Porkkalan abin jatko-opintotiedote

YHTEISHAKU JATKO-OPINTOIHIN SYKSY 2021
Syksyn yhteishaku
Syksyn 2021 yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2022 alkaviin koulutuksiin. Tämä yhteishaku toteutetaan
uudistuneessa Opintopolku.fi-palvelussa. Syksyn yhteishaun koulutustarjontaan voi tutustua osoitteessa
beta.opintopolku.fi.
Syksyn yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella
mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle voidaan tarjota pääasiassa vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voit ottaa vastaan vain
yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

1.
2.
3.
4.
5.

Hakuaika on 1.9. – 15.9.2021.
Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 26.11.2021
Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 3.12.2021 klo 15
Varasijoilta hyväksyminen päättyy tiistaina 14.12.2021 klo 15.00
Mahdolliset yhteishaun lisähaut saa järjestää aikavälillä 29.11. – 10.12.2021. Korkeakoulu päättää lisähaun
kestosta.

KORKEAKOULUJEN KEVÄÄN 2022 YHTEISHAKUA EI OLE VIELÄ JULKAISTU, MUTTA MUKAILEE
KEVÄÄN 2021 AIKATAULUJA:
KORKEAKOULUJEN KEVÄÄN 2022 ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU 1:

Tammikuu 2022

www.opintopolku.fi beta.opintopolku.fi

Kevään 2022 ensimmäinen yhteishaku englanninkielisiin ammattikorkeakouluohjelmiin ja alempiin
englanninkielisiin yliopistokoulutusohjelmiin (Bachelor’s degree, Admissions) sekä taideyliopistoon ja
Tampereen yliopiston teatterityöhön.

Hakutoiveita voi asettaa enintään kuusi (6) ja ne asetetaan mieluisuusjärjestykseen.
Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille kesäkuun alussa 2022. Opiskelupaikka otettava vastaan
viimeistään heinäkuun alussa 2022 klo 15.00.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2022

Helmikuu – maaliskuu 2022
•
•

www.opintopolku.fi beta.opintopolku.fi

Abit: Yo-pohjainen koulutus, pääsyvaatimuksena lukio + yo tai lukion päättötodistus ilman yotodistusta
Lukion keskeyttäjät: Jatkuva erillishaku oppilaitoksen verkkosivuilta tai Opintopolusta

Hakutoiveita voi asettaa enintään viisi (5), ja ne asetetaan mieluisuusjärjestykseen. Saat tiedon
yhteishaun tuloksista aikaisintaan kesäkuun alussa 2022. Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään
ennen juhannusta.

KORKEAKOULUJEN KEVÄÄN 2022 TOINEN YHTEISHAKU 2:

Maaliskuu – huhtikuu 2022

www.opintopolku.fi beta.opintopolku.fi

AMK- ja yliopistohakutoiveita voi asettaa enintään kuusi (6) ja ne asetetaan mieluisuusjärjestykseen.
Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistää heinäkuun alussa 2022.
Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään heinäkuun puolessa välissä klo 15.00.

Ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielinen koulutus (päivätoteutus)
•
•
•

Voi olla esikarsintaa valintakokeisiin todistusten tai ennakkotehtävien perusteella
Valintakokeet touko-kesäkuussa
Sisäänpääsy yo-todistuksella tai valintakokeen ja yo-todistuksen yhteispisteillä.

Lisätietoja: www.ammattikorkeakouluun.fi

Yliopistojen suomen- ja ruotsinkielinen koulutus (kandidaatti+maisteri tai kandidaatti)
-

Pelkkä maisterikoulutus (120 op) on varattu kandidaatti- tai AMK-tutkinnon suorittaneille hakijoille

-

Valintaoppaat ja –ohjeet ilmestyvät eri yliopistojen sivuille ja opintopolkuun viimeistään hakuajan alkaessa

-

Valintakokeet pidetään touko-kesäkuussa.

Lisätietoja yliopistovalinnoista vuonna 2022: https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mikakorkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/
Seuraavilla aloilla on eri yliopistojen yhteisvalinta; samat yo-todistuspisteet ja yhteinen valintakoe:
www.kauppatieteet.fi, www.dia.fi, www.hallintotieteet.fi, www.laaketieteelliset.fi, www.oikeustieteet.fi.

TIETOA MUISTA KOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA

•

Aikuisten ammattitutkinnot (AT), erikoisammattitutkinnot (EAT) ja

muu ammatillinen erikoiskoulutus: haku suoraan oppilaitoksiin omalla haulla

Lisätietoja:

elo, elinkeinoelämän oppilaitokset

www.elory.fi (yksityiset ammatilliset oppilaitokset)

puolustusvoimat

https://puolustusvoimat.fi/ (sotilasalan koulutus)

pelastusopisto

www.pelastusopisto.fi (palomies, hätäkeskuspäivystäjä)

rajavalvonta, rajavartijat

www.raja.fi/rmvk (rajavartijakoulutus)

poliisiammattikorkeakoulu

www.polamk.fi (poliisikoulutus)

tullikoulutus, tulli

https://tulli.fi/ (tullialan koulutus)

rikosseuraamus, vanginvartija https://rskk.fi/ (vankeinhoitokoulutus)

lentäjä, liikennelentäjä

•
i.
ii.

www.finaa.fi (lentäjäkoulutus)

Haku muihin EU-maihin
Muissa EU-maissa ei yleensä ole pääsykokeita yliopistoon.
Joillakin aloilla on soveltuvuuskokeita, akateemisen opiskeluvalmiuden kokeita tai opiskelukielen
kokeita.
Suomalainen ylioppilastutkinto antaa opiskeluoikeuden moneen eurooppalaiseen koulutusohjelmaan.

iii.

www.maailmalle.net www.maatieto.net

•
1.
2.
3.
4.

Muita koulutusvaihtoehtoja esimerkiksi työn ohessa tai välivuonna:
avoin ammattikorkeakoulu www.avoinamk.fi
avoin yliopisto
www.avoinyliopisto.fi
kansanopistot
www.kansanopistot.fi
kesäyliopistot
www.kesayliopistot.fi

•

Koulutustietoa

www.ammattikorkeakouluun.fi (uusi ammattikorkeakoulujen yhteinen info-sivusto)
www.opintopolku.fi -> uudistunut(sähköinen haku jatko-opintoihin sekä jatko-opintotietoa)
https://beta.opintopolku.fi/
www.ammattinetti.fi (perustietoa ammateista ja ammatinvalintatesti)
www.ammattiosaaja.fi (tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja ammateista)
www.kunkoululoppuu.fi (tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja työelämästä)
www.toissa.fi (tietoa korkeakouluopiskelusta ja työelämään sijoittumisesta)
www.oikotie.fi (>koulutus)
www.studentum.fi (koulutus- ja jatko-opintoneuvontaa)

Olisimme iloisia, jos annat kuulua itsestäsi hakuprosessin jälkeen.
Kerro, minne pääsit tai kysy tarvittaessa neuvoja.

