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Teema 1: Tulevat valintaperustemuutokset

Yleisesti

Yliopistot
• SORA: alakohtaiset SORA-vaatimukset mukana valintaperusteissa ja koostetusti osoitteessa 

https://yliopistovalinnat.fi/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-korkeakouluissa.
• Usealla alalla on otettu käyttöön yhteinen koulutuskuvausteksti helpottamaan koulutusten 

löydettävyyttä ja vertailtavuutta.
• Uusi yliopistovalinnat.fi-sivusto julkaistu 24.10. Sivustolta löytyvät mm. todistusvalintapisteytykset, 

SORA-vaatimukset sekä vielä täydentymässä olevat valintakoeohjeet kevättä 2023 varten.
• Yhteinen avoimen väylän erillishaku, ks. Teema 7.

Ammattikorkeakoulut
• Ei muutoksia vuoden 2023 valintaperusteisiin valtakunnallisesti.
• Hakuohjemuutos: kaikkien kevään 1. yhteishaussa hakevien tulee liittää hakemuksilleen voimassa 

oleva henkilöllisyystodistus, jos hakee Int. UAS exam -valintatapaa käyttäviin hakukohteisiin.

Kevään 2023 2. yhteishaun tarjonta valintaperusteineen julkaistaan Opintopolussa viim. 
31.10.2022.

https://yliopistovalinnat.fi/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-korkeakouluissa
https://yliopistovalinnat.fi/


Teema 1: Tulevat valintaperustemuutokset
Turun yliopisto –Muutokset opiskelijavalinnoissa ja valintaperusteissa 2023

• Uudet hakukohteet:
• Automaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
• Tietotekniikka, Pori, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Molemmat mukana DIA-yhteisvalinnassa.

• Ranskan todistusvalinnassa etusijalla arvosanan L ranskan yo-kokeessa (lyhyt, keskipitkä tai pitkä) suorittaneet
• Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma (Pori) siirtyy yhteisvalintaan JyU:n

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa tutkinto-ohjelman kanssa
> todistusvalinnan lisäksi opiskelijoita valitaan valintakokeella

• Kasvatusala:
• Opettajankoulutuksien avoimen väylä osa yhteishakua: kutsun soveltuvuuskokeeseen voi saada 

todistusvalinnassa, avoimen väylän valinnassa tai VAKAVA-koevalinnassa.
• Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman avoimen väylä osa yhteishakua: hakija voi tulla hyväksytyksi 

todistusvalinnassa, avoimen väylän valinnassa tai VAKAVA-koevalinnassa.
• Oikeustieteet: avoimen väylän valinnassa hyväksiluetaan väyläopinnot suoraan tutkinto-opintoihin. OTM-

valinnassa luovutaan erillisestä RN-opiskelijoiden kiintiöstä.

www.utu.fi/hae

http://www.utu.fi/hae


Teema 1: Tulevat valintaperustemuutokset

Åbo Akademi – valintaperustemuutokset 2023

• Uusi koulutus: Oikeustieteen maisterin koulutus
• Englannin kielen koulutusohjelma tulee mukaan ÅA:n yhteiseen valintakokeeseen
• Terveystieteet: Ensikertalaisten kiintiö 50% --> 60%
• Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan kilpailumenestykseen perustuva valinta toteutetaan 

yhteishaussa omana valintatapajonona (ei enää omia hakukohteita)
• Päivityksiä Avoimen väylän valintakriteereihin Biotieteissä, farmasiassa kulttuurin, historian ja 

filosofian koulutusohjelmissa
• Opettajakoulutuksessa

• Avoin väylä muuttuu

www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/


Teema 1: Tulevat valintaperustemuutokset

Turun AMK - Muutokset opiskelijavalinnoissa ja valintaperusteissa 2023

• 1. Yhteishaku 4. - 18.1.2023
• Ei muutoksia valintaperusteisiin.
• Uusi AMK-hakukohde: Business Administration, full-time. Valintatapoina SAT- ja yo-

todistusvalinta. International Business, online mukana vuoden tauon jälkeen. Valintatapoina 
Int. UAS exam, SAT- ja yo-todistusvalinta. 

