
Porkkalan abin jatko-opintotiedote  

Yhteishaku jatko-opintoihin keväällä 2023 ja syksyllä 2023   

 

KORKEAKOULUJEN KEVÄÄN 2023 ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU 1:  

4.1.2023 klo 08:00—18.1.2023 klo 15:00  www.opintopolku.fi  

Kevään 2023 Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset, 

Taideyliopiston koulutukset ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutus 

 Hakutoiveita voi asettaa enintään kuusi (6) (hakuaika 1) ja hakujärjestyksellä ei ole väliä 

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille 2.6.2023 mennessä. Opiskelupaikka on otettava 

vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.00. 

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2023. 

___________________________________________________________________________ 

KORKEAKOULUJEN KEVÄÄN 2023 TOINEN YHTEISHAKU 2:               

15.3.2023 klo 8.00−30.3.2023 klo 15.00  www.opintopolku.fi     

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset 

AMK- ja yliopistohakutoiveita voi asettaa enintään kuusi (6) (hakuaika 2) ja ne asetetaan 

mieluisuusjärjestykseen. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 29.5.2023. 

Loput valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023. Opiskelupaikka 

otettava vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.00. 

1.8.2023 klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 

___________________________________________________________________________ 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU KEVÄT 2023 

Voit hakea jatkuvassa haussa, jos 

• olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon 

• sinulla on työelämässä hankittua osaamista 

• haluat hakea suorittamaan ammatillista tutkintoa tai tutkinnon osia 

• et ole saanut opiskelupaikkaa yhteishaun kautta 

Jokainen oppilaitos päättää jatkuvan haun hakumenettelyistä. Löydät hakuohjeet 

oppilaitosten omilta verkkosivuilta tai koulutusten kuvauksista Opintopolussa. 

___________________________________________________________________________________ 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/


 

KORKEAKOULUJEN SYKSYN 2023 YHTEISHAKU 

 

Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2024 alkaviin koulutuksiin. 

Hakuaika on 30.8.2023 klo 8.00 – 13.9.2023 klo 15.00. 

Tärkeitä päivämääriä: 

• Saat tietää valintojen tulokset viimeistään 24.11.2023. 

• Ota opiskelupaikkasi vastaan ennen 1.12.2023 klo 15.00. 

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.12.2023 klo 15.00. 

• HUOM! Syksyllä 2023 valmistuvat eivät ole mukana syksyn 2023 todistusvalinnassa! 

Korkeakoulujen lisähaut 

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja korkeakouluhauissa vapaaksi jääneille paikoille 

vapaasti. 

___________________________________________________________________________ 

Ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielinen koulutus (päivätoteutus) 

- Voi olla esikarsintaa valintakokeisiin todistusten tai ennakkotehtävien perusteella esim. 

kulttuuriala 

- Valintakokeet 29.5.-2.6. 2023.  Ilmoittaudut kokeeseen Opintopolun hakulomakkeella! Koe 

on vain yhtenä päivänä. 

- Sisäänpääsy yo-todistuksella tai valintakokeella 

Lisätietoja: www.ammattikorkeakouluun.fi 

  

Yliopistojen suomen- ja ruotsinkielinen koulutus (kandidaatti 3v. + maisteri 2v. tai 

kandidaatti 3v.) 

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

suorittaneille hakijoille 

-          Pääsy yo-todistuksella tai valintakokeella  

-          Valintakokeet pidetään touko-kesäkuussa.  

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.  
Valintayhteistyössä (esim. yhteinen pääsykoe) on mukana myös muita aloja, jotka löydät täältä  

https://yliopistovalinnat.fi/valintayhteistyot 

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
http://www.kauppatieteet.fi/
http://www.dia.fi/
http://www.hallintotieteet.fi/
http://www.laaketieteelliset.fi/
http://www.oikeustieteet.fi/
https://yliopistovalinnat.fi/valintayhteistyot


 __________________________________________________________________________ 

   

TIETOA MUISTA KOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA 

Aikuisten ammattitutkinnot (AT), erikoisammattitutkinnot (EAT) ja  

muu ammatillinen erikoiskoulutus: haku suoraan oppilaitoksiin omalla haulla 

                                              

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

pelastusopisto                             www.pelastusopisto.fi (palomies, hätäkeskuspäivystäjä) 

rajavalvonta, rajavartijat         https://raja.fi/rajavartijakoulutus (rajavartijakoulutus) 

poliisiammattikorkeakoulu        www.polamk.fi (poliisikoulutus) 

tullikoulutus, tulli                       https://tulli.fi/tietoa-tullista/rekry/tulli-tyopaikkana  

         (tullialan koulutus)  

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

lentäjä, liikennelentäjä               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.  

www.maailmalle.net   

  

Muita koulutusvaihtoehtoja esimerkiksi työn ohessa tai välivuonna: 

➢ avoin ammattikorkeakoulu www.opintopolku.fi 

➢ avoin yliopisto          www.opintopolku.fi               

➢ kansanopistot                        www.kansanopistot.fi 

➢ kesäyliopistot                         www.kesayliopistot.fi 

 

Mistä saa tietoa? 

 Tietoa mm. hakemisesta, todistusvalinnan pisteytyksistä, valinnoista ja valintakokeista. 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/ 

https://yliopistovalinnat.fi/ 

https://puolustusvoimat.fi/
http://www.pelastusopisto.fi/
https://raja.fi/rajavartijakoulutus
http://www.polamk.fi/
https://tulli.fi/tietoa-tullista/rekry/tulli-tyopaikkana
https://rskk.fi/
http://www.finaa.fi/
http://www.maailmalle.net/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.kansanopistot.fi/
http://www.kesayliopistot.fi/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://yliopistovalinnat.fi/


Korkeakouluhakujen usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen: 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/usein-kysyttya-korkeakouluun-hakemisesta 

 

Muuta koulutustietoa 

www.opintopolku.fi (sähköinen haku jatko-opintoihin sekä jatko-opintotietoa) 

https://tyomarkkinatori.fi/ammattitieto (työ- ja elinkeinopalveluiden infosivusto) 

www.ammattiosaaja.fi (tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja ammateista) 

www.toissa.fi (tietoa korkeakouluopiskelusta ja työelämään sijoittumisesta) 

www.studentum.fi (koulutus- ja jatko-opintoneuvontaa)      

  

  

Olisimme iloisia, jos annat kuulua itsestäsi hakuprosessin jälkeen! 

   

Kysy tarvittaessa neuvoja jatko-opintoihin hakemisesta vanhoilta opoilta tai ole yhteydessä 

Kirkkonummen ohjaamoon https://www.kirkkonummi.fi/ohjaamo 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/usein-kysyttya-korkeakouluun-hakemisesta
http://www.opintopolku.fi/
https://tyomarkkinatori.fi/ammattitieto
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https://www.kirkkonummi.fi/ohjaamo

