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Oulun yliopiston koulutukset ja hakukohteet osoitteissa

www.oulu.fi/koulutustarjonta/

www.opintopolku.fi

1. Hae koulutuksia ja tutustu valintaperusteisiin

http://www.oulu.fi/koulutustarjonta/
http://www.opintopolku.fi/


Yhteishaun koulutukset ja hakukohteet Opintopolussa
Suomen kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 
2 v) 

Siirtohaku (korkeakoulututkinnon opinto-oikeuden jo omaaville)
Siirtohakuhaku, Suomen kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja 
filosofian maisteri (2v)

Koulutustarjonta Opintopolussa







1.-2. Henkilötiedot ja koulutustausta

3. Hakukohteet 

Enintään 6 hakukohdetta

Mieluisuusjärjestys!

4. Osaaminen

5. Lisätiedot 

6. Esikatselu

7. Valmis!

2. Hae koulutukseen

www.opintopolku.fi



Muistilistan luominen

Hakulomakkeen muokkaaminen hakuaikana

Valinnan tulosten tarkastelu

Paikan vastaanotto ja ilmoittautuminen yliopistoon

Kirjautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne tai 
sähköinen henkilökortti

Oma Opintopolku



Hakuaika II

16.3.-6.4.2016 Oulun yliopiston koulutukset

Et voi jälkimmäisenä hakuaikana muuttaa 1. hakuajan hakutoiveiden 
keskinäistä järjestystä tai poistaa yksittäisiä toiveita. Voit kuitenkin 
lisätä lomakkeelle 2. hakuajan hakukohteita haluamiisi kohtiin.

Kevään yhteishaussa kaksi hakuaikaa



Palauta mahdolliset ennakkotehtävät ajoissa!

Valmistaudu valintakokeisiin

Pääsääntö on, että valintakoekutsua ei erikseen lähetetä

Tarkista ajoissa aika ja paikka

3. Osallistu valintakokeisiin



Opiskelupaikkaa tarjotaan korkeimmalle asettamastasi koulutuksesta, johon 
valintamenestys riittää

Voit ottaa paikan vastaan sitovasti, jos sinut hyväksytään korkeimmalle priorisoimaasi 
koulutukseen.

Hakutulosten julkistamisen jälkeen voit ottaa paikan vastaan sitovasti tai ehdollisesti.
Kun tulokset on julkistettu, voit ottaa tarjotun paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit
varalla korkeammalle priorisoimiisi koulutuksiin.
Kun tulokset on julkistettu, voit ottaa tarjotun paikan vastaan ehdollisesti ja jäädä 
odottamaan korkeammalle priorisoimiesi koulutusten valintapäätöksiä.

4. Ota paikka vastaan!



Ensikertalaisten kiintiö 

Oulun yliopiston aloituspaikkamäärät ensimmäistä korkeakoulupaikkaa 
hakeville vuoden 2016 opiskelijavalinnoissa on esitetty hakukohteittain 
Opintopolussa.

Hakemuksen käsittelymaksu

Jos hakukelpoisuuden tuottava tutkinto on suoritettu EU/ETA-alueen 
ulkopuolella, hakijalta peritään Opintopolussa hakemuksen käsittelymaksu 
(100 euroa).

Muuta huomioitavaa 



Hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15.00

Todistusliitteet perillä viimeistään 20.4.2016 klo 15.00

- hakukeväänä valmistuvat 9.6.2016/15.7.2016 klo 15.00

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 1.7.2016 

Paikan vastaanotto 15.7.2016 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 15.8.2016  klo 15.00

Kevään yhteishaun tärkeät päivämäärät



Hakijan opas 2016

Tieteenalaesitteet

Valintaoppaat

Korkeakoulujen yhteishaku – video

Lisätietoa

http://www.oulu.fi/yliopisto/haeopiskelijaksi/hakeminen
http://www.oulu.fi/yliopisto/haeopiskelijaksi/tietoa-tieteenalhttp:/www.oulu.fi/yliopisto/haeopiskelijaksi/tietoa-tieteenaloittain
http://www.oulu.fi/yliopisto/haeopiskelijaksi/valintaperusteet
http://www.oulu.fi/yliopisto/haeopiskelijaksi/hakeminen/hakuohjeet


YLIOPISTOHAKU Kevät 2015 Hakijat Muutos Muutos 

%

2015 2014

Oulun yliopistoon hakeneet yhteensä 10171 10534 -363 -3

Arkkitehtuurin tiedekunta 404 490 -86 -18

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 311 253 58 22,9

Humanistinen tiedekunta 1603 2037 -434 -21

Kaivannaisalan tiedekunta 116 189

Kasvatustieteiden tiedekunta 2340 2611 -271 -10

Luonnontieteellinen tiedekunta 1427 1846 -419 -23

Lääketieteellinen tiedekunta 1783 1725 58 3

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 2647 2382 265 11

Teknillinen tiedekunta 750 910 -160 -18

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 679 875 -196 -22



Hakijapalveluiden Periscope -lähetykset 

Tiistaina 1.3.2016 ja torstaina 3.3.2016 klo 15.00-15.30

Koulut voivat tilata opiskelijaesittelijöitä:
www.oulu.fi/yliopisto/vierailut

Ajankohtaista



hakijapalvelut@oulu.fi

p. 029 448 4035

käyntiosoite: 

Opiskelijakeskus

Erkki Koiso-Kanttilan katu, ovi 2T

90570 Oulu

Avoinna ma-pe klo 9-15

Ota yhteyttä!




