
Näin käytän uutta 
Opintopolkua 



Tukea oman osaamisen hankkimisen 
suunnitteluun – opintopolku.fi 

• Etsi ja selaa koulutuksia

• Oikopolkuja osaamisen hankkimisen 
suunnitteluun, koulutukseen hakeutumiseen ja 
asiointiin

• Selaa ja lue ajankohtaisia ja uutisia 
koulutukseen ja hakeutumiseen liittyen

• Siirry helposti muihin Opetushallituksen 
palveluihin; ePerusteet, eHOKS, Europassi

• Ohjeet, UKK sekä Opinto-ohjaajille -osiot

• Vasemmalla ylhäällä tietosisällöt →myös 
oikopoluista24/11/2021 Opetushallitus 2



Yleistä koulutustiedotusta löytää eri reitein

• Ylänavigaation hampurilais-ikoni avaa 
tekstisisällön

• Etusivun oikopolut –laatikot johdattavat myös 
tekstisisältöihin

24/11/2021 Opetushallitus 3



Mistä löytyvät hakuajat ja valintaperusteet?

• Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
yhteishaku

• Hakuaika → hae koulutukseen →
hakuaikataulut

• Valintaperusteet → hae koulutukseen →
perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
yhteishaku

• Korkeakoulujen yhteishaku

• Hakuaika → hae koulutukseen →
hakuaikataulut

• Valintaperusteet koulutusten yhteydessä

• todistuspistetaulukot

• Amk: 
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hak
ijalle/valintatavat/todistusvalinta/

• YO: 
https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yli
opistojen+todistusvalinnan+pisteytykset
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Mistä pääsen hakulomakkeelle Opintopolussa?

• Hakukohteen kautta tai

• Hakulomakkeelle pääsee suoraan etusivun 
ylälaatikon alla olevasta linkistä
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Koulutusten esittämistapa uudistunut

• Suurin osa koulutuksista käyttää yhteistä 
koulutuskuvausta → lista tarjoajista

• Perusopetuksen jälkeinen koulutus

- Ammatilliset tutkinnot, lukiokoulutus, 
IB, Telma, Tuva ja Opistovuosi

• Ammattikorkeakoulutus

- Pääosin AMK-tutkintoon johtava 
koulutus 

• Yliopistokoulutus

- Yhteisvalinnat: kauppatieteet, 
lääketieteet ja oikeustieteet

• Oma koulutuskuvaus käytössä

• Ammatillisen koulutuksen ”ei-tutkintoon 
johtavat” 

- Osaamisalat, tutkinnon osat

• Ammattikorkeakoulutus

- Amk-tutkinnot, joita järjestetään vain 
yhdessä amkissa ja  YAMK-tutkinnot

• Yliopistokoulutus

- Valtaosa kandi+maisteri –koulutuksista, 
maisterikoulutukset, tohtorikoulutus
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Miten uusi rajaus toimii?

• Rajausta voi tehdä jo siinä vaiheessa kun alkaa 
etsiä sopivaa koulutusta etusivulla

• Nykyisessä Opintopolussa olevaa kielioletusta 
(Opintopolussa suomeksi, studieinfossa
ruotsiksi) ei ole jatkossa, vaan käyttäjä voi 
valita kielen/kielet rajauksessa

• Myös itse tulossivulla voi rajata vielä lisää

• Sanahaku toimii uudessa Opintopolussa 
rajatummin → haku ei kohdistu enää kaikkeen 
kuvaustekstiin

• Koulutustyypeille omat värinsä (lukio sininen, 
ammatillinen vihreä, korkeakoulut violetti)



Koulutusten etsiminen koulutushaussa

• Etusivulta voi etsiä koulutuksia sanahaulla, 
sanahaun avuksi voi jo etusivulla rajata 
etsintää

• Esimerkiksi rajata hakutavaksi yhteishaun alta 
korkeakoulujen syksyn yhteishaku

