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AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS            
2020 

1 Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus   
 
1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin 
 
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. 

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut 

• suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon 
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB) 
• European Baccalaureate -tutkinnon (EB) 
• Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur tutkinnon (DIA) 
• 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä 

vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon  
• suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon 
• näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikois-

ammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai 
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoi-

hin.  
 
Valintaperustesuosituksessa esitettävillä tutkintovaatimuksilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti aina suomalaista 
tutkintoa, ellei asiasta toisin mainita. 

Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea ellei hakukohteen valintaperusteissa toisin mainita. Joihinkin hakukohtei-
siin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.  

Joihinkin ammattikorkeakouluihin haettaessa voidaan harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakija, jolla 
ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten kyseiseen ha-
kukohteeseen. Jokainen ammattikorkeakoulu päättää harkinnanvaraisesta hakemisesta koulutuksittain. Har-
kinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina ole-
vien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Harkinta 
kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.   

 
1.2 Hakukelpoisuuden osoittaminen  
 
Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien todistuskopiot tarkistetaan vain hyväksytyksi tulleilta. Poik-
keuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on ladattava liite ha-
kemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta hakemukselle tai toimitettava todistuskopiot ennalta 
ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. aikataululiite). 

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ennalta ilmoi-
tettuna määräaikana (ks. aikataululiite) ladattava liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuk-
sesta hakemukselle tai toimitettava se ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan ammattikorkea-
koulun hakijapalveluihin, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulujen hakutoi-
veisiin.  
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Oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus hakijan valmistumisesta hyväksytään hakukelpoisuuden osoit-
tavana todistuksena, jos virallista tutkintotodistusta ei pystytä toimittamaan ennakkoon ilmoitettuun määrä-
aikaan mennessä viranomaistoiminnasta tai siihen rinnastettavasta syystä. 

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen 
kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös on toimitet-
tava ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).  

IB, EB tai RP/DIA- tutkinnolla hakevien tulee ladata liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuk-
sesta hakemukselle tai toimittaa todistuskopiot ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).   

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka ta-
hansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen. 

Jos hakija on Suomessa pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä 
hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake, joka löytyy 
jokaisen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. Korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää 
hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä 
selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä. 

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun pe-
rusteella). Hakijan tulee toimittaa taustaselvityslomakkeen liitteenä kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien ha-
kukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Korkea-
koulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä suosittelee, että myös muukalaispassit, joissa on merkintä ”henki-
löllisyys varmistamatta” hyväksytään, mutta AMK päättää kuitenkin itse, hyväksyykö ko. asiakirjan. Hakemuk-
selle ei tule ladata arkaluontoisia liitteitä. 

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää esim. valinta-
koetilanteessa Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen 
(20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes 
asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 

  

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka = Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuo-
lella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla 
alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen 
mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen 
valtion suojeluun.  

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uh-
kaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäin-
himillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos 
henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökoh-
taiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi. 

Asiakirjan väärentäminen tai väärinkäyttö voi johtaa rikosvastuuseen ja on poliisiviranomaiselle kuuluva asia.  

1.3 SORA-lainsäädäntö 
 

SORA- lainsäädäntöön liittyvät asiat löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolta. Sosiaali- ja terveys-
alan, humanistisen alan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen 
sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvalli-
suutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edel-
lytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin 
käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.  

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky
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Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan 
kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa. Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä 
vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Ra-
joituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintaky-
kynsä vuoksi osallistua koulutukseen. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan 
soveltuvuutta kyseisen koulutusohjelman opiskelijaksi.  

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opin-
noissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa 
työskentelyä. Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todis-
tuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa 
käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. 

1.3.1 Sosiaali- ja terveysala 
 

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, 
jolloin keskeisenä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on 
oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. 
 
Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 
 
Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi: 

• vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille 
• toimintakykyä haittaava aistivamma 
• mielenterveyden häiriö 
• päihde-/ huumeongelma tai lääkkeiden väärinkäyttö viimeisten kahden vuoden aikana 
• sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista 
• pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin ja harjoitteluun osallistumista 

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan 
kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoito otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta 
ko. tutkinto-ohjelman opiskelijaksi. 
 
Hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia ter-
veydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko roko-
tuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla 
rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään vuosittaisia influenssarokotuksia. (Tartun-
tatautilaki 1227/2016 48§). Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiske-
lijoille. 
 
Sosiaali- ja terveysala ei sovellu henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat 
rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausaine rikokset.  
 
Opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä vaadi-
taan esitettäväksi rikostaustaote. 

Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa harjoittelua ja valmistumisen jälkeen työtehtäviin sijoittumista. 
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Tutkinto-
ohjelma 

Tarkennukset 

Bioanalyy-
tikko 

Näkövaatimukset: Bioanalytiikan opiskelijalta ja bioanalyytikoksi valmistuvalta vaaditaan hy-
vää erottelukykyä (näöntarkkuus), normaalia lukutarkkuutta ja normaalia silmien sisäänpäin-
kääntökykyä (konvergenssin lähipiste), sekä normaalia stereonäköä ja normaalia värinäköä. 

Väriaisti: Ishihara-taulustolla, Panel D-15 tai H.R.R. –testi 

Stereonäkö: TNO-, Randot- tai Titmus-testillä vähintään 60 kulmasekuntia. 

Näöntarkkuus laseitta ja/tai laseilla kauas, minimi 1,0. 

Näkökyky lähelle, tekstimalli 40 cm, pystyy lukemaan näöntarkkuusriviä 0,8.  

Konvergenssin lähipistekoe, kolme toistoa, normaali alle 10 cm, toistoissa maksimissaan 12 
cm. 

Testaajan arvio hakijan näkökyvyn soveltuvuudesta laboratoriotyöhön.  

Hammas-
teknikko 

Näkökyky: Värisokeus (hammasteknikon värisokeus estää potilaan hampaiden värinmäärittä-
misen) 

Astma tai allergia muoveille kuten akryylit ja valokovetteiset muovit (paikkamuovi, mo-
nomeerineste, PMMA, Bis-GMA jne.), metalleille (CoCr) ja työskentelyn aikana syntyvälle pö-
lylle  

Röntgen-
hoitaja 

Kehossa olevat vierasesineet, jotka eivät ole magneettiyhteensopivia saattavat estää harjoit-
telun ja magneettikuvantamislaitteilla työskentelyn. Tämä yhteensopivuus tulee hakijan sel-
vittää hakuvaiheessa hoitavan lääkärinsä kanssa. 

Suuhygie-
nisti 

Allergia: 
hoidossa käytettäville aineille: täytemuoveille kuten akryylit ja valokovetteiset muovit (paik-
kamuovi, monomeerineste, PMMA, Bis-GMA jne.) 
työvälineille: kasvosuojat ja suojakäsineet.  

 

1.3.2 Liikunta-ala 
 
Liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin 
liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä 
tasapainoa ja riittävää fyysistä toimintakykyä. 

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyt-
tämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoi-
keuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Ammattikorkeakoulu voi pyytää etukäteen rikostaustaotteen 
esittämistä, jos tulevissa oppimistilanteissa ja harjoitteluissa on olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. 
 
Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on 
aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa oppimistilan-
teissa tai harjoitteluissa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. Soveltuvuutta arvioidaan koko opin-
tojen ajan. 
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Liikunta-alalle hakeutuvan tulee huomioida, että 

• opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ja riittävää fyysistä toimin-
takykyä 

• ala ei sovellu henkilölle, jolla on ollut päihde-/ huumeongelma tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten 
kahden vuoden aikana 

• esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden 
häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä 

• veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista. 
• ala ei ole sopiva henkilölle, joka on tuomittu rikoksesta toista henkilöä kohtaan. 

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset 
voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa 
tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulu-
tukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydenti-
laansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. 

 
Ammattikorkeakoulu voi perua ehdollisesti myönnetyn opiskelupaikan, 

• jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa 
• jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja tai on jättänyt antamatta olennaisia tietoja 
• jos on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottami-

sen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014) 

Ammattikorkeakoulu voi myöhemmin peruuttaa opiskeluoikeuden (Ammattikorkeakoululaki 932/2014), 

• jos on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottami-
sen edellytyksiä 

• jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen 
• jos hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvalli-

suuden ja täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai har-
joittelussa. 

