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Aikataulut



Vuoden 2022 yhteishakujen aikataulut: 
Kevään ensimmäinen yhteishaku

Haku syksyllä 2022 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja taideyliopiston koulutuksiin.

• Hakuaika on 5.1.2022 klo 8 – 19.1.2022 klo 15.

• Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 3.6.2022

• Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 15.7.2022 klo 15.00

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022 klo 15.00

• Korkeakoulu päättää lisähaun järjestämisestä ja lisähaun kestosta



Vuoden 2022 yhteishakujen aikataulut: 
Kevään toinen yhteishaku

Haku syksyllä 2022 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

• Hakuaika on 16.3.2022 klo 8 – 30.3.2022 klo 15.

• Todistusvalintojen osalta tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 30.5.2022

• Loput valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 8.7.2022

• Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 15.7.2022 klo 15.00

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022 klo 15.00

• Korkeakoulu päättää lisähaun järjestämisestä ja lisähaun kestosta



Koulutustarjonta



Korkeakoulujen koulutustarjonta 
uudistuneessa Opintopolussa

• Yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudistuneessa Opintopolussa 

lokakuun alussa kevään ensimmäisen yhteishaun ja marraskuun alussa 

toisen yhteishaun osalta

• Ensimmäisen yhteishaun koko tarjonta: 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku/?order=desc&size=20&sort=score&y

hteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000002175

• Toisen yhteishaun koko tarjonta: 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku/?order=desc&size=20&sort=score&y

hteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000002821

https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/haku/?order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000002175
https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/haku/?order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000002821


Korkeakoulujen koulutustarjonta 
Opintopolussa: yhteishaku
• Yhteishauissa:

• Suomen- ja ruotsinkieliset AMK- ja YAMK-koulutusten sekä päivä- että monimuotototeutusten 

hakukohteet (II-yhteishaku)

• Suomen- ja ruotsinkieliset yliopistojen kandi+maisteri -koulutusten ja pelkkien 

maisterikoulutusten hakukohteet (II-yhteishaku)

• Vieraskieliset AMK- ja YAMK-koulutusten sekä päivä- että monimuotototeutusten hakukohteet (I-

yhteishaku)

• Vieraskieliset yliopistojen kandi ja kandi+maisteri -koulutusten ja pelkkien maisterikoulutusten 

hakukohteet (I-yhteishaku)

• Taideyliopiston koulutukset (I-yhteishaku)



Korkeakoulujen koulutustarjonta 
Opintopolussa: lukuja 1/3

• Kevään yhteishauissa aloituspaikkoja ilmoitettu: 55 726 (54 142)

• Kevään yhteishauissa 1 836 (1 673) hakukohdetta 1 036 

koulutuksessa

Suluissa kevään 2021 määrät

Tilanne 9.11. mukainen (korkeakoulut voivat julkaista vielä yksittäisiä 

uusia koulutuksia ennen hakujen alkamista)



Korkeakoulujen koulutustarjonta 
Opintopolussa: lukuja 2/3
• Ensimmäisessä yhteishaussa: 

• Hakukohteita: 322 (266)

- 156 (139) 

ammattikorkeakouluihin, 166 

(127) yliopistoihin

- AMK-koulutuksiin: 103 (85), 

YAMK-koulutuksiin: 53 (54)

- Yliopistojen 

kandidaattikoulutuksiin: 61 

(33), pelkkiä 

maisterikoulutuksiin: 105 (94)

• Aloituspaikkoja kokonaisuudessaan ilmoitettu: 6 042 (5 639)

- Toisen asteen jälkeisiin koulutuksiin 3 684 (3 260) 

aloituspaikkaa

- Pelkkiin maisteri ja YAMK-koulutuksiin 2 358 (2 379) 

aloituspaikkaa

- Aloituspaikkoja 3 998 (3 783) ammattikorkeakouluihin ja 

2 044 (1 856) yliopistoon

- Aloituspaikkoja AMK-koulutuksiin 3 008 (2 781) ja YAMK-

koulutuksiin 990 (1 002) 

- Aloituspaikkoja yliopistojen kandidaattikoulutuksiin 676 

(68) ja maisterikoulutuksiin 1 368 (1 788)



Korkeakoulujen koulutustarjonta 
Opintopolussa: lukuja 3/3

• Toisessa yhteishaussa:

• Hakukohteita: 1 611 (1 407)

- 751 (694) 

ammattikorkeakouluihin, 860 

(713) yliopistoihin

- AMK-koulutuksia: 571 (516), 

YAMK-koulutuksia: 180 (178)

- Yliopistojen 

kandidaattikoulutuksia: 478 

(350), pelkkiä 

maisterikoulutuksia: 382 (363)

