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Kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun
aikataulut
(1/1)
Kevään 2020 yhteishaku
• Hakuaika ke 8.1. klo 8.00 – ke 22.1.2020 klo 15:00
• Vieraskieliset koulutukset (ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen bachelorja master-koulutuksia)

• Taideyliopiston koulutukset
• Tulokset julkaistava viimeistään pe 5.6.2020
• Korkeakoulut voivat kuitenkin julkaista tuloksia omaan tahtiinsa jo
tammikuun lopusta alkaen

• Hakijoiden otettava paikka vastaan viimeistään 10.7.2020 klo 15:00
• varasijalta hyväksytyksi tullessaan 7 vrk tuloksen julkistamisesta 4.7.
alkaen

• Varasijoilta hyväksytään hakijoita 31.7.2020 klo 15:00 asti
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Opetushallitus

Opintopolku.fi

Korkeakoulujen koulutustarjonta
Opintopolussa

(1/3)

• Yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu Opintopolussa syyskuun lopussa
• Huom! Muistakaa poistaa kielirajain, kun haluatte nähdä myös muun kuin
suomenkielisen koulutustarjonnan Opintopolku.fi:ssä

• Koko tarjonta
• Yhteishaussa:
• Vieraskielisten AMK koulutusten päivä- ja monimuotototeutusten
hakukohteet

•
•
•
•
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Vieraskieliset ylempi AMK -hakukohteet
Vieraskieliset yliopistojen kandi+maisteri hakukohteet
Vieraskieliset yliopistojen maisterihakukohteet (vain ylempi tutkinto)
Taideyliopiston koulutukset

31.10.2019

Opetushallitus

Opintopolku.fi

Korkeakoulujen koulutustarjonta
Opintopolussa

(2/3)

• Hakukohteita on 265 kevään ensimmäisessä yhteishaussa
• Ammattikorkeakoulujen koulutusten hakukohteita 116, joista amkhakukohteita 81 ja yamk-hakukohteita 35)

• Yliopistokoulutusten hakukohteita 149, joista kandi- tai
kandi+maisterihakukohteita 53 ja pelkkiä maisterihakukohteita 96

• Aloituspaikkoja n. 4700 kevään ensimmäisessä yhteishaussa
• n. 2500 (amk) + n. 400 (yo) = n. 2900 I syklin koulutuksissa (amk-, kandija kandi+maisteritutkinnot)

• n. 1100 (yo) + n. 700 (amk) = n. 1800 II syklin koulutuksissa (pelkät
maisteri- ja yamk-tutkinnot)
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Opetushallitus

Opintopolku.fi

Korkeakoulujen koulutustarjonta
Opintopolussa

(3/3)

• Opintopolussa on myös haettavissa yhteishaun ulkopuolella järjestettäviä korkeakouluhakuja
• Tutkintoon johtamaton koulutus: esim. avointen korkeakoulujen koulutustarjonta
• Erillishaut
• Korkeakoulut voivat käyttää tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnassa yhteishaun

•
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asemesta erillisvalintaa ottaessaan esim. (Laki yliopistolain muuttamisesta (13672018,
36a§), Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (1368/2018, 28a§))
• opiskelijoita sellaiseen rajatulle kohderyhmälle suunnattuun koulutukseen, johon hakevien
kelpoisuuden yliopisto on määritellyt erikseen ja jonka hakua ei voida järjestää yhteishaun
aikataulussa;
• opiskelijoita vieraskieliseen koulutukseen;
• opiskelijoita suomen- tai ruotsinkieliseen koulutukseen, jonka haku järjestetään samassa
yhteydessä vastaavan vieraskielisen koulutuksen haun kanssa;
• siirto-opiskelijoita;
• opiskelijoita avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettujen opintojen perusteella;
• opiskelijoita yhteishaussa täyttämättä jääneille opiskelupaikoille.
Korkeakoulu voi järjestää erillisvalinnan joustavana valintana siten, että opiskelijaksi
ottamista koskeva päätös tehdään hakemuskohtaisesti, ja valinta päättyy, kun
hakukohteeseen on valittu riittävä määrä opiskelijoita.