• jos opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, 
ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden ammattikorkeakoulu- tai yliopistolaissa mainit-
tujen vakavien rikosten perusteella 

 
1.3.3 Humanistinen ja kasvatusala 
 

Tulkki (AMK) ja yhteisöpedagogi (AMK) 

Terveydentila ja toimintakyky 

Humanistiselle ja kasvatusalalle hakevia koskevat tietyt terveydelliset vaatimukset. Opintoihin sisältyy alaikäis-
ten turvallisuutta ja asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Edellytyksenä on, että opiskelijaksi otettava 
on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. 
 
Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan 
kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltu-
vuutta opiskelijaksi. 
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Alan eettiset ohjeet otetaan huomioon terveydentilaa tai toimintakykyä arvioitavissa. Vaikka hakijan tervey-
dentila tai vammaisuus voi sinänsä estää osallistumisen joihinkin opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, ei 
tämä välttämättä merkitse sitä, että henkilö olisi sopimaton opiskelemaan humanistisella ja kasvatusalalla (vrt. 
PeVL 60/2010 vp). 

 
Jos hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, voi ammattikorkeakoulu edellyt-
tää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten toimien arvioimiseksi. 
 
Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyt-
tämät terveydentilaansa koskevat tiedot.  

Tulkki (AMK) 

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymisky-
kyä ja jonkin verran hälynsietokykyä. Vastuukysymykset painottuvat tulkin työtehtävissä. 

Opiskelijavalintaan vaikuttavana tekijänä voi olla sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka es-
tää opintoihin osallistumisen, niistä suoriutumisen tai ammatissa toimimisen mm: 

• sellainen vakava sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista 
• sellainen psykiatrinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim. 

toimintakykyä vakavasti laskeva skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai masennus 
• viittomisen tai tulkkauksen estävä tai sitä vaikeuttava sairaus, vamma tai motorinen este esimerkiksi 

vakava tuki- ja liikuntaelinsairaus, raajojen motoriset heikkoudet tai virheasennot, näkövamma, puhe-
vamma tai kuulovamma, merkittävä kielellinen erityisvaikeus, merkittävät äännevirheet, osittainen 
kasvohalvaus tai selkeä ja vakava karsastus, joka vaikeuttaa opiskelua ja ammatissa toimimista 

• Huom. Diakin ja Humakin tulkki (AMK) koulutukseen ei oteta opiskelijoita, joilla on lieväkin kuulo-
vamma. Edellä mainitusta poiketen Humakin pääkaupunkiseudun alueyksikköön voidaan kuitenkin va-
lita viittomakielisiä henkilöitä siinä tapauksessa, että valitun äidinkieli/kommunikaatiokieli on suoma-
lainen viittomakieli 

• akuutti, sen hetkiseen elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma 
• sairaus tai vamma, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien tai niissä työskentelevien 

terveyden tai turvallisuuden 

Yhteisöpedagogi (AMK) 

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä sekä hy-
viä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kompetenssia. Vastuukysymykset painottuvat yhteisöpedagogin työteh-
tävissä. 
 
Opiskelijavalinnan esteenä voi olla sellainen mielenterveyden häiriö tai muu toimintakykyyn vaikuttava tekijä, 
joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim. 

• akuutti, elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma 
• sellainen vakava sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista 
• sellainen psykiatrinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim. 

toimintakykyä vakavasti laskeva skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai masennus 
• muu sairaus, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien terveyden tai turvallisuuden 

Tulkki (AMK) ja yhteisöpedagogi (AMK) 

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen 

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. 
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Opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos 

• hän ei ole hakuvaiheessa kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut 
terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvistä rajoituksista tai turvallisuussyistä tai 

• hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden 
ja täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa 
tai 

• hän on tuomittu ammattikorkeakoulu- tai yliopistolaissa mainituista vakavista rikoksista. 

Opiskelijaksi pyrkivän tulee korkeakoulun pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta 
päätöksestä.  
 
Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote 

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on 
aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa oppimistilan-
teissa tai harjoitteluissa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. 