• 2. Yhteishaku 15. - 30.3.2023
• Ei muutoksia valintaperusteisiin.
• Uusi AMK-koulutus: sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus
• Uudet YAMK-koulutukset: Data Engineering and AI, kestävä kiertotalous, kliinisen

asiantuntijan palliatiivinen hoitotyö sekä kulttuurialan valokuvataide
• Erillishaku kemian lukio-opintojen pohjalta bio- ja kemiantekniikan insinööri AMK-koulutukseen 

(16. - 30.1.2023). Kynnysehtona 5 kemian kurssia vähintään 8,00 keskiarvolla.

Humak: https://hakijanopas.humak.fi/
Novia: https://novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/sok-till-yh-studier/

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/bachelor-of-business-administration-business-admin/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/ib/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/insinoori-amk-sahko-ja-automaatiotekniikka/
https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000003519
https://hakijanopas.humak.fi/
https://novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/sok-till-yh-studier/


Teema 2: Valintaperusteet yleisesti jostain tietystä alasta / 
hakukohteesta

Olisi hyvä kuulla tarkemmin AMK:n "Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky" kriteereistä.

• AMK:t: Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. 
Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen 
turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, 
että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin 
liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Lisätietoja ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla: 
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

• Turun AMK:ssa sosiaali- ja terveysalalle hyväksytyt hakijat, jotka ovat vastanneet "kyllä" SORA-
kysymykseen, antavat asiasta selvityksen vastaamalla kysymyksiin Sosiaali- ja terveysalan 
terveyden ja toimintakyvyn edellytykset -lomakkeella ja liittämällä lomakkeelle tarvittavat 
asiakirjat. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes selvitys on käsitelty.

• AMK:eihin valitut saavat hyväksymisen jälkeen ohjeet sähköpostitse selvityksen toimittamisesta.

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/468/lomakkeet.html


Teema 2: Valintaperusteet yleisesti jostain tietystä alasta / 
hakukohteesta

Olisi hyvä kuulla tarkemmin AMK:n "Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky" kriteereistä.

• SORA-lakia sovelletaan myös yo-sektorilla. 
• Yliopistot ovat sopineet että ottavat keväällä 2023 käyttöön terveydentila ja toimintakykyyn 

liittyvän kysymyksen SORA-lakia soveltavien koulutusten kohdalla
• SORA-kriteerit julkaistaan hakukohteiden yhteydessä Opintopolussa.



Teema 3: Todistusvalinta

Kuinka paljon pisterajat muuttuvat hakukierroksen aikana eri aloilla?

• Hyväksyttyjen pisterajat löytyvät Vipusesta.

Ammatillisella perustutkinnolla hakevien jälkikäteen korotetut arvosanat, huomioidaanko kevään 
2023 haussa?

• Todennäköisesti muutos ei ehdi vielä kevään hakuun, sillä muutos vaatii teknisiä muutoksia 
järjestelmään, sekä prosessiohjeet korotettujen tietojen tallentamisesta. Toimivuus tulee vielä 
varmistaa teknisten muutosten jälkeen testauksin.

Millä aloilla tulee muutoksia todistusvalintaan?

• Lukuun ottamatta TY:n ranskan hakukohteen L:n kirjoittaneiden asettamista etusijalle, ei 
muutoksia pisteytyksiin vuodelle 2023. 

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb


Teema 4: Korkeakouluvalintojen kehittämisen tulevaisuus 
(kysymyksiä amk-valintakonsortiolle ja yo-kehittämishankkeelle)

Mitä muuttuu korkeakoulujen valinnassa? Milloin muutokset toteutuvat?
• AMK: Ammattikorkeakoulut jatkokehittävät ja tutkivat opiskelijavalintoja säännöllisesti ja systemaattisesti. Tässä 

vaiheessa ei pystytä sanomaan muuttuko jokin ja jos muuttuisi niin millä aikataululla. Mahdollisissa muutoksissa 
otetaan huomioon kuitenkin vaikutukset toiselle asteelle ja muutokset tehdään harkiten ja ajan kanssa.

