
Jatkokoulutukseen hakeutuminen 

Paimion lukion vanhempainilta to 27.10.2022



Ohjausta jatko-opintoihin

•Opotunneilla ja infoissa

•Henkilökohtaisessa ohjauksessa

• Erilaisissa korkeakoulujen esittelytapahtumissa

• Studia –messuilla 23.11.2022

•Alumnipäivässä 11.1.2022

•Myös omalla ajalla kannattaa hakea lisätietoa 
vaihtoehdoista 

• Jatko-opintosuunnitelman tekeminen vaatii opiskelijalta 
aktiivisuutta



Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku
Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen 
syksyllä 2023 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston ja 
Tampereen yliopiston näyttelijätyön koulutuksiin.

Ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen 
koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. 
Hakijalla voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa. Hän voi 
kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana 
lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Hakuaika: ke 4.1.2023 klo 8.00 – ke 18.1.2023 klo 15.00 (viikot 1-3) 

Tulokset julkaistava viimeistään: pe 2.6.2023 (viikko 22) 

Paikan vastaanoton takaraja 14.7.2023 klo 15.00 tai 7 vuorokautta 
hyväksymisestä (kun hyväksytään varasijalta 7.7.2023 jälkeen) klo 
15.00 mennessä 

Varasijoilta hyväksyminen päättyy ti 1.8.2023 klo 15.00



Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku

• Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2023 
alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

• Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen 
koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella 
mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä 
opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan samana 
lukukautena alkavasta koulutuksesta.

• Hakuaika: ke 15.3.2023 klo 8 – to 30.3.2023 klo 15 (viikot 11-13)

• Todistusvalintojen tulokset julkaistava viimeistään: 29.5.2023 (viikko 
22)

• Muiden kuin todistusvalinnan tulokset julkaistava 
viimeistään: 7.7.2023 (viikko 27)

• Paikan vastaanoton takaraja 14.7.2023 klo 15 tai 7 vuorokautta 
hyväksymisestä (kun hyväksytään varasijalta 7.7.2023 jälkeen) klo 15 
mennessä

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy ti 1.8.2023 klo 15.00



Korkeakoulujen koulutustarjonta 
Opintopolussa

• Korkeakoulujen kevään 2023 hakukohteet ja 
valintaperusteet Opintopolussa 31.10.2022 mennessä

• Yhteishaussa:
•AMK hakukohteet (päivä-, monimuoto- ja 

verkkototeutukset)
• Ylempi AMK -hakukohteet
• Yliopistojen kandi + maisterihakukohteet
• Yliopistojen maisterihakukohteet





Korkeakoulujen valintaperusteet 2023

1. Todistusvalinta (vähintään 51%)

2. Valintakokeet

3. Aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävä 
valinta

Korkeakoulujen on varattava osa paikoista 
ensikertalaisille

•Hakija on ensikertalainen siihen saakka, kunnes ottaa 
ensimmäisen opiskelupaikan vastaan







Muita mahdollisuuksia yhteishaun 
ulkopuolella

• Poliisiammattikorkeakoulu

• Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan 
ammatillinen koulutus

• Lento-, maantie- ja raideliikenteen koulutus

• Eri alojen yksityiset oppilaitokset

• Kansanopistot

•Oppisopimus

•Opiskelu ulkomailla

• ym.



Miten varmistaisin opiskelupaikan?

• Kannattaa hakea laajalla rintamalla (AMK, yliopisto + 
ammatilliset opinnot)

• ammatilliset opinnot:
• ammatti 2:ssa vuodessa
•mahdollisuus tutustua kiinnostavaan alaan
• ei vaikuta ensikertalaisuuteen, jos hakee myöhemmin 

korkeakoulututkintoon
• haetaan ympäri vuoden jatkuvan haun kautta 

oppilaitoksen sivuilta



Entä jos jää ilman opiskelupaikkaa?

• Korkeakoulut järjestävät mahdollisesti erillishakuja 
täyttämättä jääneille paikoille 

• Jatkuva haku ammatillisiin opintoihin

• Syksyn korkeakouluhaku 30.8. – 13.9.2023

•Avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnot

• Kansanopistot (vuoden kestävät linjat)

• Kesäyliopistot

• Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut

• Välivuosi voi olla myös hyvä ratkaisu: kokemusta 
työelämästä, vapaaehtoistyötä, kokemusta maailmalta, 
itsensä etsimistä jne.



Voiko opintojen aloitusta siirtää?

• Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua 
poissaolevaksi lukuvuodelle (max. vuosi) vain jos:
• suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten 

vapaaehtoista asepalvelua
• on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
• ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja 

ja on siitä syystä poissa lukukauden tai lukuvuoden.



Pidennetty opiskelusuunnitelma

• Pidennetty opiskelusuunnitelma tehdään yhdessä opinto-
ohjaajan kanssa

Nyt abi:

• 3,5 vuoden suunnitelmalla ylioppilas syksyllä 2023, opintoja 
vielä jaksoissa 5-6 ja 1(2)

• 4 vuoden suunnitelmalla ylioppilas keväällä 2024, opintoja 
vielä jaksoissa 5-6 ja 1-4

Nyt kakkonen:

• 3,5 v. ylioppilas syksyllä 2024

• 4 v.            ylioppilas keväällä 2025



Valmistuvilla oikeus jälkiohjaukseen

•Abeilla on mahdollisuus myös välivuoden aikana tulla 
jälkiohjaukseen lukion opinto-ohjaajalle

• Yhteydenotot ja ajanvaraus sähköpostitse tai 
soittamalla