• Haku aktivoidaan sulkemalla rajain-laatikot 
klikkaamalla etsi painiketta ja sen jälkeen 
suoritetaan varsinainen haku vielä etsi-
toiminnolla

24/11/2021 Opetushallitus 8



Yhteishaun koulutukset

• Tarjolle tulee kyseisen yhteishaun 
koulutukset, joita voi rajata edelleen esim
sijainnin mukaan

• Sijainti rajain: tarjolle tulee maakunnat, kun  
klikkaa etsi paikkakunta tai alue, tarjolle tulee 
kunnat. Maakuntia ja paikkakuntia voi valita 
useampia
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Koulutuksen löytyminen rajauksella –
perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yh

• Rajaimeksi valittu kyseinen yhteishaku

• Tulosta rajataan koulutustyypin mukaan niin, 
että saadaan tarjolla Opistovuosi

• HUOM! 

• Tutkintoon johtavat = ammatilliset 
tutkinnot ja lukio

• Muu= Tuva, Telma ja Opistovuosi

• Muu –tuloksissa oleva osaamisala on 
jatkuvan haun pelkkien osaamisalojen 
koulutusta, ei siis suoraan tutkintoon 
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Koulutusten löytäminen hakusanalla – hakusana 
lukio

• Hakusanana lukio

• lukiokoulutuksissa on yhteinen koulutuskuvaus 
lukion oppimäärälle ja erikseen IB-tutkinnolle

• Valitaan lukio → avautuu koulutuksen yleinen 
kuvaus ja lista lukioista, jotka järjestävät 
koulutusta
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Valitaan kiinnostava koulutus ja klikataan se auki

• Tarkempi kyseisen oppilaitoksen kuvaus 
tarjotusta omasta koulutuksesta, lukioissa 
pääosin kaikki linjat samassa kuvauksessa • Kuvauksessa tietoa linjoista, kielivalikoimasta, 

diplomeista
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Hakukohde  

• Perustiedot 

• Siirtymä hakulomakkeelle kun haku on 
käynnissä
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• Valintaperusteet



Koulutusten löytäminen hakusanalla ja 
rajaimella – hoitaja + koulutustyyppi AMK

• Hakusanana hoitaja + rajain: amk-tutkinto

• AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa on 
yhteinen koulutuskuvaus + sorakuvaus

• Rajataan listauksessa valintatavaksi avoimen 
väylä
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Valitaan kiinnostava koulutus ja klikataan se auki

• Tarkempi kyseisen korkeakoulun kuvaus 
tarjotusta koulutuksesta

• Alhaalla hakukohteet
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Hakukohde

• Perustiedot  hakukohteesta, esim. 
aloituspaikat, taustakoulutus

• Siirtymä hakulomakkeelle kun haku on 
käynnissä

• valintaperusteet
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Yliopistokoulutukset ja ylemmät amk-tutkinnot

• Toistaiseksi ainoastaan kauppatieteet, 
oikeustieteet ja lääketieteet käyttävät yhteistä 
kuvausta

• Valtaosa yliopisto ja kaikki YAMK-tutkinnoista 
käyttävät omaa koulutuskuvausta

• Useampi tulos esim. hakusanalle 
psykologia

• Muuten toimitaan samalla tavalla eli ensin saa 
perustiedot, tarkentavat tiedot ja 
hakukohteen
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Haku oppilaitoksen/korkeakoulun nimellä

• Hakusanana Aalto–yliopisto

• Valitaan tuloslehdeltä –oppilaitokset
välilehti

• Valitaan Aalto-yliopisto
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Oppilaitos tiedot

• Oppilaitoksen perustiedot • Vierittämällä alas saadaan lista kyseisen 
oppilaitoksen tarjolla olevista koulutuksista, 
joita klikkaamalla pääsee koulutuksen 
kuvaukseen ja hakukohteeseen
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Kiitos