• YO:
• Yliopistojen todistusvalinnan pisteytystä ja valintakoevalintaa kehitetään tutkimusperustaisesti.
• Tehtävät muutokset perustuvat tutkimustuloksiin ja yhteiseen keskusteluun. Hankkeen tilaamat tutkimukset 

valmistuvat keväällä 2023. Ennen ensimmäisiäkään tutkimustuloksia ei pystytä ennakoimaan tehtäviä 
muutoksia, koska kehittäminen perustuu tutkimukseen.

• Päivitetty todistusvalinnan pisteytys otetaan käyttöön v. 2026. Valintakokeissa tehtävät muutokset tapahtuvat 
v. 2025 lähtien.

Onko Turun yliopistossa tehty päätöksiä, että todistusvalinnan pisteytykset pysyvät nykyisenkaltaisina 
vielä kevääseen -25 saakka? Onko kerrottavissa jo joitakin ennakkotietoja, millaisia muutoksia 
pisteytykseen on tulossa ja erityisesti mille aloille?
• Pisteytykset pysyvät nykyisellään kevääseen 2025 saakka.



Teema 4: Korkeakouluvalintojen kehittämisen tulevaisuus 
(kysymyksiä amk-valintakonsortiolle ja yo-kehittämishankkeelle)

Mihin suuntaan matematiikan asema pisteytyksissä on muuttumassa vai onko lainkaan 
muuttumassa?

• AMK: Tällä hetkellä näyttää siltä ammattikorkeakoulujen osalta, että matematiikka ei korostu 
erityisesti valinnoissa. Noin 10% tulee ammattikorkeakouluihin sisään ilman, että on kirjoittanut 
matematiikkaa lainkaan. 

• YO: Myös matematiikan osalta odotetaan vielä tutkimustuloksia. Matematiikan painotus on 
herättänyt paljon kritiikkiä, joten tämä kysymys on vahvasti esillä uutta pisteytysmallia 
laadittaessa.

Onko lyhyiden kielten pisteytyksiin tulossa jatkossa muutoksia?

• AMK: Tällä hetkellä ei ole muutoksia tulossa. Todistusvalinnan tarkempi tutkimustyö on käynnissä. 

• YO: Kuten matematiikan, myös lyhyiden kielten asema on herättänyt keskustelua. Tämä otetaan 
huomioon uuden pisteytysmallin kehittämistyössä.



Teema 4: Korkeakouluvalintojen kehittämisen tulevaisuus 
(kysymyksiä amk-valintakonsortiolle ja yo-kehittämishankkeelle)

Mitä haluaisitte sanoa opinto-ohjaajille, jotka ohjaavat kirjoitussuunnitelmiaan miettiviä lukiolaisia?

• AMK: Ammattikorkeakoulu on hyvä vaihtoehto nuorelle lukiolaiselle. Lukiolaisen kannattaa 
kirjoittaa ja miettiä kirjoitussuunnitelmaa siitä näkökulmasta, että kirjoittaa ja opiskelee niitä 
aineita, mitkä kokee itselleen mielekkäimmäksi ja kiinnostavimmaksi. Ammattikorkeakoulujen 
ylioppilastutkinnon pisteytysmalli ei rajaa mitään ainevalintojen näkökulmasta vaan hakijan 
todellisen mielenkiinnon mukainen kirjoitussuunnitelma tulee mielestämme hyvin huomioiduksi.

• YO: Kannattaa opiskella ja kirjoittaa niitä aineita, jotka itseä kiinnostaa. Näissä aineissa myös 
todennäköisimmin menestyy ja saa parhaat mahdolliset pisteet. Kannattaa lisäksi muistaa, että 
myös valintakoeväylä on edelleen mahdollinen reitti yliopistoon ja sen merkitys on jopa 
kasvanut.