 
Ammattikorkeakoulu voi pyytää opintojen aikana rikostaustaotteen esittämistä, jos tulevissa oppimistilan-
teissa ja harjoitteluissa on olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Humanistinen ja kasvatusala ei sovellu 
henkilölle, joka on tuomittu mm. jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, 
väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausainerikokset.  

 

1.3.4 Merenkulun ala 
 

Hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikor-
keakoululle viimeistään 4.9.2020. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, että: 

• henkilön näkö- ja kuulokyky sekä värinäkö ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen 
vaatimusten mukaiset 

• henkilö on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva aiottuun tehtävään eikä hänellä ole sel-
laista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään 

• henkilö ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan työssä tai vaarantavan muiden aluksella 
olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta edellä mainitussa 
määräajassa tai hakijaa ei lääkärintodistuksen perusteella voida pitää merenkulkualan koulutukseen soveltu-
vana.  

Merenkulkualan koulutusta koskee Ammattikorkeakoululain (932/2014) 33 §, jonka mukaan opiskelijan opis-
keluoikeus voidaan peruuttaa tapauksissa, joissa opintoihin sisältyy asiakasturvallisuutta taikka liikenteen tur-
vallisuutta koskevia vaatimuksia ja opiskelija on osoittautunut opintoihin soveltumattomaksi 

• vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja 
siten osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai 
harjoittelussa 

• on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen 
edellytyksiä 

• opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koske-vasta 
päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi 
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1.3.5 Ehdollinen valinta 

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut opiskelijaksi 
pyrkivän opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.  

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,  

• jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa 
• jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja 
• on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen 

edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014) 
• jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 

932/2014). 

 

2 Opiskelijavalinta suomen- ja ruotsinkieliseen päivä- ja monimuo-
tototeutukseen 
 
2.1 Valintatavat 

Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat käytössä kyseisessä 
hakukohteessa, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mu-
kana valitsemissaan hakukohteissa käytössä olevissa valintatavoissa. 

Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa ja määrittelevät hakukohteittain, jos varasijalle jäävien haki-
joiden määrää rajataan.   

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, am-
mattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa 
olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.  

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkintotodistuksia ei toimiteta ammattikorkea-
koulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.   

Käytössä olevat valintatavat 

I. AMK-valintakoe 
II. Todistusvalinta 

Valintatapojen tarkemmat tiedot esitellään seuraavissa kohdissa. 

 

2.1.1 AMK-valintakoe 
 

AMK-valintakoe järjestetään kevään ja syksyn 2020 yhteishaussa. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteis-
haun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella 
ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suoritusker-
ralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. AMK-valintakoe tehdään haki-
jan omalla kannettavalla tietokoneella.  

Tarkemmat tiedot kevään 2020 AMK-valintakokeesta julkaistaan syksyllä 2019 ja syksyn 2020 AMK-valintako-
keesta keväällä 2020 ammattikorkeakouluun.fi verkkosivuilla.  

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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2.1.1.1 Esteetön opiskelijavalinta – AMK-valintakokeen erityisjärjestelyt 
 
AMK-valintakokeeseen liittyvät erityisjärjestelyasiat löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolta 

AMK-valintakokeen erityisjärjestelyt ja saavutettavuus 

Millä perusteella erityisjärjestelyitä voi hakea? 

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä valin-
takokeessa (esim. lisäaika, tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen erityis-
järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden 
laadusta tai esim. lukivaikeudesta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut osal-
listuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.  

Miten haen erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeessa? 

Erityisjärjestelyitä haet erillisellä erityisjärjestelypyyntölomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikor-
keakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuk-
sesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa erityisjärjestelyyn oikeuttavan perusteen. 
 
Erityisjärjestelypyyntöhakemus on toimitettava liitteineen sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä 
olet osallistumassa valintakokeeseen. Määräajat hakemuksen toimittamiseen kevään ja syksyn 2020 AMK-va-
lintakokeeseen liittyen julkaistaan lähempänä koeajankohtaa www.ammattikorkeakouluun.fi verkkosivus-
tolla. 
 
Suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista erityisjärjestelypyyntölomaketta. Pape-
rista lomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen erityisjärjestelypyyntölomake tulostetaan tältä verkkosi-
vulta. 
 
Sähköistä erityisjärjestelypyyntölomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu (XAMK), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun am-
mattikorkeakoulu. Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikor-
keakouluista, käytä erityisjärjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä eri-
tyisjärjestelypyyntölomaketta. Älä käytä tällöin paperista erityisjärjestelypyyntölomaketta. 

 
Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- 
ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut valintakokeeseen. 

 
Erityisjärjestelypyyntölomakkeella haetaan erityisjärjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että 
mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta erityisjärjestelyjä tällä 
lomakkeella. Muiden valintakokeiden erityisjärjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjei-
den mukaan, joihin olet hakenut. 

 
Jos erityisjärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa 
hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa 
valintakokeeseen.  

Erityisjärjestelypyyntöhakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot 

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava 
lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukivaikeudesta). Lukivaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan 
tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puhetera-
peutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Sinun toivotaan esittävän ha-
kemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukivaikeuden 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#saavutettavuus
http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö (asteikko: ei häiriötä, lievä häi-
riö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö). 

Lukivaikeuden, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, aikaisemmin hankitut lausunnot ote-
taan huomioon. Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden 
lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, 
että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. 
Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).  

Erityisjärjestelyhakemusten käsittely ja ilmoitus erityisjärjestelyistä 

Erityisjärjestelypyyntö käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokee-
seen. Ammattikorkeakoulu tarkistaa, että olet hakenut kyseiseen hakukohteeseen ja että olet hakukelpoinen. 
Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joi-
hin sinulle on myönnetty oikeus. 

 
Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäi-
vänä. 
 
Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu 
lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen. 

Määräajan jälkeen lähetetty erityisjärjestelypyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauk-
sissa. Erityisjärjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden 
liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää. 

 
Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä am-
mattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteis-
haun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana 
valinnan muutoksenhakua. 

 
2.1.2 Todistusvalinta 
 
Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijoita ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella 
tehtävällä todistusvalinnalla. Todistusvalinta ei ole käytössä kulttuurialalla Diakonia ammattikorkeakoulun tul-
kin koulutuksessa. 

Ammattikorkeakoulu voi itse määritellä todistusvalinnassa alimman pisterajan tai kynnysehdon hakukohtee-
seen.  

 

2.1.2.1 Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta 
 

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Äidinkieli, matema-
tiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomi-
oidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli) (Taulukko 1). Reaaliaineissa huomioi-
daan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. 

Taulukko 1. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli 
(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pl. kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)  

Enimmäispistemäärä 198 pistettä. 
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AINE AINE / TASO L E M C B A 
Äidinkieli1) 

 
 46 41 34 26 18 10 

Matematiikka Pitkä 46 43 40 35 27 19 

Lyhyt 40 35 27 19 13 6 

Vieras/toinen kotimainen kieli2) Pitkä 46 41 34 26 18 10 

Keskipitkä 38 34 26 18 12 5 

Lyhyt 30 27 21 15 9 3 

Ainereaali tai vieras kieli3) Fysiikka 30 27 21 15 9 3 

Kemia 30 27 21 15 9 3 

Biologia 30 27 21 15 9 3 

Maantiede 30 27 21 15 9 3 

Terveystieto 30 27 21 15 9 3 

Psykologia 30 27 21 15 9 3 

Filosofia 30 27 21 15 9 3 

Historia 30 27 21 15 9 3 

Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 9 3 

Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3 

Vieras kieli (pitkä/lyhyt) 30 27 21 15 9 3 

1 Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä 
2 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan 
3 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan 
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L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,  
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur 
 
Tasasijasäännöt  

Mikäli viiden aineen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan haki-
joiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan: 

1. Hakutoivejärjestys 

2. Yo-arvosanat: 

I. Äidinkieli 

II. Matematiikka 

III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli 

Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka 
äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama 
arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen. 

Vähimmäispisteet 

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada viiden 
aineen yhteen lasketuista pisteistä voidakseen tulla valituksi.  

Kynnysehdot  

Kynnysehto tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka hakijan tulee täyttää 
voidakseen tulla valituksi. Esimerkiksi kynnysehto pitkän matematiikan C:stä/lyhyen matematiikan E:stä tar-
koittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto riippumatta muiden aineiden tuottamasta 
yhteispistemäärästä.  