31.10.2019

Opetushallitus

Opintopolku.fi

Ensimmäisen yhteishaun hakulomake (1/4)
• Kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun hakulomakkeella haetaan vain
kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun hakukohteisiin

• Kannattaa varmistaa millaisia koulutuksia on kevään ensimmäisessä ja
mitä toisessa yhteishaussa, jos koulutuksen kielellä ei ole väliä.

• Hakija voi valita hakulomakkeelleen kuusi hakukohdetta
• Kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun hakulomakkeella ei aseteta
hakukohteita mieluisuusjärjestykseen

• Hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin hakukohteisiinsa joihin hänen
valintamenestyksensä riittää.

• Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan samana
lukukautena alkavasta koulutuksesta (yhden paikan säännös)

• Huom! Koskee myös jos hakija hakee toisessa yhteishaussa
myöhemmin keväällä
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Ensimmäisen yhteishaun hakulomake (2/4)
• Hakulomaketta ei voi tallentaa luonnos-tilaan myöhempää muokkausta varten
• Hakulomakkeen pakolliset osiot täytettävä, jonka jälkeen hakulomakkeen voi

•
•
•
•
•
•
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lähettää ja siihen voi palata täyttämään muita kysymyksiä (hakuajan loppuun
mennessä) ja/tai liitteitä (viikko hakuajan päättymisestä)
• Muutokset ja lisäykset pitää olla lähetettynä lomakkeella määräaikoihin
mennessä – ei riitä että lomakkeen on avannut ennen määräaikaa!
Hakeminen ei vaadi kirjautumista Oma Opintopolku -palveluun – Hakulomaketta
ei voi täyttää kirjautuneena tai tunnistautuneena
Hakulomakkeen kaikki kysymykset ovat samalla sivulla
Hakulomake on aina hakijakohtainen (yhteiset osiot + korkeakoulukohtaiset
lisäkysymykset perustuen hakijan valitsemiin hakukohteisiin)
Sähköpostiosoite on pakollinen tieto ja se pyydetään antamaan kahteen kertaan
Hakulomake ilmoittaa, jos hakee hakukohteeseen, johon et ole ilmoittamallasi
pohjakoulutuksella hakukelpoinen
Hakijalta kysytään toisen asteen koulutuksen suoritusmaata

31.10.2019

Opetushallitus

Opintopolku.fi

Ensimmäisen yhteishaun hakulomake (3/4)
• Hakija saa ilmoituksen, jos sulkee selaimen ikkunan ja on hakulomakkeella

•
•

•
•
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ennen hakulomakkeen lähettämistä
Hakija voi ladata pyydetyt liitteet suoraan hakulomakkeelle
(pohjakoulutusliitteillä määräaika 29.1., korkeakouluilla voi olla myös omia
määräaikoja)
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
Hakija voi esikatsella täyttämäänsä lomakettaan ennen lähettämistä
Lomake tulee olla aina lähetetty ennen kuin määräaika umpeutuu (esim.
hakuajan päättyminen)

31.10.2019

Opetushallitus

Opintopolku.fi

Ensimmäisen yhteishaun hakulomake (4/4)
• 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
• Linkki on voimassa 14 vrk
• jos käyttää linkkiä, joka on vanhentunut, hakija voi tilata uuden linkin
sähköpostiinsa

10

31.10.2019

Opetushallitus
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Hakijan saamat automaattiset
sähköpostiviestit

(1/1)

• 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
• Viesti kun opiskelupaikka on vastaanotettavissa
• Paikan vastaanotto Oma Opintopolku -palvelussa → tae siitä, että paikan
vastaanottaminen on onnistunut
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen
(1/3)
• Korkeakouluilla on mahdollisuus julkaista valintojen tuloksia kevään
ensimmäisessä yhteishaussa tammikuun loppupuolelta lähtien.

