
LUKIOLAISEN 
JATKO-OPINNOT



Hakuajat 2021:
■ 1. haku: Korkeakoulut (vieraskieliset tutkinnot + Taideyliopisto) 7.1-

20.1.2021
■ 2. haku: Korkeakoulut (suomenkieliset + ruotsinkieliset tutkinnot, suurin osa 

koulutuksista) 17.3. – 31.3.2021

■ Mahdolliset korkeakoulujen lisähaut heinäkuun-elokuun aikaan

■ Ammatilliset oppilaitokset: 23.2. – 7.4.2021

■ Myös syksyllä yhteishaku korkeakouluihin 1.9.-15.9. 2021 
(vähemmän hakukohteita)



Tutkinto lukion jälkeen:
Yliopisto (kesto n. 5-6 vuotta, kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto) 3v 
+ maisterin tutkinto 2v.)
-Vaatimuksena ylioppilastutkinto

Ammattikorkeakoulu (alempi korkeakoulututkinto, kesto n.3,5-4 vuotta)

-Vaatimuksena lukion päättötodistus, todistusvalinnassa yo-tutkinto

Ammatillinen perustutkinto (ylioppilaspohjainen toisen asteen tutkinto, kesto 
n.2 vuotta)
-Vaatimuksena lukion päättötodistus

Tutkinto ulkomailla (kandidaattiin ja maisteriin haetaan usein erikseen)
- Vaatimuksena useimmiten ylioppilastutkinto





24 ammattikorkeakoulua
•Pääkaupunkiseudulla:
•Metropolia
•Haaga-Helia
•Laurea
•Humak
•Diak
•Arcada

•Lisäksi monia  ammattikorkeakouluja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

13 yliopistoa
+maanpuolustuskorkeakoulu
•Pääkaupunkiseudulla:

•Helsingin yliopisto
•Aalto yliopisto
•Taideyliopisto
•Hanken
•Maanpuolustuskorkeakoulu

•Lisäksi monia yliopistoja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella!



Kevään ensimmäinen yhteishaku 
(tammikuussa)
■ Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan 

korkeakoulujen syksyllä alkaviin vieraskielisiin 
koulutuksiin, Taideyliopiston koulutuksiin sekä 
Tampereen yliopiston teatterityön koulutukseen.

■ Ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea enintään 
kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden 
järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakijalla voidaan 
tarjota useampaa opiskelupaikkaa. 

– Hän voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden 
opiskelupaikan samana lukukautena 
alkavasta koulutuksesta. (Koskee sekä 
ensimmäisen että toisen hakuajan kohteita 
yhdessä.)

Kevään toinen yhteishaku (maaliskuussa)
■ Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen 

syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.
■ Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään 

kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa 
hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle 
tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. 

– Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan samana 
lukukautena alkavasta koulutuksesta. (Koskee sekä 
ensimmäisen että toisen hakuajan kohteita 
yhdessä.)

Syksyn yhteishaku
Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä alkaviin koulutuksiin.
Syksyn yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella 
mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle voidaan tarjota pääasiassa vain yhtä opiskelupaikkaa. 

Kevään yhteishaku
Kevään yhteishaussa voi hakea kuuteen + kuuteen hakukohteeseen. Hakija voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan.
Hakijalle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa (esimerkiksi. yhtä suomenkielistä ja useampaa vieraskielistä.)
HUOM! Kevään toisessa yhteishaussa voi siis tulla valituksi vain yhteen koulutukseen, mutta ensimmäisessä useaan.



Opiskelijavalinnasta:
■ Ensikertalaiskiintiö: ensimmäistä kertaa hakeville varataan suurempi osuus 

opiskelupaikoista
1) Ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa
2) Ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (2014 tai sen 
jälkeen)
– Ensikertalaisuuskiintiön määrä vaihtelee koulutusaloittain (pienillä hakukiintiöillä 

kuten taideyliopistossa ei ole käytössä). 
– Ensikertalaisuuskiintiö ei ole maksimimäärä, kaikki valittavat voivat olla 

ensikertalaisiakin.
■ Vuodesta 2020 alkaen suurin osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla eli 

ylioppilastutkinnon/ammatillisen perustutkinnon perusteella
– Ylioppilastutkinnolla suurempi merkitys
– Valintakokeiden luku-urakka pienempi
– Korkeakouluhaku yhdenmukaisempaa ja selkeämpää (esim. pistemäärät, yhteinen 