 

2.1.2.2 Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta  
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen 
yhteisen tutkinnon osan arvosanojen (taulukko 2) ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispiste-
määrä (enimmäispistemäärä 150 pistettä) (taulukko 3). Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perus-
tutkinnot, joista hakija on valmistunut 1.8.2015 tai sen jälkeen. 

Taulukko 2. Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä) 

 

YHTEISET TUTKINNON OSAT PISTEET 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1 

Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1 
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Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1 

ARVOSANA-ASTEIKKO TODISTUKSEN ARVOSANAT 

Asteikko 1-3 3 - 2 - - 1 - 

Asteikko 1-5 5 4 - 3 2 - 1 

1 1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan  
hyväksytty/hylätty-asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti.  
Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3. Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä) 

KA (1-5) KA (1-3) Pisteet 

5,00 3,00 90 
≥4,97 ≥2,98 89 
≥4,94 ≥2,96 88 
≥4,91 ≥2,95 87 
≥4,88 ≥2,93 86 
≥4,85 ≥2,91 85 
≥4,82 ≥2,89 84 
≥4,79 ≥2,87 83 
≥4,76 ≥2,86 82 
≥4,73 ≥2,84 81 
≥4,70 ≥2,82 80 
≥4,67 ≥2,80 79 
≥4,64 ≥2,78 78 
≥4,61 ≥2,77 77 
≥4,58 ≥2,75 76 
≥4,55 ≥2,73 75 
≥4,52 ≥2,71 74 
≥4,49 ≥2,69 73 
≥4,46 ≥2,67 72 

≥4,42 ≥2,65 71 
≥4,39 ≥2,63 70 
≥4,35 ≥2,61 69 
≥4,31 ≥2,59 68 
≥4,28 ≥2,56 67 
≥4,24 ≥2,54 66 
≥4,20 ≥2,52 65 
≥4,16 ≥2,50 64 
≥4,13 ≥2,48 63 
≥4,09 ≥2,45 62 
≥4,05 ≥2,43 61 
≥4,02 ≥2,41 60 
≥3,98 ≥2,39 59 
≥3,94 ≥2,37 58 
≥3,91 ≥2,34 57 
≥3,87 ≥2,32 56 
≥3,83 ≥2,30 55 
≥3,79 ≥2,28 54 
≥3,76 ≥2,26 53 
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≥3,72 ≥2,23 52 
≥3,68 ≥2,21 51 
≥3,65 ≥2,19 50 
≥3,61 ≥2,17 49 
≥3,57 ≥2,15 48 
≥3,54 ≥2,12 47 
≥3,50 ≥2,10 46 
≥3,46 ≥2,08 45 
≥3,42 ≥2,05 44 
≥3,37 ≥2,03 43 
≥3,33 ≥2,00 42 
≥3,29 ≥1,97 41 
≥3,24 ≥1,95 40 
≥3,20 ≥1,92 39 
≥3,15 ≥1,89 38 
≥3,11 ≥1,86 37 
≥3,07 ≥1,84 36 
≥3,02 ≥1,81 35 
≥2,98 ≥1,78 34 
≥2,93 ≥1,76 33 
≥2,89 ≥1,73 32 
≥2,85 ≥1,70 31 
≥2,80 ≥1,68 30 
≥2,76 ≥1,65 29 
≥2,71 ≥1,62 28 
≥2,67 ≥1,59 27 
≥2,63 ≥1,57 26 
≥2,58 ≥1,54 25 
≥2,54 ≥1,51 24 
≥2,49 ≥1,49 23 

≥2,43 ≥1,47 22 
≥2,37 ≥1,44 21 
≥2,30 ≥1,42 20 
≥2,24 ≥1,40 19 
≥2,18 ≥1,38 18 
≥2,12 ≥1,36 17 
≥2,05 ≥1,34 16 
≥1,99 ≥1,32 15 
≥1,93 ≥1,30 14 
≥1,86 ≥1,28 13 
≥1,80 ≥1,26 12 
≥1,74 ≥1,23 11 
≥1,67 ≥1,21 10 
≥1,61 ≥1,19 9 
≥1,55 ≥1,17 8 
≥1,49 ≥1,15 7 
≥1,42 ≥1,13 6 
≥1,36 ≥1,11 5 
≥1,30 ≥1,09 4 
≥1,23 ≥1,07 3 
≥1,17 ≥1,05 2 
≥1,11 ≥1,02 1 
≥1,00 ≥1,00 0 

