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Yhteishaun aikataulut 2023

• Korkeakoulujen kevään 1. yhteishaku ke 4.1.– ke 18.1.2023 klo 15
• Vieraskieliset koulutukset (esim. HAMK, TUNI, SEAMK…)
• Taideyliopiston koulutukset (uniarts.fi sekä WWW)

• Korkeakoulujen kevään 2. yhteishaku ke 15.3. – to 30.3.2023 klo 15
• Suomen-ja ruotsinkieliset koulutukset

• Syksyn yhteishaku 30.8.2023 klo 8.00 – 13.9.2023 klo 15.00.
• Keväällä 2024 alkaviin koulutuksiin, tulokset viimeistään 24.11.2023

• Tulosten julkaisun aikataulu
• 1. yhteishaku: viimeistään pe 2.6.2023
• Todistusvalinta: viimeistään ma 29.5.2023
• Muut tulokset: viimeistään pe 7.7.2023

• Opiskelupaikka otettava vastaan ennen pe 14.7.2023 klo 15.00
• Varasijoilta hyväksyminen päättyy ti 1.8.2023 klo 15.00



Yhteishaun aikataulut 2023

• Valintakokeet touko-kesäkuussa

• Esim. AMK-valintakoe 29.5.–2.6.2023 – ilmoittauduttava ja valittava 
koepaikkakunta hakuvaiheessa

• Valintakokeisiin kuvallinen henkilötodistus mukaan

• Yleensä valintakokeisiin osallistutaan ilman erillistä kutsua

• Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan todistusvalinnan ja valintakokeiden 
perusteella



Koulutustarjonta, 
2. yhteishaku

• Suomen- ja ruotsinkieliset AMK-
koulutukset
• sekä päivä- että

monimuotototeutusten
hakukohteet

• Suomen- ja ruotsinkieliset
yliopistojen kandi+maisteri –
koulutukset

• Hakukohteita 1582
• Aloituspaikkoja 50559



Hakeminen



Yhteishaku 2023

 Kolmannen asteen oppilaitoksiin haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa.

 Yhteishakuun kuuluvat (ja monet muutkin) koulutukset löytyvät opintopolusta 
eli osoitteesta opintopolku.fi

 Siellä tapahtuu myös hakeminen ja paikan vastaanottaminen



Opintopolku.fi

https://youtu.be/_XQrGcerhV0



Väyliä yliopistoihin

• Todistusvalinta
• pisteitä ylioppilastutkinnosta

• Valintakokeet

• Tavoitteena valintayhteistyö eli samat kokeet/koeosiot useammalla alalla

• Näyttöreitti/Etävalintakoekurssi
• Hakija suorittaa näyttöreitiksi määritellyn opintojakson tietyin kriteerein.

• Soveltuvuuskokeet
• käytetään muutamalla alalla, esim. opetus-

• Avoin väylä
• avoimen opintoja riittävästi suorittaneille
• vapaita kaikille, maksullisia, osa ilmaisia

• Suoravalinta
• Tietyt valintaperusteissa määritellyt kriteerit täyttävät hakijat valitaan

suoraan opiskelijoiksi – ei siis todistusvalintaa eikä valintakoetta

• Lukiodiplomit ja –kilpailut
• liikunnan, kuvataiteen, musiikin, median, käsityön, kotitalouden, tanssin

ja teatterin ansiokkaita diplomitöitä voidaan huomioida
• valtakunnallisissa tiedekilpailuissa palkitut

• Siirtohaku
• yliopiston sisällä opinto-oikeutta vaihtaville
• saman alan toiseen yliopistoon vaihtaville



Hakeminen

• Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta 
joko
• hakukohteella olevan linkin kautta tai
• suoraan etusivulla hakuaikana tulevan 

lomakelinkin kautta.

• Kunkin yhteishaun lomakkeella haetaan 
vain kyseisen yhteishaun koulutuksiin.
• Kevään 1. haku
• Kevään 2. haku
• Syksyn yhteishaku



Hakukohteet

• Hakija voi valita kussakin yhteishaussa kuusi
(6) hakukohdetta

• Kevään ensimmäisen yhteishaun
lomakkeella hakukohteita ei
aseteta mieluisuusjärjestykseen.

• Kevään toisen ja syksyn yhteishaun
lomakkeella hakukohteet
pitää laittaa mieluisuusjärjestykseen.



Todistus-
valinnasta

• Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko 
todistusvalinnassa vai valintakoevalinnassa.

