
Korkeakoulujen 
yhteishaku 2021

Huoltajat

Opot



Korkeakoulujen kevään 2021 ensimmäinen yhteishaku
• 7.-20.1.2021

• Taidealat ja vieraskieliset korkeakoulututkinnot

• Kuusi hakukohdetta

• Järjestyksellä ei ole väliä

• Voi saada paikan kaikista kohteista, mutta kesällä viimeistään 
valittava yksi (HUOM! II yhteishaku)

Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku

• 17.-31.3.2021

• Kaikki muut alat

• Kuusi hakukohdetta

• Järjestyksellä väliä

• Voi saada yhden paikan

Aikataulu kevät 
2021



Aikataulu kevät 
2021

Toisen asteen yhteishaku ammatillisiin koulutuksiin

 23.2. - 23.3.2021

 Yo-pohjaiset linjat

 Viisi hakukohdetta

 Järjestyksellä väliä

Ulkomaille haut

 Maailmalle.net



Opintopolku.fi

Ammattikorkeakoulut ja 
yliopistot samassa hakulomakkeessa

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Ylemmän paikan jonotusmahdollisuus

Paikan vastaanottaminen

Täydennyshaku



Ensikertalaisuus

Ensikertalaisia ovat kaikki ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaa hakevat

Ensikertalaisuus poistuu kun VASTAANOTTAA 
opiskelupaikan - pelkkä hakeminen tai hyväksytyksi 
tuleminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen

Avoimessa korkeakoulussa opiskelu tai ulkomailla 
suoritettu korkeakoulututkinto ei poista 
ensikertalaisuutta



Valintatavat 
korkeakouluihin

Todistusvalinta 40-80% aloituspaikoista

Valintakoe 20-60% aloituspaikoista

TRY

Näyttöreitti

Avoimen väylät

Elinikäisen oppimisen reitti



AMK 2021

Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta (kaikki amk-alat):
- Äidinkieli / S2 

- (46-10)

- Matematiikka

- pitkä (46-19)

- lyhyt (40-6)

- Vieras/toinen kotimainen kieli

- Pitkä (46-10)

- Keskipitkä (38-5)

- Lyhyt (30-3)

- Kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta 
(reaaliaineet/vieras kieli)

- kaikki aineet (30-3)



AMK 
sähköinen
valintakoe

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 Päätöksentekotaidot: looginen päättelykyky ja 
ongelmanratkaisu

 Kieli- ja viestintätaidot: opetuskieli (suomen kieli) ja 
englannin kieli

Alakohtaiset osiot:

 Matemaattiset taidot

 Matemaattis-luonnontieteelliset taidot

 Eettiset taidot



Yliopistot
2021

 Todistusvalinnan pisteytykset
vaihtelevat alakohtaisesti

 Valintakoevaatimukset vaihtelevat myös
alakohtaisesti

 Hakukohteen vaatimusten mukainen kielitaidon
osoittaminen

 Äidinkieli (suomi)/S2 vähintään
A ylioppilaskokeesta



Reaaliaineiden 
pisteytys

Perusperiaate pisteytyksessä:

• Vähän kursseja – vähemmän pisteitä samasta arvosanasta

• Enemmän kursseja – enemmän pisteitä samasta arvosanasta

lukiokurssien (pakolliset ja syventävät) määrän mukaan

• FY (7 kurssia) L=26,5

• TE (3 kurssia) L=17,3

Esim. 

• FY A=4,4 tai B=8,8

• TE L=17,3 tai E=14,4, M=11,5, C=8,7

Kiinnostus aineeseen kuitenkin tärkeintä



Kauppatiede 
2021

Kynnysehto todistusvalinnassa:

matematiikan yo-koe suoritettu hyväksytysti

Todistusvalinta 60%

 Äidinkieli / S2

 Matematiikka – pitkä/lyhyt

 Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
 Pitkä

 Keskipitkä

 Lyhyt

 Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta



Oikeustiede 
2021

Todistusvalinta 40%

 Äidinkieli / S2

 Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa 
ainetta



Lääketiede 
2021

Todistusvalinta 51%

 Äidinkieli / S2

 Kemia painotettu

 Biologia painotettu

 Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

 Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta:
 Fysiikka

 Enintään yksi ainereaali

 Enintään yksi kieli



Tekniikka 2021

Kynnysehdot

 pitkä matematiikka hyväksytysti

 lisäksi koulutuksilla on omia kynnysehtoja pitkästä 
matematiikasta, fysiikasta tai 
kemiasta (C-L)

 Todistusvalinta 60-80%

Todistusvalinnan pisteytys

 Äidinkieli / S2

 Pitkä matematiikka

 Hakijalle paremmat pisteet tuottava aine: fysiikka tai 
kemia



Opiskelu 
ulkomailla

maailmalle.net

Kansanopistot
kansanopistot.fi

Avoin yliopisto

hakuväylä tutkinto-
opiskelijaksi

Avoin amk

60 op – väylä 
tutkinto-

opiskelijaksi

Armeija / 
siviilipalvelus

Työelämä