 

 

 

 
Tasasijasäännöt 

Mikäli kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispis-
temäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien 
tasasijasääntöjen mukaan:  

1. Hakutoivejärjestys 

2. Tutkinnon painotettu keskiarvo 

3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat: 

I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 

II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  

III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  



15 
 

 
 

Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, 
jonka viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosana tuottaa paremmat pisteet tulee valituksi. Jos molem-
milla hakijoilla on viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta sama pistemäärä, siirrytään matemaattis-luonnon-
tieteellisen osaamisen arvosanaan. 

Vähimmäispisteet 

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada voi-
dakseen tulla valituksi.  

Kynnysehdot 

Pisteytysmalliin asetettu kynnysehto tarkoittaa tietyn aineen ja arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta 
(esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen kynnysehto arvosana 4), joka hakijan tulee täyttää 
voidakseen tulla valituksi riippumatta muiden yhteisten tutkinnon osien ja tutkinnon painotetun keskiarvon 
tuottamasta yhteispistemäärästä.  

 

2.1.2.3 Kansainvälisten ylioppilastutkintojen perusteella tehtävä todistusvalinta 
 
Taulukko 4. European Baccalaureate (EB)-tutkinnon pisteytysmalli  
Enimmäispistemäärä 198 pistettä. 

AINE / 
RYHMÄ 

TUT-
KINTO TASO / AINE ARVOSANA 

 

YO 

  

L E M C B A 
 

EB 

  
9-
10 

8-
8,99 

7-
7,99 

6-
6,99 

5-
5,99 

4-
4,99 

Äidinkieli 
YO 

 
Suomi, ruotsi, saame, 
suomi/ruotsi toisena kielenä 

46 41 34 26 18 10 

EB 

 
L1 

Matema-
tiikka 

YO 
Pitkä 

Pitkä matematiikka 

46 43 40 35 27 19 
EB 

Pitkä matematiikka 

YO 
Lyhyt 

Lyhyt matematiikka 

40 35 27 19 13 6 
EB 

Lyhyt matematiikka 

Vieras/toi-
nen  

kotimainen 
kieli1) 

YO 
Pitkä 

Pitkä kieli 

46 41 34 26 18 10 
EB 

L2 

YO Keski-
pitkä 

Keskipitkä kieli 
38 34 26 18 12 5 
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EB 
L3, Other National Language 

YO 
Lyhyt 

Lyhyt kieli 

30 27 21 15 9 3 
EB 

L4, L5 

Ainereaali 
tai  

vieras kieli2) 

YO, EB  Fysiikka 
30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Kemia 
30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Biologia 
30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Maantiede 
30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Psykologia 
30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Filosofia 
30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Historia 
30 27 21 15 9 3 

EB  Muut reaaliaineet3) 
30 27 21 15 9 3 

YO 
Pitkä 

Vieras kieli 

30 27 21 15 9 3 
EB 

L2 

YO 
Lyhyt 

Vieras kieli 

30 27 21 15 9 3 
EB 

L4, L5 

1 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan 
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan 
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,  
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur (B), A=Approbatur 
L1=language 1, L2=language 2, L3=language 3, L4=language 4, L5=language 5 
 
Taulukko 5. International Baccalaureate (IB)-tutkinnon pisteytysmalli  
Enimmäispistemäärä 198 pistettä. 

AINE / RYHMÄ TUTKINTO TASO / AINE ARVOSANA 
 

YO 

  

L E M C B A 
 

IB 

  

7 6 5 4 3 2 

Äidinkieli YO 

 
Suomi, ruotsi, saame,  
suomi/ruotsi toisena kie-
lenä 

46 41 34 26 18 10 
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 IB 

 
A-kieli 

      

Matematiikka YO Pitkä 
Pitkä matematiikka 

46 43 40 35 27 19 

 IB  

Further Mathematics 
 
Mathematics (Higher level 
HL  
ja Standard level SL)  
 
Teoreettinen matematiikka 
(HL ja SL) 
 