• Pisteytystaulukot löytyvät myös esim. 
seuraavilta  sivustoilta 

• https://yliopistovalinnat.fi/
• https://www.ammattikorkeakouluun.fi/



Yhteishakujen 
valintojen 
tulosten 
julkaisu

• Hakijat saavat sähköpostiinsa viestin, kun 
opiskelupaikka on vastaanotettavissa (viestit 
lähetetään 2 x päivässä, klo 8 ja 20) 

• Korkeakoulut lähettävät omia hyväksymiskirjeitä 
hyväksytyille hakijoille ensimmäisessä yhteishaussa ja 
haun päätteeksi OPH lähettää tuloskirjeen. 
• Kun kaikki valinnat ovat valtakunnallisesti valmiit, 
hakijat saavat sähköpostiinsa viestin, jossa on linkki 
tuloskirjeeseen. 
• Kirjeessä on tulostaulukko, jossa näkyy hakijan 
kaikkien hakukohteiden tilanne. Taulukossa näkyy 
hakukohde, valinnan tulos, valintatapa, pisteet, alin 
hyväksytty pistemäärä ja varasija 
• Tuloskirje löytyy myös Oma Opintopolku -palvelusta



Yhteishakujen 
valintojen 
tulosten 
julkaisun 
aikataulu

• 1. yhteishaku: viimeistään pe 2.6.2023
• Todistusvalinta: viimeistään ma 29.5.2023
• Muut tulokset: viimeistään pe 7.7.2023
• Opiskelupaikka otettava vastaan ennen pe 

14.7.2023 klo 15.00
• Varasijoilta hyväksyminen päättyy ti

1.8.2023 klo 15.00 
• 9.7. -> paikka otettava vastaan 7 vrk

sisällä ilmoituksesta)



Erityistä 
huomioitavaa
opiskelu-
paikan 
vastaanotossa

Hakija voi ottaa vastaan vain yhden 
opiskelupaikan.

Paikan vastaanotto on sitova, eikä sitä voi 
peruuttaa tai muuttaa

Ensikertalaiskiintiöt; korkeakoulut päättävät, 
miten aloituspaikat täytetään

Opiskelupaikan vastaanotto -> muut hakutoiveet 
peruuntuvat automaattisesti, eikä näiden 
koulutusten paikkoja voi ottaa enää vastaan.



Erityistä 
huomioitavaa
opiskelu-
paikan 
vastaanotossa

Jos opiskelija ottaa paikan vastaan esimerkiksi kevään 
ensimmäisestä yhteishausta, kevään toisen yhteishaun 
hakutoiveet peruuntuvat.

Jos opiskelija ottaa paikan vastaan esimerkiksi kevään toisessa 
yhteishaussa, ja jää jonottamaan ylempää hakutoivetta, 
kevään ensimmäisen yhteishaun ja erillishaun hakutoiveet 
peruuntuvat.

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi on myös 
ilmoittauduttava korkeakouluun määräaikaan mennessä.  
Korkeakoulujen sivuilta löytyy tieto määräajoista. 

Ilmoittautua voi samalla kun ottaa opiskelupaikan vastaan 
Oma Opintopolku –palvelussa. Myös  muu korkeakoulun 
ilmoittama tapa voi olla käytössä. 



Tilastoja
kevään 2022
toisesta 
yhteishausta

Opiskelupaikan saaneista 56 
% pääsi ensimmäisenä 
hakutoiveenaan olevaan 
koulutukseen.

Ammattikorkeakouluihin 
hakeneista hyväksyttiin 35 % 
ja yliopistoihin hakeneista 32 
%



Tilastoja
kevään 2022
toisesta 
yhteishausta

• Noin 68 % korkeakoulujen 
aloituspaikoista oli varattu 
ensimmäistä korkeakoulupaikkaa 
hakeville. 

• Ensikertalaisten osuus hakijoista oli 
73 % (k21 74%) ja hyväksytyistä 78 
% (k21 79%)



Tilastoja
kevään 2022
toisesta 
yhteishausta

• Ammattikorkeakouluihin 
hyväksytyistä 80 % oli 
ensikertalaisia 

• Yliopistoon hyväksytyistä 
ensikertalaisia oli 75 %.



Muuta

Todistusvalinnassa mihinkään hakukohteeseen 
pääsemiseen ei ole ainakaan aikaisemmin 
vaadittu pelkkiä älliä

Ns. hakupainealoille on aina ollut vaikea päästä
ja vaadittu käytännössä hyviä arvosanoja.

Vuonna 2022 yliopistossa opintonsa
aloittaneista 69% ei ollut kirjoittanut yhtään
laudaturia, arvosanojen keskiarvo oli M

Useimmilla aloilla lyhyen matematiikan M antaa
paremmat pisteet kuin pitkän C