• Tiedoksi: 
• Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen loppuraportti
• OKM:n julkaisu: Ensikertalaisten pääsy korkeakouluun

https://www.doria.fi/handle/10024/185280
https://okm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-769-7


Teema 5: Opiskelukäytännöt ja opiskelijan hyvinvointi

Voisiko näistä asioista olla jotain yhteistyötä lukioiden kanssa? Joku sellainen avoimen (max. 2op, mieluummin 
ehkä 1op) opintokokonaisuus, jota voisi tarjota lukiolaisille? Esim. "Minustako korkeakouluopiskelija?" tai 
"Orientoidu yliopisto-opintoihin" / "Orientoidu ammattikorkeakouluopintoihin". Sisältö painottuisi siihen, mikä 
muuttuu, kun lähtee korkeakouluun, mitä korkeakouluopintojen itsenäisyys tarkoittaa oman hyvinvoinnin ja 
jaksamisen näkökulmasta tm. Tai joku tällainen hyvinvointipaketti tarjolle jo lukion kakkosille OP2-
opintojaksolle, eli vaikka lähikorkeakoulun lähettiläät tästä näkökulmasta, ei niinkään minkään tdk:n tm. 
esittelyn näkökulmasta?

• Jotain avauksia on myös Turun alueen korkeakouluilla. Korkeakoulut ylläpitävät omia nettisivujaan toisen 
asteen yhteistyöstä:
• Humak: kauppa.humak.fi/avoin-amk/lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville/
• Turun AMK: www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/opiskelu-turun-amkssa/lukiolaisille-ja-

ammattikoululaisille/
• Ajankohtainen hyvä kysymys! Turun AMK:n opetussuunnitelmissa ei ole tällä hetkellä yhteistä 

korkeakouluopintoihin valmentavaa opintojaksoa. Tällaisen opinnon tarve on noussut esiin ja otettu keskusteluun. 
Myös OHJUS-hankkeesta apua AMK-opintoja miettivälle: https://ohjus.sitekick.zoner.dev/ (valmis 03.2023)

• TY: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/tutustu-yliopistoon
• Åbo Akademi: www.abo.fi/studera-hos-oss/prova-pa-universitetsstudier-redan-innan-du-soker-in/

https://kauppa.humak.fi/avoin-amk/lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville/
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/opiskelu-turun-amkssa/lukiolaisille-ja-ammattikoululaisille/
https://ohjus.sitekick.zoner.dev/
http://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/tutustu-yliopistoon
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/prova-pa-universitetsstudier-redan-innan-du-soker-in/


Teema 5: Opiskelukäytännöt ja opiskelijan hyvinvointi

Millaisia tukimuotoja teillä on tarjolla opiskelijoilla, joilla on esim. lukemisen ja kirjoittamisen 
vaikeuksia tai NEPSY-haasteita?

• Diagnoosin omaavat opiskelijat voivat hakea erityisjärjestelyitä, jotka käytännössä ovat usein 
lisäaika tenteissä, materiaalit etukäteen tms. AMK:ssa opinto-ohjaajat neuvovat tässä ja ohjaavat 
myös käyttämään mm. oppimisen apuvälinekeskuksen apuja. Yliopistoissa vastaavasti ohjausta 
ja neuvontaa antavat mm. opintoneuvojat ja esteettömyyssuunnittelija.
Tarvittaessa opintopsykologikäyntejä voi olla 1-5 kpl. Näiden lisäksi ohjaamme käyttämään mm. 
3. sektorin palveluja opiskelun tueksi eli Turussa Tsemppari, Vamos ja OmaKoutsi.