• Näillä näkymin ensimmäiset tulokset helmikuun lopulla
• Kaikki tulokset on julkaistava viimeistään pe 5.6.2020
• Mikäli hakukohteessa on käytössä todistusvalinta ylioppilastutkintojen tai
ammatillisten tutkintojen perusteella - keväällä todistusvalinnoissa
hyväksytyt ilmoitetaan pääsääntöisesti heti kevään ylioppilaskirjoitusten
tulosten tultua

• EB- ja IB-tutkinnon hakukeväänä suorittavat hakijat hyväksytään aina
ehdollisesti ennakkoarvioiden perusteella ja pyydetään toimittamaan
lopulliset arvosanat heinäkuun puoliväliin (tai muuhun korkeakoulun
osoittamaan määräaikaan) mennessä.
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen
(2/3)
• Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 5.6.2020
• Hakijat saavat sähköpostiinsa viestin, kun opiskelupaikka on
vastaanotettavissa (nämä viestit lähetetään 2 x päivässä)

• Korkeakoulut lähettävät hyväksymiskirjeen hyväksytyille hakijoille.
• 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

• Tuloskirjeen muu sisältö tarkentuu kevään aikana

• Tuloskirje tulee löytymään myös Oma Opintopolku -palvelusta
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen
(3/3)
Mitä valinnan tuloksia hakija voi nähdä Oma Opintopolku –palvelussa:

• Hyväksytty, jos hakija on tullut hyväksytyksi hakemaansa koulutukseen
• Hyväksytty (selite), jos valintaan liittyy jokin ehto (esim. tutkinto, jolla
hakee, ei ole vielä valmis)

• Kesken, jos valinnat ovat vielä suorittamatta tai julkaisematta
• Et saanut opiskelupaikkaa
• Varalla, varasijatiedossa hakija näkee parhaan jonosijan tiedon.
Kevään mittaan Oma Opintopolku -palvelun hakemus ja paikan vastaanotto
puolta kehitetään niin, että hakijat näkevät valintatapajonokohtaisesti valinnan
tilansa sekä pisteensä, että myös jonokohtaisen varasijansa.
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Opiskelupaikan vastaanottaminen

(1/4)

• Kevään 2020 ensimmäisessä yhteishaussa: Viimeistään 5.6.2020
hyväksyttyjen, sekä tämän jälkeen 3.7. varasijalta hyväksyttyjen on otettava
paikka vastaan viimeistään 10.7.2020 klo 15.00

• 4.7.2020 jälkeen varasijoilta hyväksytyillä on 7 vrk aikaa ottaa tarjottu
opiskelupaikka vastaan

• Varasijoilta hyväksytään 31.7. asti

• Ohjeet: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujenyhteishaku/nain-otat-paikan-vastaan/paikan-vastaanotto-korkeakoulujenyhteishausta/

15

31.10.2019

Opetushallitus
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Opiskelupaikan vastaanottaminen

(2/4)

• Kevään ensimmäisessä yhteishaussa et voi ottaa paikkaa vastaan ja jäädä
jonottamaan muiden hakukohteiden tuloksia.

• Vaikka kevään ensimmäisessä yhteishaussa voi tulla hyväksytyksi kaikkiin
hakemiin koulutuksiin joihin valintamenestys riittää, voi hakija kuitenkin ottaa
vastaan vain yhden paikan.

• Tällöin kun hakija ottaa vastaan opiskelupaikan, peruuntuvat muut
hakukohteet automaattisesti, eikä hakija voi ottaa enää näiden
koulutusten paikkoja vastaan.

• Hakija voi ottaa vastaan myös opiskelupaikan, vaikka ei tiedä vielä
kaikkien hakukohteiden valintojen tuloksia. Tällöin jos hakija ottaa
opiskelupaikan vastaan, hän ei voi enää tulla hyväksytyksi muissa
hakukohteissa.

• Hakijoita neuvotaan perumaan sellaiset paikat joissa ei aio aloittaa opintoja,
jotta paikkoja voidaan tarjota varasijajonossa seuraaville.
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Opiskelupaikan vastaanottaminen

(3/4)

• Jos hakija on hakenut molemmissa kevään yhteishauissa
• Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan
opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Paikan
vastaanotto on sitova, eikä sitä voi peruuttaa tai muuttaa

• Jos hakija ottaa paikan vastaan esimerkiksi kevään ensimmäisestä
yhteishausta, kevään toisen yhteishaun ja erillishaun hakukohteet
peruuntuvat.