• Aloituspaikkoja kokonaisuudessaan ilmoitettu: 49 684 (48 503)

- Toisen asteen jälkeisiin koulutuksiin 40 236 (40 756) aloituspaikkaa

- Pelkkiin maisteri ja YAMK-koulutuksiin 9 448 (7 747) aloituspaikkaa

- Aloituspaikkoja (25 460) 24 332 ammattikorkeakouluihin ja 24 224 

(24 171) yliopistoon

- Aloituspaikkoja AMK-koulutuksiin 21 192 (20 241) ja YAMK-

koulutuksiin 4 268 (4 091)

- Aloituspaikkoja yliopistojen kandidaattikoulutuksiin 19 044 (20 515) 

ja maisterikoulutuksiin 5 180 (3 656)

- Aloituspaikoista 61 (63) % varattu ensikertalaisille



Korkeakoulujen koulutustarjonta 
Opintopolussa: muut kuin yhteishaut

• Uudistuneessa opintopolussa on myös haettavissa yhteishaun 

ulkopuolella järjestettäviä korkeakouluhakuja 

• Erillishaut, joustavat haut, siirtohaut

• Vanhasta Opintopolusta löytyy vielä:

• Tutkintoon johtamaton koulutus: esim. avointen 

korkeakoulujen koulutustarjonta, ammatilliset 

opettajakoulutusten haut



Hakulomakkeet



Yleistä hakulomakkeista 1/5

• Koulutuksiin haetaan uudistetun Opintopolun kautta joko hakukohteella olevan 

linkin kautta tai suoraan etusivulla hakuaikana tulevan lomakelinkin kautta.

• Kunkin yhteishaun lomakkeella haetaan vain kyseisen yhteishaun koulutuksiin

• Kannattaa varmistaa millaisia koulutuksia on tarjolla missäkin yhteishaussa

• Hakija voi valita kussakin yhteishaussa kuusi hakukohdetta

• Kevään ensimmäisen yhteishaun lomakkeella hakukohteita ei aseteta 

mieluisuusjärjestykseen

• Kevään toisen ja syksyn yhteishaun lomakkeella hakukohteet pitää laittaa 

mieluisuusjärjestykseen



Yleistä hakulomakkeista 2/5

• Hakulomaketta ei voi tallentaa luonnos-tilaan myöhempää muokkausta 

varten 

• Hakulomakkeen pakolliset osiot täytettävä, jonka jälkeen hakulomakkeen 

voi 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! 



Yleistä hakulomakkeista 3/5

• Hakeminen ei vaadi kirjautumista Oma Opintopolku -palveluun – Hakulomaketta 

ei voi täyttää kirjautuneena tai tunnistautuneena

• Hakulomake on mobiilikäyttöinen

• 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



Yleistä hakulomakkeista 4/5

• Hakija saa ilmoituksen, jos sulkee selaimen ikkunan ja on hakulomakkeella ennen hakulomakkeen 

lähettämistä 

• Hakija voi ladata pyydetyt liitteet suoraan hakulomakkeelle (pohjakoulutusliitteillä määräaika on viikko 

hakuajan päättymisestä, 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) 



Yleistä hakulomakkeista 5/5

• 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 



Valinnat



Yhteishakujen opiskelijavalinnat: 
Kevään ensimmäinen yhteishaku

• Korkeakouluilla on mahdollisuus julkaista valintojen 

tuloksia tammikuun loppupuolelta lähtien. 

• Näillä näkymin ensimmäiset tulokset helmikuun 

lopulla. 

• Kaikki tulokset on julkaistava viimeistään pe 

3.6.2022 



Yhteishakujen opiskelijavalinnat: 
Kevään toinen yhteishaku

• Todistusvalinnoissa hyväksytyt ilmoitetaan pääsääntöisesti heti 

kevään ylioppilaskirjoitusten jälkeen 

• Todistusvalintojen tulokset pyritään julkaisemaan ennen kevään 

valintakokeita, mutta viimeistään ma 30.5.2022

• Korkeakoulut voivat julkaista valintojen tuloksia pitkin kevättä, jo 

ennen yo-tuloksia, jos yo-arvosanat eivät vaikuta valintaan

• Kaikki tulokset muiden valintatapojen osalta julkaistaan 

viimeistään pe 8.7.2022



Todistusvalinnat

• Yliopistojen todistusvalinnan pisteytysmallit: 

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvali

nnan+pisteytykset

• Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnat: 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todi

stusvalinta/

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


Yhteishakujen valintojen tulosten 
julkaisu
• Hakijat saavat sähköpostiinsa viestin, kun opiskelupaikka on vastaanotettavissa 

(nämä 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 tulee löytymään myös Oma Opintopolku -palvelusta



Yhteishakujen valintojen tulokset 
Oma Opintpolussa: tilat
Valintojen tulokset Oma Opintopolku –palvelun hakemukset ja paikan vastaanotto –osiossa:

• Hyväksytty, Kevään toisessa ja syksyn yhteishaussa, jos hakija on tullut hyväksytyksi ylimpään 

toiveeseensa tai hakija on hyväksytty johonkin alempaan toiveeseensa, ja hän on tullut hylätyksi 

ylempiin. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi olla hyväksytty useampaan hakutoiveeseen.