• Turun AMK:ssa lisäksi kuraattori (hankerahoitteinen, jatkosta ei ole tietoa helmikuun -23 jälkeen) 
on pitänyt nepsy-opiskelijoiden vertaistukiryhmiä, jotka ovat olleet matalan kynnyksen 3x krt 
ryhmiä. Tavoitteena opiskelijoiden verkostoituminen ja vertaistuki. Kuraattori on ollut erityisen 
hyvä palveluohjauksessa, esim. auttanut Kelan Nuotti-valmennukseen hakeutumisessa. 
Toivomme kovasti, että kuraattoritoiminta saisi jatkoa.

https://www.eoliitto.fi/oppimisen-apuvalinekeskus/


Teema 5: Opiskelukäytännöt ja opiskelijan hyvinvointi

Millaisia tukitoimia on tarjolla opiskelijoille? Onko tullut muutoksia tähän?

• Tukitoimia esiteltiin laajasti viime syksyn opoinfo-webinaarissa, jonka tallenne ja materiaalit on 
vielä saatavilla (ks. alla). Merkittäviä muutoksia näihin ei ole tullut, mutta osa tukitoimista on 
hankerahoitettuja ja siten palvelun jatko voi olla auki.

"Korkeakouluopiskelu - mistä ja millaista tukea?" syksyn 2021 opoinfo-webinaarissa:

• Webinaaritallenne (opintopsykologien osuus alkaen n. kohdasta 0:34:00, 
kesto 30 min) https://www.youtube.com/watch?v=kMw7gsP6xH8

• Tallenteen luentomateriaalit (pdf) ladattavissa täältä: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-
opiskelu/hakeminen/tietopaketti-opinto-ohjaajille/#opoinfomateriaalit

https://www.youtube.com/watch?v=kMw7gsP6xH8
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/tietopaketti-opinto-ohjaajille/#opoinfomateriaalit


Teema 5: Opiskelukäytännöt ja opiskelijan hyvinvointi

Millaiset ongelmat askarruttavat nuoria? Mitä voisimme tehdä jo lukiossa (esim. 
edistääksemme nuorten hyvinvointia ja sopeutumista jatko-opintoihin)?
• Kannattaa kannustaa sitä, että nuori ottaisi puheeksi ongelmat ja hakisi mielellään apuja mahdollisimman 

varhain – voi normalisoida sitä, että monenlaiset ongelmat ja hankaluudet kuuluvat elämään ja etenkin 
siirtymävaiheissa esim. koulun vaihdossa on normaalia kokea hämmennystä ja olla hukassa; niin paljon 
asioita muuttuu ja elämässä on monenlaista muutakin haastetta.

• On hyväkin taito elämässä tunnistaa, että on ongelmia ja lähteä tutkimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja 
muiden avulla (opiskelukaverit, tutoropettaja, opinto-ohjaaja, opintopsykologit, kuraattori, 
opiskeluterveydenhuolto jne.) Viesti olisi: ÄLÄ JÄÄ YKSIN, HAE ROHKEASTI APUA. 

• Lisäksi:
▪ erilaiset tukitarpeet /diagnoosit olisi tietenkin parempi selvittää jo 2. asteella 

mahdollisimman perusteellisesti
▪ korkeakoulun aloitus on jo monelle itsessään täynnä monia kehitystehtäviä ja muutoksia elämässä
▪ alkuun pääsyä ja kiinnittymistä vaikeuttaa, jos aletaan vasta tutkia esim. lukihäiriötä 

tai keskittymisvaikeuksia
▪ jos näistä on jo viitettä 2. asteella , niin ehdottomasti puheeksi otto opiskelijan kanssa ja kannustamista 

asian tarkempaan selvittelyyn!
• Myös tätä aihetta on avattu hyvin viime vuoden webinaarissa (ks. linkit edellisellä sivulla)



Teema 6: Työllistyminen

Millaiselta näyttää eri aloilta valmistuvien työllistyminen?

