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Sisällys

• Haut ja valinnat Opintopolussa vuonna 2020

• Koulutusinformaation, tarjonnan ja opintopolku.fi:n uudistus (KTO)

• Hakemus- ja valintapalvelun jatkokehittämisprojekti (Halinta)
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Haut ja valinnat Opintopolussa vuonna 2020
• 2020 lähtien vuoden aikana järjestetään kolme yhteishakua; 2 keväällä ja 1 

syksyllä

• 3 hakulomaketta, joissa kaikissa valittavissa 6 hakukohdetta

• Todistusvalinnoista tulee pääasiallinen väylä opintoihin

• Jakaa valintojen tulosten julkaisun kahteen erään

• Yhteispistevalintatavoista luovutaan, mutta valintakokeen ja muiden ansioiden 
avulla valitaan edelleen opiskelijoita

• Lisähakuja on mahdollista järjestää erillishakuina
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Kevään 2020 yhteishaut

• Kevään ensimmäinen yhteishaun hakuaika 8.1. klo 8.00 – 22.1.2020 klo 15:00

• Vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopiston koulutukset

• Ensi kevään haussa 265 hakukohdetta

• Hakutoiveita ei priorisoida

• Kevään toisen yhteishaun hakuaika 18.3. klo 8.00 – 1.4.2019 klo 15.00

• Suomen- ja ruotsinkielinen koulutus

• Ensi keväänä 1580 hakukohdetta

• Hakutoiveet priorisoidaan
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Korkeakoulujen koulutustarjonta Opintopolussa
• Opintopolussa on myös haettavissa yhteishaun ulkopuolella järjestettäviä korkeakouluhakuja: tutkintoon johtamaton 

koulutus: esim. avointen korkeakoulujen koulutustarjonta & erillishaut

• Korkeakoulut voivat käyttää tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnassa yhteishaun asemesta erillisvalintaa 
ottaessaan esim. 

• opiskelijoita sellaiseen rajatulle kohderyhmälle suunnattuun koulutukseen, johon hakevien kelpoisuuden yliopisto 
on määritellyt erikseen ja jonka hakua ei voida järjestää yhteishaun aikataulussa;

• opiskelijoita vieraskieliseen koulutukseen;

• opiskelijoita suomen- tai ruotsinkieliseen koulutukseen, jonka haku järjestetään samassa yhteydessä vastaavan 
vieraskielisen koulutuksen haun kanssa;

• siirto-opiskelijoita;

• opiskelijoita avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettujen opintojen perusteella;

• opiskelijoita yhteishaussa täyttämättä jääneille opiskelupaikoille.

• Korkeakoulu voi järjestää erillisvalinnan joustavana valintana siten, että opiskelijaksi ottamista koskeva päätös tehdään 
hakemuskohtaisesti, ja valinta päättyy, kun hakukohteeseen on valittu riittävä määrä opiskelijoita.
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Yhteishakujen valintojen tulokset
• Ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi kaikkiin 

hakukohteisiinsa joihin hänen valintamenestyksensä riittää 

• Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan samana lukukautena 
alkavasta koulutuksesta (yhden paikan säännös)

• Toisessa yhteishaussa hakijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa ja jonottaminen 
ylempään hakukohteeseen on edelleen mahdollista

• Jos hakija ottaa paikan vastaan ja jää jonottamaan ylempään 
hakutoiveeseen yhteishaussa, peruu se hakijan mahdollisen toisen haun 
paikan (Ei hakujen yli jonotusta)
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Yhteishaun valintojen tulosten julkaiseminen

• Ensimmäisessä yhteishaussa tulokset julkaistaan viimeistään 5.6.2020

• Toisessa yhteishaussa todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 
27.5.2020  ja kaikkien valintojen tulokset viimeistään 8.7.2020

• Opetushallitus lähettää kaikissa yhteishauissa hakijoille kaikkien tulosten 
julkaisujen jälkeen tuloskirjeen

• Korkeakouluilla on mahdollisuus julkaista valinnan tuloksia pitkin kevättä
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Yhteishakujen paikan vastaanotto

• 1. yhteishaku: hakijoiden otettava paikka vastaan viimeistään 10.7.2020 klo 
15:00 

• 2. yhteishaku: hakijoiden otettava paikka vastaan viimeistään 15.7.2018 klo 
15.00

• Varasijoilta hyväksytyillä on 7 vrk aikaa ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan

• Varasijoja täytetään molemmissa hauissa 31.7. asti
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Uusi raportti ja visualisointi Vipusessa

• Alin hyväksytty pistemäärä raportti – tulossa Vipuseen

• Korkeakoulusta paikan vastaanottaneiden ylioppilastutkinnon arvosanajakauma-
tiedot: 
https://vipunen.fi/fi-fi/kkyhteiset/Sivut/Haku-ja-valinta.aspx
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Koulutusinformaation, tarjonnan ja 
opintopolku.fi:n uudistus (KTO)

• Opintopolku.fi

- Beta vuoden lopussa   ammatillinen koulutus (jatkuvat haut)

- Yhteishaut keväällä 2020 nykyisessä Opintopolussa

- https://projects.invisionapp.com/share/7TRWNTNMJXR#/screens/361852220

• Tarjonnassa

- Tarjonnan tallennuksen osalta viimeisiä koulutuksia muotoillaan

- Rajapintoja testataan (Aalto)

- Korkeakouluilla mahdollisuus testata uusia tarjonnan päivitysnäyttöjä viikot 44-46

• Hankkeen wiki sivut: 
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=68740366
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Välähdyksiä uudesta ilmeestä
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Välähdyksiä uudesta ilmeestä
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