnallisala, sosiaaliantropologia, 

yhteiskuntatieteellinen naistutkimus, aluetiede, filosofia, 
finanssihallinto, hallintotiede, johtaminen, julkisoikeus, 
kansainvälinen oikeus, kansainvälinen politiikka ja kansainväliset 
suhteet, kansantaloustiede, kehitysmaatutkimus, matkailututkimus, 
poliittinen historia, sosiaali- ja terveyshallinto, sosiaali- ja 
kulttuuriantropologia, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipolitiikka, 
sosiaalipsykologia ja kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiologia, talous- 
ja sosiaalihistoria, tiedotusoppi/viestintä/journalistiikka, tilastotiede, 
valtio-oppi, vero-oikeus, yhteiskuntamaantiede, yksityisoikeus, 
ympäristöpolitiikka, yrittäjyys



Yliopistoja pääkaupunkiseudulla:

• Helsingin yliopisto

• Aalto-yliopisto

   -   Kauppakorkeakoulu

- Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 
- Tekniikka: Insinööritieteiden korkeakoulu, Perustieteiden 

korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, 
Sähkötekniikan korkeakoulu

• Taideyliopisto 
Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu



Muita mahdollisuuksia

● Yhteishaun ulkopuoliset koulutukset 
poliisi, palomies, vanginvartija, erilaiset kuljettajat 
(taksi, linja-auto, veturi), rajavartija, lentäjä, 
lentoemäntä, konduktööri, matkaopas jne.

● Oppisopimuskoulutus
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/koulutukset/oppisopi
muskoulutus

● Kansanopistot

● Opiskelu avoimessa yliopistossa / 
ammattikorkeakoulussa

● Ulkomaille opiskelemaan www.maailmalle.net



“Pakkohaku”
Työmarkkinatuen saamisen ehdot yli 18-vuotiaalla:
● haettava vähintään kahteen tutkintoon johtavaan 

koulutukseen joka kevät        
● tehtävä mahdolliset ennakkotehtävät ja osallistuttava 

mahdolliseen pääsykokeeseen
● otettava opiskelupaikka vastaan, jos sellaisen saa
● jos ei tule valituksi varsinaisessa yhteishaussa, on 

hakeuduttava te-toimiston osoittamiin 
peruutuspaikkoihin ja osallistuttava seuraavaan 
yhteishakuun

       -> voimassa siihen asti, kunnes nuori täyttää 25
            vuotta

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyyst
urva/alle_25vuotiaat/index.html

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/alle_25vuotiaat/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/alle_25vuotiaat/index.html


Haku-uudistukseen liittyviä artikkeleita

● Tietoa yliopistojen opiskelijavalintauudistuksesta 
(Tampereen yliopisto)

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/tietoa-yliopiston-opiskelijavalintauudistuksi
sta?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=tietoa+opiskelijavalintauudistuksesta&fb
clid=IwAR0KgUWBRNrdS5q8LCnEx5OYdfexu506izLZ9872d1Lr8DJKLE4hgaP42Mc

● Valintauudistus laajenee: lääkäriopintoihinkin voi tänä 
keväänä päästä pelkän todistuksen perusteella (HS 
20.1.2020)

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006378738.html?share=740f3069cb07967451f5258d1dac
afb6&fbclid=IwAR1zy3m4ZTxHuwnGFjuCRlS3rQpAd5OfwI2ilVZL1UVlh8CtsFTnDDVCi_M

● Korkeakoulutukseen päässeiden menestys ja koevalinnat 
ylioppilastutkinnossa (Vipunen 20.1.2020)

https://tilastoneuvos.vipunen.fi/2020/01/20/korkeakoulutukseen-paasseiden-menestys-ja-koe
valinnat-ylioppilastutkinnossa/?fbclid=IwAR0eo8qf43TZlg2Qvve7ooGeeNxCzlRIJYAFakV_JFg23R
gQ6Mud-yyF--s

● Uusia reittejä avataan yliopistoihin (Yle 28.9.2019)
https://yle.fi/uutiset/3-10985042?fbclid=IwAR2sGtSJWveDPUnuUzubxZ-LlYXjT-azRpS43Xe

bjBXpA9ifORaIOqyX-b8

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/tietoa-yliopiston-opiskelijavalintauudistuksista?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=tietoa+opiskelijavalintauudistuksesta&fbclid=IwAR0KgUWBRNrdS5q8LCnEx5OYdfexu506izLZ9872d1Lr8DJKLE4hgaP42Mc
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/tietoa-yliopiston-opiskelijavalintauudistuksista?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=tietoa+opiskelijavalintauudistuksesta&fbclid=IwAR0KgUWBRNrdS5q8LCnEx5OYdfexu506izLZ9872d1Lr8DJKLE4hgaP42Mc
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/tietoa-yliopiston-opiskelijavalintauudistuksista?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=tietoa+opiskelijavalintauudistuksesta&fbclid=IwAR0KgUWBRNrdS5q8LCnEx5OYdfexu506izLZ9872d1Lr8DJKLE4hgaP42Mc
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006378738.html?share=740f3069cb07967451f5258d1dacafb6&fbclid=IwAR1zy3m4ZTxHuwnGFjuCRlS3rQpAd5OfwI2ilVZL1UVlh8CtsFTnDDVCi_M
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006378738.html?share=740f3069cb07967451f5258d1dacafb6&fbclid=IwAR1zy3m4ZTxHuwnGFjuCRlS3rQpAd5OfwI2ilVZL1UVlh8CtsFTnDDVCi_M
https://tilastoneuvos.vipunen.fi/2020/01/20/korkeakoulutukseen-paasseiden-menestys-ja-koevalinnat-ylioppilastutkinnossa/?fbclid=IwAR0eo8qf43TZlg2Qvve7ooGeeNxCzlRIJYAFakV_JFg23RgQ6Mud-yyF--s
https://tilastoneuvos.vipunen.fi/2020/01/20/korkeakoulutukseen-paasseiden-menestys-ja-koevalinnat-ylioppilastutkinnossa/?fbclid=IwAR0eo8qf43TZlg2Qvve7ooGeeNxCzlRIJYAFakV_JFg23RgQ6Mud-yyF--s
https://tilastoneuvos.vipunen.fi/2020/01/20/korkeakoulutukseen-paasseiden-menestys-ja-koevalinnat-ylioppilastutkinnossa/?fbclid=IwAR0eo8qf43TZlg2Qvve7ooGeeNxCzlRIJYAFakV_JFg23RgQ6Mud-yyF--s
https://yle.fi/uutiset/3-10985042?fbclid=IwAR2sGtSJWveDPUnuUzubxZ-LlYXjT-azRpS43XebjBXpA9ifORaIOqyX-b8
https://yle.fi/uutiset/3-10985042?fbclid=IwAR2sGtSJWveDPUnuUzubxZ-LlYXjT-azRpS43XebjBXpA9ifORaIOqyX-b8


Kysyttävää?

● opo
● opintopolku.fi
● ammattikorkeakouluun.fi
● dia.fi
● laaketieteelliset.fi
● kauppatieteet.fi
● oikeustieteet.fi
● koulujen omat sivut
● te-toimisto


