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Vuoden 2019 yhteishakujen aikataulut
Kevään 2019 yhteishaku
• 1. hakuaika 9.1. klo 8.00 - 23.1.2019 klo 15.00
• Taideyliopiston & Tampereen yliopiston näyttelijätyön koulutukset
• Vieraskielisiä koulutuksia (amk:jen vieraskielinen koulutus ja joitakin
yliopistojen)

• 2. hakuaika 20.3. klo 8.00 - 3.4.2019 klo 15.00
• Muut korkeakoulujen koulutukset (myös vieraskielistä koulutusta)

Syksyn 2019 yhteishaku
• Hakuaika 4.9. klo 8.00 - 18.9.2019 klo 15.00
• Suurin osa koulutuksista amk:jen koulutuksia
• Myös n. 5 yliopistokoulutusta
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Korkeakoulujen yhteishaun koulutustarjonta
Opintopolussa
• Yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu Opintopolussa viikolla 44
• Huom! Muistakaa poistaa kielirajain, kun haluatte nähdä myös muun kuin

•
•

•
•
•
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suomenkielisen koulutustarjonnan
Hakukohteita on noin 1 750 kevään yhteishaussa ja noin 200 syksyn
yhteishaussa
Yhteishaussa:
• AMK päivä- ja monimuotototeutusten hakukohteet
• Ylempi AMK -hakukohteet
• Yliopistojen kandi+maisteri hakukohteet
• Yliopistojen maisterihakukohteet (vain ylempi tutkinto)
Ammattikorkeakoulujen hakukohteita kevään yhteishaussa noin 880 (joista
ylempiä amk-hakukohteita noin 190)
Yliopistojen hakukohteita kevään yhteishaussa n. 870 (joista vain ylempiä
tutkintoja noin 400)
Aloituspaikkoja noin 48 500 kevään yhteishaussa
• Ensikertalaisten aloituspaikkamäärä noin 24 000 kevään yhteishaussa
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Yhteishaun hakulomake
• Korkeakoulujen yhteishaussa on otettu käyttöön uusi hakulomake
• Hakulomakkeen kaikki kysymykset ovat samalla sivulla
• Hakuaikana hakija voi muokata kaikkia muita tietoja paitsi nimeä,
äidinkieltä ja hetua

• Hakukohdevalinnassa ei valita erikseen korkeakoulua, vain hakukohde
• Mobiilikäyttöinen
• Hakija voi ladata pyydetyt liitteet suoraan hakulomakkeelle
(pohjakoulutusliitteillä dead line 30.1./10.4.)

• Hakulomake on aina hakijakohtainen (yhteiset osiot +
korkeakoulukohtaiset lisäkysymykset)

• Hakija voi esikatsella hakemuksen ennen lähettämistä
• Hakija saa ilmoituksen, jos sulkee selaimen ikkunan ja on hakemuksella
• 24 h ennen hakuajan loppumista hakulomakkeen yläreunassa aikalaskuri
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Yhteishaun hakulomake
• Hakeminen ei vaadi kirjautumista Oma Opintopolku -palveluun –

•

•
•
•
•
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Hakulomaketta ei voi täyttää kirjautuneena
Hakijalle kerrotaan lomakkeella ehto, mikä liittyy sähköiseen asiointiin
opiskelijavalinnoissa  hakijan on hyväksyttävä ehto jatkaakseen
lomakkeen täyttämistä
• Täyttämällä lomakkeen netissä hakija samalla suostuu siihen, että kaikki
opiskelijavalintaan liittyvä viestintä tapahtuu sähköisesti
• Jos hakija ei suostu, hänen on täytettävä paperinen hakulomake, jonka
hän voi pyytää siitä korkeakoulusta, johon aikoo hakea
Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, ja se pyydetään antamaan kahteen
kertaan
Hakulomake ilmoittaa, jos haet hakukohteeseen, johon et ole ilmoittamallasi
pohjakoulutuksella hakukelpoinen
Hakulomakkeella hakutoiveet tulee asettaa mieluisuusjärjestykseen
Hakijalta kysytään toisen asteen koulutuksen suoritusmaata
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Hakulomakkeen muokkauslinkki
• Hakemuksen vahvistussähköpostin mukana hakija saa hakemuksen
muokkauslinkin