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

• Hyväksytty (odottaa ylempiä hakukohteita), Kevään toisessa ja syksyn yhteishaussa, jos hakija 

on hyväksytty hakukohteeseen, mutta ylemmät hakutoiveet ovat vielä kesken. Ei käytössä kevään 

ensimmäisessä yhteishaussa. 

• Kesken, jos valinnat ovat vielä suorittamatta tai julkaisematta 

• Et saanut opiskelupaikkaa 

• Varalla



Yhteishakujen valintojen tulokset Oma 
Opintopolussa: valintatavat ja pisteet

• Oma Opintopolussa näkee myös valintatapakohtaisen valintatilanteen sekä pistetiedot. Samassa 

hakukohteessa voi olla useita valintatapajonoja, joita kuvataan sarakkeessa valintatapa. Valintatapa on 

jono, joka muodostuu valintaperusteiden mukaan järjestykseen asetetuista hakijoista. Valintatapajonot 

ilmaantuvat näkymään eriaikaisesti, ja tulokset tulevat näkyviin sitä mukaan kun korkeakoulut 

suorittavat valintoja. Valintatapoja voivat olla muun muassa

• todistusvalinta

• koepistevalinta

• avoimen väylän valinta

• Pisteesi kertoo kyseisessä valintatavassa saadut pisteet. Alin hyväksytty pistemäärä kertoo mitkä 

pisteet viimeinen valintatavassa hyväksytty hakija on saanut.



Yhteishakujen valintojen varasijat 
ja jonottaminen

• Molemmissa kevään yhteishauissa hakijat voivat tulla varasijoilta 

hyväksytyiksi 2.8.2022 klo 15 saakka.

• Mikäli hakukohteen valintatapajonossa kaikki hyväksytyt hakijat ovat 

ottaneet opiskelupaikan vastaan sitovasti, voi korkeakoulu päättää 

varasijoilta hyväksymisen aiemminkin

• Lisää tietoa valinnoista, valintojen tulosten julkaisusta sekä tilojen 

tarkemmat kuvaukset löytyy Opintopolusta: 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/korkeakoulujen-yhteishaun-valintojen-

tulokset

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/korkeakoulujen-yhteishaun-valintojen-tulokset


Opiskelupaikan 
vastaanotto



Opiskelupaikan vastaanotto 
yhteishaussa

• Molemmissa kevään yhteishauissa paikan vastaanoton takaraja on 

15.7.2022 klo 15.00

• Varasijoilta hyväksytyillä on 7 vrk aikaa ottaa paikka vastaan, jos ovat 

tulleet hyväksytyksi 8.7. jälkeen. 8.7. asti hyväksytyillä on 

määräaikana ylläoleva.

• Paikan vastaanoton ohjeet: 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-vastaanotto-ja-

ilmoittautuminen-korkeakouluun

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-vastaanotto-ja-ilmoittautuminen-korkeakouluun


Erityistä huomioitavaa paikan 
vastaanotossa

• Vaikka kevään ensimmäisessä yhteishaussa voi tulla hyväksytyksi kaikkiin 

hakemiin koulutuksiin joihin valintamenestys riittää, voi ottaa vastaan vain 

yhden paikan. Tällöin kun ottaa vastaan opiskelupaikan, peruuntuu muut 

hakutoiveet automaattisesti, eikä näiden koulutusten paikkoja voi ottaa enää 

vastaan. Hakija voi ottaa vastaan myös opiskelupaikan, vaikka ei tiedä vielä 

kaikkien hakutoiveidensa valintojen tuloksia. Tällöin jos ottaa opiskelupaikan 

vastaan, ei voi enää tulla hyväksytyksi muissa hakutoiveissa.

• Huom! Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ei voi ottaa paikkaa vastaan 

ja jäädä jonottamaan muiden hakukohteiden tuloksia.



Säännökset



Yhden paikan säännös

• Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

• Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden 

korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

• Säännös koskee yhteishaussa, erillishauissa kuin myös yliopistojen jatkotutkintohauissa 

saatuja opiskelupaikkoja.

• Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

• Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia 

korkeakouluja.

• Henkilöllä voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa 

koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.