• Jos hakija ottaa paikan vastaan esimerkiksi kevään toisessa
yhteishaussa, ja jää jonottamaan ylempää hakutoivetta, hakijan kevään
ensimmäisen yhteishaun hakukohteet peruuntuvat.
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Opiskelupaikan vastaanottaminen

(4/4)

• Henkilötunnuksettomalle hakijalle lähtee automaattinen sähköpostiviesti,
kun hänellä on paikka vastaanotettavissa kuten henkilötunnuksellisellekin
hakijalle

• Viesti lähtee hakijan hakemuksella antamaan sähköpostiosoitteeseen
• Sähköpostissa on linkki, jonka kautta aukeaa saman näköinen näkymä kuin
Oma Opintopolku -palvelussa

• Vaihtoehdot ovat samat
• Näkymässä myös mahdollinen ilmoittautumislinkki paikan vastaanoton
jälkeen
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Yhden paikan säännös ja ensikertalaiskiintiö
(1/1)
Yhden paikan 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 eri yhteishauissa tai erillishaussa
• Hakijalla voi olla yhtä aikaa useita voimassa olevia opiskeluoikeuksia
Ensikertalaiskiintiö:
• Opiskelupaikkoja ei tarvitse varata ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville
valittaessa opiskelijoita vieraskieliseen koulutukseen taikka koulutukseen, johon
korkeakoulu valitsee niin pienen määrän opiskelijoita, että paikkojen varaaminen
asettaisi hakijat kohtuuttomasti eriarvoiseen asemaan.
• Mahdollinen ensikertalaiskiintiö kannattaa aina tarkistaa koulutuksen tiedoista
Opintopolun koulutustarjonnasta
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Lisähaut
•
•
•
•
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(1/1)

Korkeakoulut voivat järjestää yhteishaun lisähakuja erillishakuina
Hakuajat ovat koulutuskohtaisia ja ne voivat vaihdella

Hakija saa tiedon valinnasta jokaisesta korkeakoulusta erikseen
Yhden paikan säännös koskee lisähakuja

31.10.2019

Opetushallitus

Opintopolku.fi

Kiitos!
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Haku korkeakouluihin
Opintopolussa 2019
Kevään toinen yhteishaku +
syksyn yhteishaku
Minea Wilo-Tanninen
1.11.2019

Opintopolku.fi

Kevään 2020 toinen yhteishaku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hakuaika
Koulutustarjonta

Yhteishaun hakulomake ja hakulomakkeen muokkaaminen
Todistusvalinnat
Ensikertalaisuuskiintiö
Hakijan saamat automaattiset sähköpostiviestit
Valintojen tulokset ja paikan vastaanotto
Yhden paikan säännös
Uusi raportti ja visualisointi Vipusessa
Syksyn yhteishaku

31.10.2019

Alatunnisteteksti

Opintopolku.fi

Kevään 2020 toinen yhteishaku
• Hakuaika 18.3. klo 8.00 - 1.4.2019 klo 15.00
• Suomen- ja ruotsinkielinen koulutus
• Yhteishaussa:
• AMK päivä- ja monimuotototeutusten hakukohteet
• Ylempi AMK -hakukohteet
• Yliopistojen kandidaatti+maisteri hakukohteet
• Yliopistojen maisterihakukohteet (vain ylempi tutkinto)
• Yhteensä 1580 hakukohdetta; 756 amk-hakukohdetta & 824 yliopistohakukohdetta

• Aloituspaikat n. 45 000 ja ensikertalaiset n. 25 000
• Koulutustarjonta on julkaistu 28.-29.10.2019
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Yhteishaun hakulomake 1/2
• Hakeminen ei vaadi kirjautumista Oma Opintopolku -palveluun
• Hakuaikana hakija voi muokata kaikkia muita tietoja paitsi nimeä, äidinkieltä
ja hetua

• Hakulomake on mobiilikäyttöinen
• Hakija voi ladata pyydetyt liitteet suoraan hakulomakkeelle
• Pohjakoulutusliitteiden lataus viimeistään 8.4.2020 klo 15
• Valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt perillä viimeistään: 8.4.
• Hakukeväänä valmistuvien IB/EB pohjakoulutusliitteiden palautuksen
määräajat: 15.7.2020

• Opetushallitus lähettää hakijoille, joilta on pyydetty liitettä, mutta sitä ei ole
ladattu massamuistutusviestin 2.4.2020

• Hakija voi esikatsella hakemuksen ennen lähettämistä
• Hakulomaketta ei voi tallentaa keskeneräisenä
• Pohjakoulutusristiriita: Hakulomake ilmoittaa, jos valitsee hakukohteen,
johon et ole ilmoittamallasi pohjakoulutuksella hakukelpoinen
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Yhteishaun hakulomake 2/2
• Hakulomake on aina hakijakohtainen (yhteiset osiot + korkeakoulukohtaiset

