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Hakuinfo keväällä/syksyllä 2021 

valmistuville



Korkeakoulujen valintakriteerit 2021
Hakukelpoisuus 

Ammattikorkeakoulut

● lukion oppimäärä ja/tai   

ylioppilastutkinto

● ammatillinen 

perustutkinto

Yliopistot

● ylioppilastutkinto

● ammatillinen 

perustutkinto



Korkeakoulujen yhteishaku 2021
Hakuaika I

7.1.-20.1.2021 klo 15

● Taideyliopisto (Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia)
● Tampereen yliopiston teatterityön koulutus
● Vieraskieliset koulutusohjelmat 

● Voi hakea kuuteen hakukohteeseen
● Hakukohteita ei tarvitse laittaa mieluisuusjärjestykseen
● Voi tulla valituksi useampaan koulutukseen
● Valintojen tulos ilmoitetaan 4.6.2021 mennessä

www.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi


Korkeakoulujen yhteishaku 2021
Hakuaika II

17.3.-31.3.2021 klo 15

● voi hakea kuuteen paikkaan

● hakukohteet asetetaan suosituimmuusjärjestykseen

● voi tulla valituksi vain yhteen paikkaan

-> Molempien yhteishakujen tulos:

Voi tulla valituksi useampaan opiskelupaikkaan, mutta voi ottaa vastaan vain yhden 

opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta.



Korkeakoulujen valintakriteerit 2021
Pääsyvaatimukset 

Ammattikorkeakoulut

■ Todistusvalinta – sama pisteytys 
kaikille aloille

■ Sähköinen amk-valintakoe

■ Huom! kulttuurialoilla ei 
todistusvalintaa vaan omat 
valintakokeet. Voi olla myös 
ennakkotehtäviä.

www.ammattikorkeakouluun.fi

Yliopistot

■ Todistusvalinta – pisteytys vaihtelee 
hakukohteittain

■ Valintakoevalinta – osalla aloista 
yhteisvalintoja (voi siis hakea 
samalla pääsykokeella useampaan 
yliopistoon). Materiaalit vaihtelevat 
hakukohteittain.

■ Taidealoilla ei todistusvalintaa, voi 
olla myös ennakkotehtäviä.

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/


Korkeakoulujen yhteishaku 2021
Valinnan tulokset

■ Todistusvalintojen osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5.2021.

■ Muut tulokset viimeistään 9.7.2021.

■ Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15.00.

■ Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2021 klo 15.

■ Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021.



Oma Opintopolku -palvelu

Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa. 

Tähän tarvitaan verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai 

sähköinen henkilökortti.

Palvelussa voi:

● katsoa ja muokata omaa hakemusta hakuaikana

● nähdä valintojen tulokset

● ottaa opiskelupaikan vastaan

● ilmoittautua oppilaitokseen

● siirtyä OILI-palveluun tekemään lukuvuosi-ilmoittautumisen korkeakouluun



Ensikertalaisuus

■ Korkeakoulut varaavat osan aloituspaikoista ensi-kertalaisille, ns. 
ensikertalaisuuskiintiöt vaihtelevat hakukohteittain 0-90%

■ Et ole ensikertalainen, jos

– olet suorittanut suomalaisen ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon tai 

– olet ottanut vastaan korkeakoulupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta 
koulutuksesta Suomessa

■ Olet siis ensikertalainen siihen asti kunnes otat aloituspaikan vastaan joko 
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

■ Huom! Keväästä 2020 lähtien osan opiskelupaikkojen todistusvalinnat ovat 
koskeneet vain ensikertalaisia.



Ulkomaisiin korkeakouluihin hakeminen

■ Suomalainen ylioppilastodistus ja lukion päättötodistus takaavat hakukelpoisuuden 
useimpien maiden korkeakouluihin. 

■ Hakuajat päättyvät yleensä aiemmin kuin suomalaisiin korkeakouluihin.

www.maailmalle.net

■ Yleensä opiskelupaikkaan valitaan todistusarvosanojen perusteella (pääsykokeet 
harvinaisia). 

■ Kielikoe, motivaatiokirje ja suositukset yleisiä. Taidealoilla usein työnäytteitä tai koe-
esiintyminen.

http://www.maailmalle.net/


Työmarkkinatukisäädökset

■ Alle 25-vuotiailla ammattikouluttamattomilla on velvollisuus 

hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa kevään hauissa 

ollakseen oikeutettu työmarkkinatukeen.



Yhteishaun ulkopuolella oleva koulutus 

● Kuljetusala

○ esim. liikennelentäjä, lennonjohtaja

● Turvallisuusala

○ esim. Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu

● Kauneudenhoito- ja hyvinvointiala

○ esim. hieroja, kosmetologi, Personal Trainer

● Kulttuuriala 

○ yksityiset taidekoulut ja teatteriopistot



Toisen asteen ammatillinen yhteishaku
23.2. - 23.3.2021 klo 15

● Lukion oppimäärän suorittanut voi hakea lukiopohjaiseen ammatilliseen 

perustutkintoon (2v)

● Valintakriteereinä 

○ lukion päättötodistuksen keskiarvo (yo-todistusta ei huomioida)

○ työkokemus

○ mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe huhti-toukokuussa



Korkeakoulujen yhteishaku - syksy 2021
1.-15.9.2021

■ Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

■ Valtaosa hakukohteista ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia



Ota yhteyttä

18ABC + 17X (entiset 17ABC) Elina Pöyhönen

elina.poyhonen@seinajoki.fi  040 774 8332

18DEF + 17X (entiset 17DEF) Sanna Försti

sanna.forsti@seinajoki.fi  044 7541 758

18GHI + 17X (entiset 17GHI) Kaisa Jaakonaho

kaisa.jaakonaho@seinajoki.fi 044 7541 637

Aikuislinja & kaksoistutkintolaiset Merja Laasala

merja.laasala@seinajoki.fi  044 4700 242