Mitä yhden paikan säännös 
tarkoittaa yhteishakujen kannalta
• Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee eri hakuja riippumatta hakuaikatauluista. 

• Tärkein seikka on koulutuksen alkamiskausi.

• Jos hakee molemmissa kevään yhteishauissa ja saa paikan molemmissa yhteishauissa, 

ottaessaan paikan vastaan yhdessä yhteishaussa, peruuntuu hyväksynnät toisessa yhteishaussa. 

• Jos esimerkiksi ottaa paikan vastaan ensimmäisessä yhteishaussa huhtikuussa, ja on hakenut 

toisessakin yhteishaussa, ei voi toisessa yhteishaussa enää tulla hyväksytyksi hakemiinsa 

koulutuksiin

• Lisätietoa: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-vastaanotto-ja-ilmoittautuminen-

korkeakouluun#paikan-vastaanotto-jos-hait-seka-yhteishaussa-etta-erillishaussa

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/paikan-vastaanotto-ja-ilmoittautuminen-korkeakouluun#paikan-vastaanotto-jos-hait-seka-yhteishaussa-etta-erillishaussa


Ensikertalaiskiintiö

• Lain mukaan (Laki yliopistolain muuttamisesta 256/2015) korkeakoulujen on 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 yhteishauissa määräytyy toisen yhteishaun päättymisajankohdan mukaan 

• Ensikertalaisuuskiintiö ei ole käytössä vieraskielisissä koulutuksissa eikä pienen sisäänoton 

koulutuksissa (taidealat)

• Pelkkä hakeminen tai hyväksytyksi tuleminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen 

• Opiskeluoikeudesta luopuminen ei anna takaisin ensikertalaisuutta 

• Avoimessa korkeakoulussa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen



Ensikertalaiskiintiö kevään 2021 
toisessa yhteishaussa
• Ensikertalaisten osuus hakijoista oli 74 (76) %, hyväksytyistä 79 (80) % ja paikan 

vastaanottaneista 79 (81) %.

• Korkeakoulujen aloituspaikoista 64 (65) % oli varattu ensikertalaisille

• Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä 80 (82) % oli ensikertalaisia ja yliopistoon 

hyväksytyistä 76 (78) %

• Suurimmat ensikertalaisten osuudet olivat ammattikorkeakouluissa palvelualoilla (86 % 

hyväksytyistä) ja yliopistoissa kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloilla (87 % 

hyväksytyistä)

• Tämän kevään ylioppilaista 82 (85) % haki kevään toisessa yhteishaussa ja 45 (44) % 

hakeneista hyväksyttiin. Uusia ylioppilaita oli 25 400 (25 100).



Muut



Opintopolusta lähtevät 
automaattiset viestit
• 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 

• Kun hakijalla on 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



Vipusen raportit

• Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen on opolle hyödyllinen työkalu. Sieltä 

löydät kaikki tilastot, joita koulutussektorilta laaditaan. Tilastot perustuvat 

Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin 

tietoihin ja rekistereihin.

• https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Haku-ja-valinta.aspx

• UUSI: Hakukohteen profiili -raportti

• Raportilla voi tarkastella korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja. Raportti 

soveltuu hakukohteiden väliseen vertailuun

• UUSI: Haun ja valinnan yhteenveto -raportti

• Raportilla voi tarkastella korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja

https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Haku-ja-valinta.aspx
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTkxMGM0YjYtNTM3My00NDEwLWI2MTMtZTE5NjM5MDU5ODk4IiwidCI6IjkxMDczODlkLTQ0YjgtNDcxNi05ZGEyLWM0ZTNhY2YwMzBkYiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTljZWEwMDUtZDE3OC00OTdlLTk3NWEtMDBkMGZhNjNhN2MyIiwidCI6IjkxMDczODlkLTQ0YjgtNDcxNi05ZGEyLWM0ZTNhY2YwMzBkYiIsImMiOjh9


Korkeakoulujen tapahtumat 
hakijoille

• Yliopistojen tapahtumat hakijoille: 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/korkeakoulujen-

hakijatapahtumat

• Ammattikorkeakoulujen tapahtumat hakijoille: 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/tapahtumat/

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/korkeakoulujen-hakijatapahtumat
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/tapahtumat/


Lisähaut



Korkeakoulujen yhteishakujen 
lisähaut

• Korkeakoulut järjestävät lisähakuja täyttääkseen kevään 

yhteishauissa vapaaksi jääneet opiskelupaikat.

• Korkeakoulun lisähaut järjestetään erillishakuina.

• Korkeakoulut itse päättävät lisähakujen ajankohdasta ja 

kestosta

• Lisähakua ei voi käyttää, jos varasijoilla on hakijoita 

hakukohteeseen



Kiitos


