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hakeutumisen  hakeutumisen  
aikaaaikaa



Perusopetuksen  
suorittaneiden 
yhteishaku  
21.2.–21.3.2023
Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
yhteishaku on tarkoitettu henkilöille, jotka 
eivät ole suorittaneet ammatillista tutkin-
toa, lukion oppimäärää tai korkeakoulutut-
kintoa.  
 
Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen  
yhteishaussa voit hakea mm.

• lukioon
• ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
• vaativan erityisen tuen perusteella järjes-

tettävään ammatilliseen koulutukseen
• tutkintoon valmentavaan koulutukseen 

(TUVA) 

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten 
yhteishaku tehdään Opintopolussa.  

https://opintopolku.fi/konfo/fi/

Jatkuva haku ammatil-
liseen koulutukseen 
Jatkuvan haun kautta voit hakeutua opiskele-
maan joustavasti ympäri vuoden. Opintojen 
aloittaminen tapahtuu joustavasti opiske-
lijapaikkojen määrä ja opiskelijan tilanne 
huomioon ottaen. 

Voit hakea

• ammatillisiin perustutkintoihin,  
ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

• oppisopimuskoulutukseen
• yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelu-

paikoille, myös lukioiden vapaille paikoille
• lyhytkestoiseen koulutukseen
 
Kuka voi hakeutua opiskelemaan?

• kaikenikäinen henkilö, joka on kiinnostu-
nut kehittämään ammatillista osaamista

• jo aiemmin ammatillisen tai korkea-asteen 
tutkinnon suorittanut

• työelämässä osaamista hankkinut
• ammatillisten koulutusten tai korkeakoulu-

jen yhteishaussa paikkaa vaille jäänyt
• ylioppilas – välivuoden aikana voi oppia 

tärkeitä taitoja ammatillisissa opinnoissa 

Oppilaitokset päättävät, millä perusteilla 
opiskelijat valitaan. Tarkemmista valintakri-
teereistä ja mahdollisista pääsy- tai soveltu-
vuuskokeista löydät tietoa Opintopolusta tai 
oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/


Korkeakoulujen 
yhteishaku  
15.3.-30.3.2023
Korkeakoulujen yhteishaussa voit hakea sekä 
ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. 
Valtaosa opiskelijoista valitaan ammatillisen 
perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon pe-
rusteella. 

Tutustu yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-
jen koulutuksiin hyvissä ajoin ennen haku-
ajan päättymistä. Voit etsiä koulutuksia Opin-
topolussa eri tavoin, esimerkiksi sanahaulla, 
etusivun ohjaavalla haulla tai selailemalla 
koulutuksia. Koulutusten kuvauksista saat 
tietoa koulutuksista ja niihin hakemisesta.

Työvoimakoulutus
Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoi-
tettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille 
aikuisille. Tavoitteena on suorittaa perus-, 
ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tut-
kinnon osa. Monille eri aloille järjestetään 
lisäksi ohjaavaa koulutusta, täydennyskoulu-
tusta sekä korttikoulutuksia. 

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa 
etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut 
työvoimakoulutuksesta työllistymissuunni-
telmassa, voit saada työttömyysetuuden ko-
rotettuna koulutuksen ajalta. Koulutuspäivil-
tä saat myös kulukorvausta.

Haussa oleva työvoimakoulutus löytyy Työ-
markkinatori.fi-nettisivuilta:

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/ >  
Haussa olevat  
työvoimakoulutukset >  
Sijainti Keski-Suomi 

Lyhytkestoiset  
koulutukset työttö-
mille työnhakijoille
Muistathan myös avoimen korkeakoulujen 
lyhytkoulutusten tarjonnan, polkuopinnot 
tutkintoon sekä vapaan sivistystyön koulu-
tusmahdollisuudet! Työttömille työnhakijoil-
le on tarjolla paljon eri alojen maksuttomia 
lyhytkoulutuksia. 

https://osaajaks.fi/fi  

 

Kuntakokeilun asiakas
Kun suunnittelet opintoja tai olet jo hakenut 
opintoihin, ole  yhteydessä  omavalmentajaa-
si. Tämä on tärkeää, jotta voidaan selvittää 
onko opinnoilla vaikutusta työttömyysetuu-
teesi. Opinnot voidaan sopia työttömyys- 
etuudella tuettavaksi opinnoiksi tai sinulta 
pyydetään tarkempi selvitys opinnoista.  
Ilmoita ennen kuin aloitat opinnot joko yhtey-
denottopyynnöllä tai ota suoraan yhteyttä 
omavalmentajaasi.



OsaajaKS -  
opinto-ohjausta  
tarjolla!
Mikäli kaipaat apua ja tukea koulutukseen 
hakeutumisessa, ohjaamme mielellämme! 
Ohjaus on maksutonta eikä sido mihinkään.

Jyväskylä:

Kirsi Rutajärvi 
kirsi.rutajarvi@gradia.fi | 040 341 5040

Kaisa Lassila 
kaisa.lassila@gradia.fi | 040 341 5023

Äänekoski ja Laukaa:

Pirkko Pinola 
pirkko.pinola@poke.fi | 040 567 3205

Maija Salmelin 
maija.salmelin@poke.fi | 040 708 3710

Mervi Makkula 
mervi.makkula@poke.fi | 040 586 4110

Voit myös täyttää sähköisen yhteydenotto-
lomakkeen - olemme sinuun yhteydessä: 
https://osaajaks.fi/fi/koulutusneuvonta/
ohjaus

 

Lisätietoja 
Opintopolku.fi  https://opintopolku.fi/ 

OsaajaKS -jatkuvan oppimisen palveluketju  
Keski-Suomessa   
https://osaajaks.fi/ 

Ammattikorkeakouluun.fi -nettisivusto   
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/ 

Yliopistojen yhteinen hakijoille suunnattu sivusto  
https://yliopistovalinnat.fi 

TE-palvelut.fi   
https://www.te-palvelut.fi/etusivu 

Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu   
https://www.jyvaskylanseutu.fi/tyollisyyskokeilu
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