Korkeakoulujen yhteis
hakujen tärkeät päivämäärät

Löydä,
vertaa,
hae!

Kevät 2019
•

•
•
•
•
•
•

Hae näin:
1) etsi koulutuksia sanahaulla
ja rajaa tuloksia
2) tutustu koulutusten kuvauksiin
3) kerää kiinnostavat koulutukset
muistilistalle ja vertaa vaihtoehtoja
4) täytä hakulomake

Tarkemmat ohjeet hakemiseen
löydät Opintopolusta.

•
•
•

9.1.2019 ensimmäinen hakuaika alkaa vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston
koulutukset ja Tampereen yo:n näyttelijätyö
23.1. 2019 klo 15 ensimmäinen hakuaika päättyy
30.1.2019 klo 15 - liitteiden pitää olla ladattuna
hakemukselle
20.3.2019 toinen hakuaika alkaa
3.4.2019 klo 15 toinen hakuaika päättyy
10.4.2019 klo 15 - liitteiden pitää olla ladattuna
hakemukselle
28.6.2019 - tulokset ilmoitetaan hakijoille
viimeistään
1.7.−14.8.2019 mahdolliset lisähaut vapaiksi
jääneille paikoille
8.7.2019 klo 15.00 opiskelupaikka otettava
viimeistään vastaan
31.7.2019 klo 15 varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Syksy 2019
•
•
•
•

4.9.2019 hakuaika alkaa
18.9.2019 klo 15 hakuaika päättyy
29.11.2019 tulokset julkistetaan viimeistään
9.12.2019 klo 15 - opiskelupaikka otettava
viimeistään vastaan.

Hae ammattikorkeakouluihin
ja yliopistoihin
Opintopolussa
vuoden 2019
yhteishauissa

Ensimmäistä paikkaa
hakevien kiintiöt

Hae ammattikorkeakouluun
ja yliopistoon

Korkeakoulujen on varattava osa
opiskelupaikoista ensikertalaisille. Olet
ensikertalainen, jos et ole suorittanut
Suomen koulutusjärjestelmän mukaista
korkeakoulututkintoa etkä ole vastaanottanut
paikkaa korkeakoulututkintoon johtavasta
koulutuksesta, joka olisi alkanut syksyllä 2014
tai sen jälkeen.

Useimpiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksiin voit hakea
korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi
-palvelussa. Yhteishaku järjestetään kaksi
kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Ensikertalaiskiintiön koko vaihtelee
hakukohteittain. Kiintiöllä pyritään varmistamaan
mahdollisimman monelle opiskelupaikka.
Voit kuitenkin hakea ja ottaa paikan vastaan
sinua kiinnostavalta alalta. Jos haluatkin
myöhemmin vaihtaa alaa, voit löytää erilaisia
hakeutumismahdollisuuksia ja –väyliä toisille
aloille.

Osaan koulutuksista voit hakea vain
ammattikorkeakoulun tai yliopiston omassa
erillishaussa. Opintopolussa koulutusten
esittelyteksteissä kerrotaan, miten
kuhunkin koulutukseen haetaan.

Lisätietoja Opintopolusta
Opintopolusta löydät paitsi korkeakoulujen
koulutusten esittelytekstit, myös täydennystä
näihin ohjeisiin teksteinä ja videoina.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä korkeakoulujen
hakijapalveluihin. Yhteystiedot löydät Opintopolusta
tai korkeakoulun nettisivuilta.

Laita kuusi koulutusta
mieluisuusjärjestykseen

Voit saada vain yhden
korkeakoulupaikan

Voit hakea yhdessä yhteishaussa enintään kuuteen
hakukohteeseen, jotka sinun pitää asettaa
mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Tämä
priorisointi on sitova, etkä voi muuttaa sitä enää
hakuajan päättymisen jälkeen.

Vaikka valintamenestyksesi olisi riittävä
useampaankin hakukohteeseen, sinulle tullaan
tarjoamaan enintään yhtä paikkaa – sitä, jonka
olet priorisoinut hakulomakkeella korkeimmalle.