Tilastoja olisi kiva nähdä - tutkitaanko tilannetta vain yhden kerran valmistumisen jälkeen vai 
onko esim. kaksivaiheinen seuranta? Kysytäänkö onko työllistynyt koulutusta vastaaviin 
tehtäviin vai muihin tehtäviin ja mihin? Mistä tilastot löytyvät? Mistä koulutuksista 
työllistytään parhaiten (omalle alalla tai yleensä), missä heikoiten?
• Vipunen.fi:

• Yliopistojen uraseuranta: vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Uraseuranta.aspx
• Ammattikorkeakoulujen uraseuranta: vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx

• Korkeakouluista valmistuneet työelämässä: toissa.fi/
• Yliopiston rekry-sivuilla on myös tilasto: sites.utu.fi/rekry/valmistuneiden-tyollistyminen/

• Ammattikorkeakoulujen uraseuranta paneutuu työllistymiseen ja työn ja koulutuksen vastaavuuteen 
valmistumishetkellä ja 5-vuotta valmistumisesta. Ammattikorkeakoulujen uraseurannasta yleistä tietoa: amk-
uraseuranta.turkuamk.fi/ ja sivuilta löytyy myös aiempia koontiraportteja uraseurannasta sekä tallenne 
viimeisimmästä uraseurannan tulosseminaarista.

https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Uraseuranta.aspx
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
http://toissa.fi/
https://sites.utu.fi/rekry/valmistuneiden-tyollistyminen/
https://amk-uraseuranta.turkuamk.fi/
https://amk-uraseuranta.turkuamk.fi/tapahtumat-ja-koulutukset/tulosseminaari-2022/








AMK-uraseurantakyselyt
(Kaikki AMK:t, v. 2020 ja 2021 vastanneet, N = 18501)

Keskiarvoa vastaavat (+/- 1%)
• Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
• Tekniikan ala

Keskiarvoa useammin tutkintoa vastaavalla alalla
• Terveys ja hyvinvointialat
• Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Keskiarvoa harvemmin tutkintoa vastaavalla alalla
• Humanistiset ja taidealat
• Kasvatusalat
• Luonnontieteet
• Maa- ja metsätalousalat
• Palvelualat
• Yhteiskunnalliset alat







Teema 7: Opinnot avoimessa AMK:ssa tai avoimessa yliopistossa

Miten avoimen väylää kehitetään (esim. maksut)? Kuinka monta prosenttia hakijoista pääsee sisälle 
tätä kautta? Mille aloille?

Ollaanko avoimen väylää lisäämässä? Esim. oikeustiede tai psykologia?

• Turun AMK: valtaosa avoimen väylän erillishaussa hakevista valitaan, pääasiassa hakijat ovat 
Turun AMK:ssa polkuopinnot suorittaneita. Suuria muutoksia polkuopintoihin tai avoimen väylän 
erillishakuihin ei ole tiedossa, tarjonta monipuolistuu: mediatuotannon tradenomikoulutuksen 
polkuopinnot mukana syksyn polkuopintohaussa 24.11.–7.12., kesän 2023 polkuopintohakuun 
mukaan medianomikoulutusten polkuopintoja (journalismi, tuotanto ja projektinhallinta).

• Oikeustiede, TY: Avoimen väylän sisäänotto on 20 opiskelijaa. Valintakriteereihin lisätty huomio 
väyläopintojen automaattisesta hyväksiluvusta tutkinto-opintoihin.

• Avoimen väylän kehittäminen jatkuu myös yliopistopuolella ja uusia reittejä suunnitellaan myös. 
Myös korkeakoulujen välistä yhteistyötä edistetään. Uusia reittejä esim. Oikeustieteissä ja 
psykologiassa ei kuitenkaan tällä hetkellä suunnitella.



Teema 7: Opinnot avoimessa AMK:ssa tai avoimessa yliopistossa

Tulossa uutena yliopistojen yhteinen Avoimen väylän haku

• Yliopistojen avoimen väylän haku 15.3. - 30.3.2023. Haussa ovat mukana hakukohteet, joihin voi 
hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella. Poikkeuksena kasvatusalan yhteisvalinnan 
hakukohteet, jotka ovat mukana korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa. Kuusi 
hakutoivetta. Tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa hakukohteesta, joka on priorisoitu hakulomakkeella 
korkeimmalle ja johon valintamenestys riittää.