AMK-valintakoe, enemmän valintakoeyhteistyötä)
– Edelleen käytössä todistusvalinnan lisäksi valintakoeväylä (+avoin väylä)
– Joillain aloilla ei ole käytössä todistusvalintaa (esim. tietyt taidealat)



Väylät korkeakouluopintoihin:

Ammattikorkeakoulu

■ Todistusvalinta (valtaväylä)
– Ylioppilastutkinnon mukaan pisteet
– Ei käytössä mm. kulttuurialoilla /tulkin 

koulutuksessa

■ Valintakoe (toisiksi suurin valtaväylä)
– 2019 alkaen digitaalinen 

valtakunnallinen AMK-valintakoe
– Yhdellä kokeella voi hakea useaan 

tutkintoon (poikkeus: kulttuurialat ja 
tulkkaus sekä erillishaut)

■ Avoimen AMK väylä (ei käytössä kaikilla 
aloilla)

Yliopisto

■ Todistusvalinta (valtaväylä, yleensä yli 50%)
– Ylioppilastutkinnon mukaan pisteet (pisteytys 

vaihtelee aloittain)
– Ei käytössä kaikilla aloilla

■ Valintakoe (toiseksi suurin valtaväylä)
■ Avoin väylä

– Avoimen opintoja riittävästi suorittaneille 
(riittävin arvosanoin)

– Ei käytössä kaikilla aloilla
– Avoimen kurssit maksullisia
– Vaatii itsenäistä otetta



Yliopistojen todistusvalinta:

■ Pisteitä saa 3-6 ylioppilaskokeesta

■ Vaihtelee melko paljon aloittain. Esimerkiksi:
– Psykologiassa (viisi ainetta): 
■ aina huomioitavat aineet ovat ovat äidinkieli, psykologia ja matematiikka 

+ yksi ainereaali (parhaimman tuloksen mukaan) + yksi kieli (parhaimman tuloksen mukaan)

– Diplomi-insinööri (kolme ainetta):
■ aina huomioitavat aineet ovat ovat äidinkieli ja pitkä matematiikka 

+fysiikka tai kemia (parhaimman tuloksen antavan kokeen mukaan)

■ Järjestelmä laskee aina pisteet ja aineyhdistelmät parhaimman tuloksen tuottavuuden mukaan

■ Joissain koulutuksissa voi olla ns. kynnysehtoja 



Yliopistojen valintakokeet:

■ Koulutukset tekevät yhä enemmän valintakoeyhteistyötä (esimerkiksi kauppatieteet, 
dia, oikeustieteet, biotieteet, kasvatustieteet…)

■ Ei aina pitkiä valmistautumisaikoja (vaihtelee aloittain)

■ Joillain aloilla valintakokeiden lisäksi myös soveltuvuuskokeita, ennakkotehtäviä 
tms.

– Maanpuolustuskorkeakoulun hakumenettelyt poikkeaa merkittävästi. 
Kirjallisen valintakokeen lisäksi fyysiset kokeet, soveltavuuskokeet (sekä 
vaatimuksena RUK tai AUK, B-ajokortti)



Ammattikorkeakoulun todistusvalinta:
Kaikilta huomioidaan äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli
+ kaksi parasta pistettä tuottavaa ainetta (reaali tai vieras kieli)

• Toisin kuin yliopistojen 
todistusvalinnassa, kaikki 
reaaliaineet ovat samanarvoisia

• Matematiikan arvosanasta saa 
aina pisteitä

• Ylioppilaskirjoituksissa 
kannattaa kirjoittaa vähintään 
viisi ainetta
• Myös neljän aineen kokeella 

voi tulla hyväksytyksi, jos 
pisteet riittävät



Ammattikorkeakoulujen valintakoe

■ Suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää yhteistä sähköistä AMK-valintakoetta. 
Löydät kaikki AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet täältä:  
www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe

■ Yhdellä koesuorituksella voi hakea useaan eri ammattikorkeakouluun ja 
hakukohteeseen.

■ Valintakoe mittaa valmiuksia menestyä korkeakouluopinnoissa (ei siis lainkaan 
ennakkomateriaaleja)

■ HUOM! Kaikki ammattikorkeakoulut ja koulutusohjelmat eivät käytä sähköistä AMK-
valintakoetta ja käyttävät valinnoissa muita valintakokeita ja soveltavuuskokeita. 