• Linkin kautta voi muuttaa hakuaikana hakulomakkeen tietoja
• Muokkauksesta saa sähköpostivahvistuksen ja uuden linkin
• Linkki on kertakäyttöinen ja hakija voi tilata uuden linkin sähköpostiinsa
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Ensikertalaiskiintiöistä
• Lain mukaan (Laki yliopistolain muuttamisesta 256/2015) korkeakoulujen on
•
•
•
•

•
•
•
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varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä
korkeakoulupaikkaa hakeville
Myös ei-ensikertalaiset voivat hakea yhteishaussa. Aloituspaikkojen
varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin
ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.
Korkeakoulut päättävät, miten ensikertalaisille varatut aloituspaikat
täytetään
Muut paikat (ei ensikertalaisille kiintiöidyt) täytetään kaikkien hakijoiden
joukosta
Ensikertalaisuus määräytyy kevään yhteishaun 2. hakuajan
päättymisajankohdan mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee
Pelkkä hakeminen tai hyväksytyksi tuleminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen
Opiskeluoikeudesta luopuminen ei anna takaisin ensikertalaisuutta
Avoimessa korkeakoulussa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen
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Hakijan saamat automaattiset
sähköpostiviestit
• Vahvistusviesti hakemuksen lähettämisestä  tae siitä, että hakemuksen
lähettäminen on onnistunut

• Jos hakijalla liitepyyntöjä, niin tallentamattomat liitepyynnöt tulevat
näkyviin myös sähköpostiin. Sähköpostiin ei tule niitä liitepyyntöjä, joihin
hakija on jo liittänyt hakulomakkeella tiedoston.

• Vahvistusviesti hakijan tekemistä hakemuksen muutoksista
• Opiskelupaikka vastaanotettavissa
• Paikan vastaanotto Oma Opintopolku -palvelussa  tae siitä, että paikan
vastaanottaminen on onnistunut

• Jonotuksen siirtyminen hakijan ylemmälle hakutoiveelle
• Hakija tulee hyväksytyksi jonottamaansa hakutoiveeseen, hakijalle
muodostuu automaattisesti sitova vastaanotto
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen
• Korkeakoulut alkavat julkaista valintojen tuloksia kevään yhteishaussa
toukokuun loppupuolelta lähtien kun kevään ylioppilastutkinnon arvosanat
saadaan ja marraskuun alkupuolelta lähtien kun syksyn ylioppilastutkinnon
arvosanat saadaan

• Jossain hakukohteissa tulokset saattavat tulla jo aiemmin, jos yoarvosanat eivät vaikuta valintaan

• Keväällä todistusvalinnoissa hyväksytyt ilmoitetaan pääsääntöisesti heti
kevään ylioppilaskirjoitusten jälkeen
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen
• Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019 kevään yhteishaun ja
29.11.2019 syksyn yhteishaun osalta

• Hakijat saavat sähköpostiinsa viestin, kun opiskelupaikka on
vastaanotettavissa (nämä viestit lähetetään 2 x päivässä)

• Hakijat saavat sähköpostiinsa viestin, jossa on linkki tuloskirjeeseen, kun
kaikki valinnat ovat valtakunnallisesti valmiit

• 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
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen – mitä
valinnan tuloksia hakija voi nähdä Oma Opintopolku
-palvelussa ennen 28.6./29.11.?
• Hyväksytty, jos hakija on tullut hyväksytyksi ylimpään toiveeseensa tai
hakija on hyväksytty johonkin alempaan toiveeseensa, ja hän on tullut
hylätyksi ylempiin

• Hyväksytty (selite), jos valintaan liittyy jokin ehto (esim. tutkinto, jolla
hakee, ei ole vielä valmis)

• Hyväksytty (odottaa ylempiä hakukohteita), jos hakija on hyväksytty
hakukohteeseen, mutta ylemmät hakutoiveet ovat vielä kesken

• Kesken, jos valinnat ovat vielä suorittamatta tai julkaisematta
• Et saanut opiskelupaikkaa
• Varalla
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen – mitä
valinnan tuloksia hakija voi nähdä Oma Opintopolku
-palvelussa 28.6./29.11. jälkeen?
• Ei enää Kesken, eikä Hyväksytty (odottaa ylempiä hakukohteita) -valinnan
tiloja

• Varasijatiedossa hakija näkee aina parhaan jonosijan tiedon. Jos jono
täyttyy, hakijalle näytetään varasija toiseksi parhaassa jonossa, jne. 
varasijanumero voi muuttua myös huonommaksi!