• Valintaperusteet vaihtelevat yliopistoittain ja hakukohteittain. Yliopistoilla on myös erilaisia 
liitepyyntöihin liittyviä toimitustapoja ja aikatauluja. Hakukohteet valintaperusteineen Opintopolku.fi
-palvelussa.

• Yliopistot julkaisevat avoimen väylän opiskelijavalinnan tuloksia eri aikoihin, kuitenkin viimeistään pe 
7.7.2023. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.00. Hakija voi ottaa 
vastaan vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta eli jos esimerkiksi saa 
opiskelupaikan sekä toisessa yhteishaussa että yliopistojen avoimen väylän haussa, voi ottaa vain 
jommankumman paikan vastaan.

http://opintopolku.fi/


Teema 7: Opinnot avoimessa AMK:ssa tai avoimessa yliopistossa

Miten turkulaiset korkeakoulut ovat kehittämässä lukiolaisille tarjottavaa avoimen 
opintotarjontaa? Vrt. Jyväskylässä erinomaisen selkeitä, tarpeeksi pieniä kokonaisuuksia. Tällaisia 
myös Turkuun! (AMK:n uudet sivut hyvä alku. Vastaavaa myös yliopistolle, selkeästi!)

• Tietoa korkeakouluopintoihin tutustumisesta

• Humak: https://kauppa.humak.fi/avoin-amk/lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville/

• Novia: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande

• Turun AMK: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/opiskelu-turun-
amkssa/lukiolaisille-ja-ammattikoululaisille/

• Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/tutustu-yliopistoon

• Åbo Akademi: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/soka-
studieplats/

https://kauppa.humak.fi/avoin-amk/lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville/
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/opiskelu-turun-amkssa/lukiolaisille-ja-ammattikoululaisille/
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/tutustu-yliopistoon
https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/soka-studieplats/


Muuta mielessä? Voit jättää tähän ennakkokysymyksen myös muista 
aiheista. 

Yliopiston kotisivuja voisi yrittää edelleen selkeyttää. Välillä päätyy klikkausten noidankehään, kun 
linkitykset ovat vain edestakaisin sellaisten sivujen välillä, mistä ei oikein vastauksia kysymyksiin 
löydy. Erityisesti nämä toiselle asteelle tarjottavat jutut pitää olla selkeinä esillä, ei tusinan 
klikkauksen päässä.

• Palautetta toimimattomista sivuista toivotaan reaaliajassa kyseisen korkeakoulun 
hakijapalveluihin (mm. mitä tietoa ei löydy tai mistä päätyy looppiin).

• Uutena 24.10. julkaistu yliopistovalintojen yhteinen nettisivu: yliopistovalinnat.fi/

Voiko korkeakouluun hakea pelkällä lukion päättötodistuksella (ilman ylioppilastutkintotodistusta)? 
Onko kyseessä tällöin haku AMK:n valintakokeella? 

• Lukion päättötodistus antaa hakukelpoisuuden AMK-tutkintoihin. Hakija on tällöin mukana 
kaikissa muissa valintatavoissa, paitsi todistusvalinnoissa, joissa vaaditaan tietty pisteytettävä 
tutkinto.

https://yliopistovalinnat.fi/


Yliopistovalinnat 2023, opowebinaari 4.11.

• Tervetuloa yliopistojen yhdessä järjestämään yliopistovalinnat-webinaariin 4.11.2022 klo 12-15!
• Webinaari on suunnattu erityisesti toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajille. Webinaarissa

käydään läpi eri yliopistoalojen valintaperusteita. Mukana webinaarissa on yhteisvalintojen 
koordinaattoreita ja eri yliopistojen edustajia sekä opiskelijavalintojen kehittämishanke. Webinaari
järjestetään suomeksi.

• Ilmoittautumislomake
• Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 30.10.
• Voit tilata ilmoittautumislomakkeella linkin webinaarin tallenteeseen, vaikka et osallistuisi itse 

webinaariin.
• Ilmoittautumislomakkeella voit myös jättää etukäteen kysymyksiä, joihin toivot saavasi 

vastauksen webinaarissa.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/119650/lomake.html
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