– Esimerkiksi monet taidealat, PolAMK, pelastusalan päällystötutkinto

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe




Avoimen opinnot ja kansanopistot
■ Avoimen väylän kautta voi hakea tiettyihin koulutusohjelmiin (AMK ja yliopisto).

■ Vaatimuksena hyvä menestyminen avoimen opinnoissa sekä tarpeeksi alakohtaisia opintoja. 

■ Opiskelu maksullista, n. 15€/opintopiste. Avoimen väylän kautta hakeminen edellyttää usein  n. 50-
60 opintopisteen laajuudelta kursseja.

■ Ammattikorkeakouluun voi hakea polkuopiskelijaksi, jolloin suorittaa avoimen opintoja tutkinto-
opiskelijoiden kanssa samaan tahtiin. Haku silti avoimen väylän kautta. 

■ Kansanopistot
– Järjestää yleissivistävää sekä ammatillista koulutusta. Tarjoavat vaihtelevasti avoimen opintoja 

sekä alakohtaisia opintoja esimerkiksi taidealoilta, urheilusta.
– Opinnot voivat sisältää myös valmistautumista valintakokeisiin.
– Opetus tapahtuu opistoissa luokkamuotoisesti ja opettajajohtoisesti.
– Maksullinen ja hintavampaa kuin avoimen opinnot.
– Päätoimista opiskelua: mahdollisuus hakea opintotukea, opintolainaa, asumistukea (sekä stipendejä)

■ Avoimen opintoja mahdollista sisällyttää osaksi tutkintoa (korkeakoulujen välinen yhteistyö 
vaihtelee).



Lukiopohjainen ammatillinen perustutkinto

■ Lukiopohjainen ammatillinen perustutkinto on kestoltaan lyhyempi kuin peruskoulupohjainen. 
Kesto on n.2 vuotta tai jopa vähemmän.

■ Valintaperusteet (jos hakee yhteishaussa):
– Koulumenestys lukion päättötodistuksella. 1-16 pistettä
– Työkokemus 1-3 pistettä.
– Pääsy- ja soveltavuuskoe (jos tällainen järjestetään) 1-10 pistettä
– Ensimmäinen hakutoive 2 pistettä

■ Lukion suorittaneille on tarjolla myös ns. jatkuvan haun väylä
– Erillinen haku ja omat valintakriteerit
– Jatkuvan haun merkitys on kasvanut

■ Myös muita opistomuotoisia tutkintomahdollisuuksia esimerkiksi: pelastusopiston 
hätäkeskuspäivystäjätutkinto ja pelastajatutkinto (90 op/ n. 1,5v)



Kansainvälinen opiskelu
■ Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös ulkomaille. Usein haetaan erikseen 

kandidaattiin ja maisteriin.
– Opinto-oikeus myönnetään yleensä ensin vain kandidaatin tutkintoon 

lukiosta haettaessa.
– Maisteritasoa suorittamaan haetaan erikseen joko ulkomailla tai vaikka 

Suomen korkeakouluihin.

■ Hakuajat vaihtelevat korkeakoulujen ja hakumaiden mukaan. Hakuaika voi olla 
jo edellisen vuoden syksyllä. Tämä tulee aina tarkistaa hyvissä ajoin.

■ Lisää tietoa tutkinto-opiskelusta ulkomailla:

https://www.maailmalle.net

https://www.maailmalle.net/


Hyödyllisiä linkkejä:
■ https://opintopolku.fi/

■ https://www.ammattikorkeakouluun.fi/

Yliopistojen alakohtaiset sivut (esimerkkejä):

https://dia.fi/

http://www.kauppatieteet.fi/

https://www.oikeustieteet.fi/

https://www.laaketieteelliset.fi/

https://biohaku.fi/

■ https://toissa.fi/ - mihin 
korkeakouluopiskelijat ovat sijoittuneet

■ https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front
-page.xhtml - ammatinvalintatesti

■ Yritysten ja yksityisten toimijoiden sivustoja:

https://www.yliopistokoulutus.fi/

https://www.tutorhouse.fi/todistusvalintakone  

http://www.todistusvalinta.fi/

https://opintopolku.fi/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://dia.fi/
http://www.kauppatieteet.fi/
https://www.oikeustieteet.fi/
https://www.laaketieteelliset.fi/
https://biohaku.fi/
https://toissa.fi/
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
https://www.yliopistokoulutus.fi/
http://www.todistusvalinta.fi/
http://www.todistusvalinta.fi/