•
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lisäkysymykset)
• Hakulomakkeen kaikki kysymykset ovat samalla sivulla
• Hakukohde valitaan lomakkeelle hakukentästä hakukohteen nimellä
• Hakulomakkeella hakutoiveet tulee asettaa mieluisuusjärjestykseen
• Sähköpostiosoite on pakollinen tieto ja se pyydetään antamaan kahteen
kertaan
• Hakija voi ilmoittaa useamman pohjakoulutuksen
• Hakijalta kysytään toisen asteen koulutuksen suoritusmaata
• Lupatiedot: koulutusmarkkinointi ja tulosten julkaiseminen
Hakijan on hyväksyttävä lomakkeella sähköisen asioinnin ehto, jotta voi lähettää
hakemuksen
• 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

31.10.2019

Opetushallitus

Opintopolku.fi

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
• Linkki on voimassa 14 vrk
• jos käyttää linkkiä, joka on vanhentunut, hakija voi tilata uuden linkin
sähköpostiinsa
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Todistusvalinnat korkeakouluihin 2020
https://minedu.fi/usein-kysyttya-korkeakouluvalinnat
• Yli puolet opiskelupaikoista täytetään ensi vuodesta alkaen

•

•
•
•
•
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ylioppilastutkinnon arvosanoihin ja ammattikorkeakouluissa
ylioppilastutkinnon arvosanoihin ja ammatillisen perustutkinnon
arvosanoihin perustuen
Valintakokeesta ja todistusarvosanoista saataviin yhteispisteisiin
perustuvasta valinnasta luovutaan, mutta pelkkään valintakokeeseen
perustuen valintoja järjestetään kuten ennen uudistustakin
Kynnysehto: tietyn tai tiettyjen ylioppilaskokeen/kokeiden hyväksytty
suoritus tai suorittaminen tietyllä arvosanalla
Todistusvalinnan pisteet lasketaan koulutuksen valintakriteereiden
perusteella hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan
Jos hakijalla ei ole arvosanaa kaikissa koulutuksen edellyttämissä aineissa,
hän ei saa niistä pisteitä. Hän voi kuitenkin tulla valituksi todistusvalinnassa,
jos muista aineista saadut pisteet ovat riittävät
Vähimmäispisteraja: Hakukohteissa ilmoitettu minimi yhteispistemäärä, mikä
pitää saada, jotta voi tulla hyväksytyksi
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Todistusvalinnat yliopistoon haettaessa
• Pisteitystaulukot löytyy Opintopolusta:
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujenopiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojentodistusvalinnat-2020/

• Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee (40) 51-100% välillä
• Todistusvalinnassa mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet ja IB-,
EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneet

• Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä
vaihtelee koulutuksittain. Huomioitavia ylioppilastutkinnon aineita voi
olla enimmillään kuusi

• Joissakin koulutuksissa voi todistusvalinnan pisteyttämisen sijaan tai
sen rinnalla olla suoravalintaa
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Todistusvalinnat ammattikorkeakouluun
haettaessa
• Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta
• Pisteytysmallit: https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-

•

•

•
•
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korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020menessa/ammattikorkeakoulujen-todistusvalinnassa-kaytettavatpisteytysmallit/
Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen
perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit
otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla
lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin
koulutusta
Ammatillisten arvosanojen perusteella voi tulla valituksi jos tutkinto on
suoritettu 1.8.2015 jälkeen
Hakijoiden on hyvä tarkistaa omista tiedoistaan KOSKI-tietovarannosta,
löytyykö tutkintotiedot sieltä (https://opintopolku.fi/koski/omattiedot)
Ammatilliset arvosanat huomioidaan todistusvalinnassa jos ne ovat KOSKItietovarannossa 15.5. mennessä
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AMK digitaalinen valintakoe
• AMK-valintakoe järjestetään 1.-5.6.2020
• Valintakokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolun hakulomakkeella
• Tarjolla olevat valintakokeen suoritusajankohtavaihtoehdot täyttyvät
ilmoittautumisjärjestyksessä