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään:
• 31.7.2019 klo 15.00 kevään yhteishaussa ja
• 17.12.2019 klo 15.00 syksyn yhteishaussa
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Opiskelupaikan vastaanottaminen
• Kevään 2019 yhteishaussa: Viimeistään 28.6. hyväksyttyjen on otettava
paikka vastaan viimeistään 8.7.2019 klo 15.00

• Syksyn 2019 yhteishaussa: viimeistään 29.11. hyväksyttyjen on otettava
paikka vastaan viimeistään 9.12.2019 klo 15.00

• Varasijoilta hyväksytyillä on 10 vrk aikaa ottaa tarjottu opiskelupaikka
vastaan

• Ohjevideo: https://opintopolku.fi/wp/valintojentuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/nain-otat-paikan-vastaan/paikanvastaanotto-korkeakoulujen-yhteishausta/
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Hakija ottaa paikan vastaan ja jää jonottamaan
ylempään hakutoiveeseen
• Jos hakija hyväksytään ylemmälle toiveelle, sen vastaanotto vahvistetaan
automaattisesti

• Vastaanotettu paikka muuttuu automaattisesti sitovaksi vastaanotoksi, jos
hakija hyväksytään ylimpään hakutoiveeseensa tai hakija ei pääse ylempiin
hakukohteisiin varasijalta hyväksymisen päätyttyä

• Hakijan ei tarvitse uudelleen reagoida paikan vastaanottoon muulloin kuin
jos hän haluaa keskeyttää jonottamisen ja muuttaa vastauksensa sitovaksi.
Tämä on mahdollista vain jos hakija ei ole hyväksyttynä jonottamiinsa
hakutoiveisiin

• Hakija voi tehdä muutoksen Oma Opintopolku -palvelussa
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Yhden korkeakoulupaikan säännös
• Säännös koskee kaikkea lukukausittain alkavaa tutkintoon johtavaa
korkeakoulutusta (myös tohtoritutkintoja)

• Vain siirtohaut eivät kuulu säännöksen piiriin
• Hakija voi ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan lukukaudessa
riippumatta siitä, onko kyse koulutuksesta johon haetaan yhteishaussa tai
erillishaussa

• Jos hakija ottaa paikan vastaan ja jää jonottamaan ylempään
hakutoiveeseen yhteishaussa, peruu se hakijan mahdollisen toisen haun
paikan

• Huom! Eri hakujen paikan vastaanottojen määräajat vaihtelevat  Jo
hakuaikana kannattaa tarkistaa, voiko paikkojen kesken tehdä valinnan, jos
tulee molempiin hyväksytyksi

• Hakijalla voi olla yhtä aikaa useita voimassa olevia opiskeluoikeuksia
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Yhteishakujen lisähaut
• Korkeakoulut voivat järjestää yhteishaun lisähakuja:
• Kevään yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen 1.7. – 14.8.2019 klo
15.00

• Syksyn yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen 2. – 13.12.2019 klo
15.00

• Hakukohteet ovat yhteishaun hakukohteita, joissa käytetään yhteishaussa
olleita valintaperusteita

•
•
•
•
•
•
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Hakuajat ovat koulutuskohtaisia ja ne voivat vaihdella
Hakija voi täyttää useamman hakulomakkeen
Haettavien koulutusten määrää ei ole rajoitettu

Koulutusten järjestyksellä ei hakulomakkeella ole merkitystä
Hakija saa tiedon valinnasta jokaisesta korkeakoulusta erikseen
Yhden paikan säännös koskee lisähakuja
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Kiitos!
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