• Valintakoe tehdään omalla tietokoneella
• Valintakokeen osiot:
Yhteiset osiot: Päätöksentekotaidot, Kieli- ja viestintätaidot
Matemaattiset taidot (kaikki muut alat paitsi humanistinen ala ja
kasvatusala)
Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (Tekniikka) ja
Eettiset taidot (Sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoala tai
humanistisen ala ja kasvatusala)
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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 kevään toisessa yhteishaussa määräytyy haun
päättymisajankohdan mukaan
Pelkkä hakeminen tai hyväksytyksi tuleminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen
Opiskeluoikeudesta luopuminen ei anna takaisin ensikertalaisuutta
Avoimessa korkeakoulussa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen
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Ensikertalaiskiintiö kevään 2019 haussa
• Opiskelupaikan saaneista 82 % ensikertalaisia
• Korkeakoulujen aloituspaikoista 62 % oli varattu ensimmäistä
korkeakoulupaikkaa hakeville

• Ensikertalaisten osuus kaikista hakijoista oli tänä keväänä 79 %
• Tänä keväänä ylioppilaaksi valmistuneista sekä haki että pääsi
opiskelemaan suurempi osuus kuin vuosi sitten

• Kevään 25 200 ylioppilaasta 84 % haki yhteishaussa, ja heistä 37 %
hyväksyttiin

• Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä 84 % oli ensikertalaisia
• Yliopistoon hyväksytyistä ensikertalaisten osuus oli 79 %
• Suurimmat ensikertalaisten osuudet olivat ammattikorkeakoulujen osalta
matkailu- ja ravitsemisalalla (90 % hyväksytyistä) ja yliopistojen osalta
kauppatieteellisellä alalla (91% hyväksytyistä).
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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 todistusvalintojen tulosten
julkaiseminen
• Korkeakoulut julkaisevat todistusvalintojen tulokset viimeistään 27.5.
• Todistusvalinnoissa hyväksytyt ilmoitetaan pääsääntöisesti heti kevään
ylioppilaskirjoitusten jälkeen

• Todistusvalintojen tulokset pyritään julkaisemaan ennen kevään
valintakokeita

• Korkeakoulut voivat julkaista valintojen tuloksia pitkin kevättä, jo ennen yotuloksia, jos yo-arvosanat eivät vaikuta valintaa
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen
• Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 8.7.2020
• 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 8.7.
• 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
Kevään mittaan Oma Opintopolku -palvelun hakemus ja paikan vastaanotto
puolta kehitetään niin, että hakijat näkevät valintatapajonokohtaisesti valinnan
tilansa sekä pisteensä, että myös jonokohtaisen varasijansa.
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen – mitä
valinnan tuloksia hakija voi nähdä Oma Opintopolku
–palvelussa 8.7. jälkeen
• Ei näy 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 31.7.2020 klo 15:00
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Opiskelupaikan vastaanottaminen
• Viimeistään 8.7. hyväksyttyjen on otettava paikka vastaan viimeistään
15.7.2018 klo 15.00

• Varasijoilta hyväksytyillä on 7 vrk aikaa ottaa tarjottu opiskelupaikka
vastaan

• Ohjeet: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujenyhteishaku/nain-otat-paikan-vastaan/paikan-vastaanotto-korkeakoulujenyhteishausta/
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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 (Ei hakujen yli jonotusta)

• 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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Uusi raportti ja visualisointi Vipusessa
• Alin hyväksytty pistemäärä – tulossa Vipuseen ja viedään myös Opintopolun
Opo-osion alle

• Korkeakoulusta paikan vastaanottaneiden ylioppilastutkinnon
arvosanajakauma-tiedot:
https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Haku-ja-valinta.aspx
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Syksyn 2020 yhteishaku
•
•
•
•
•

Koulutustarjonta julkaistaan: 25.5.2020; suurin osa AMK-koulutuksia
Hakuaika: 2.9. klo 8:00 - 16.9. klo 15:00

Sähköisten liitteiden lataaminen viimeistään 23.9.2020 klo 15:00
Valintojen tulokset hakijoille viimeistään 29.11.
Paikan vastaanotto viimeistään 4.12.2018 klo 15.00 tai 7 vrk
hyväksymisestä

• Varasijoilta hyväksytään viim. 15.12.2020
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Kiitos!
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