Soveltava matematiikka 
(HL) 

      

 YO Lyhyt 
Lyhyt matematiikka 

40 35 27 19 13 6 

 IB  
Soveltava matematiikka 
(SL), Mathematical Studies       

Vieras/toinen  
kotimainen 

kieli1) 
YO Pitkä 

Pitkä kieli 
46 41 34 26 18 10 

 IB  
A-kieli (ei sama kuin äidin-
kieli),  
B-kieli (englanti) 

      

 YO Keskipitkä 
Keskipitkä kieli 

38 34 26 18 12 5 

 IB  Muut B-kielet       

 YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3 

 IB  AB-kieli       

Ainereaali tai  
vieras kieli2) YO, IB  Fysiikka 30 27 21 15 9 3 

 

YO, IB  Kemia 
30 27 21 15 9 3 

 

YO, IB  Biologia 30 27 21 15 9 3 
 

YO, IB  Maantiede 30 27 21 15 9 3 
 

YO, IB  Psykologia 30 27 21 15 9 3 
 

YO, IB  Filosofia 30 27 21 15 9 3 
 

YO, IB  Historia 
30 27 21 15 9 3 

 

IB  Muut reaaliaineet3) 30 27 21 15 9 3 
 

YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3 
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IB  
A-kieli (ei sama kuin äidin-
kieli), 
B-kieli (englanti) 

      

 
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3 

 
IB 

 
AB-kieli 

      

 

AB= ab initio -kieli (lukiossa aloitettu kieli) 

 

Taulukko 6. Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon pisteytysmalli Enimmäis-
pistemäärä 198 pistettä. 

 

AINE/RYHMÄ TUTKINTO TASO / AINE ARVOSANA 
 

YO  
 

L E M C B A 
 

RP/DIA  
 

13-15 10-12 8-9 7 5-6 4 

Äidinkieli 

YO  
Suomi, ruotsi, saame, 
suomi/ruotsi toisena kie-
lenä 46 41 34 26 18 10 

RP/DIA  
Suomi tai saksa 

Matematiikka 
YO 

Pitkä 

Pitkä matematiikka 

46 43 40 35 27 19 
RP/DIA1) 

Matematiikka 

Vieras/toinen  
kotimainen kieli2) 

YO 

Pitkä 

Pitkä kieli  

46 41 34 26 18 10 

RP/DIA 

Suomi tai saksa (ei sama 
kuin äidinkieli) englanti 

YO 
Keskipitkä 

Keskipitkä kieli 

38 34 26 18 12 5 
RP/DIA 

B1-kieli 

YO 
Lyhyt 

Lyhyt kieli 

30 27 21 15 9 3 
RP/DIA 

B2-kieli tai B3-kieli 

1 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan 
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan 
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,  
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur 
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Ainereaali tai  
vieras kieli3) 

YO, RP/DIA  Fysiikka 
30 27 21 15 9 3 

YO, RP/DIA  Kemia 
30 27 21 15 9 3 

YO, RP/DIA  Biologia 
30 27 21 15 9 3 

YO, DIA  Maantiede 
30 27 21 15 9 3 

YO, DIA  Filosofia 
30 27 21 15 9 3 

YO, RP/DIA  Historia 
30 27 21 15 9 3 

YO, DIA  Uskonto tai elämänkat-
somustieto 30 27 21 15 9 3 

DIA  Muut reaaliaineet4) 
30 27 21 15 9 3 

YO 

Pitkä 

Vieras kieli 

30 27 21 15 9 3 
RP/DIA 

Suomi tai saksa (ei sama 
kuin äidinkieli), englanti 

YO 
Lyhyt 

Vieras kieli 

30 27 21 15 9 3 
RP/DIA 

B2-kieli tai B3-kieli 

1 Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnosta matematiikan arvosana voidaan huomioida 
myös vastaavuustodistuksesta, mikäli ko. aineesta ei ole suoritettu suullista tai kirjallista koetta. 
2 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan 
3 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan 
4 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,  
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur 

 

2.1.3 Soveltuvuuskokeet 
 
AMK-valintakokeen ja todistusvalinnan lisäksi seuraavilla koulutusaloilla ja tutkinnoissa järjestetään soveltu-
vuuskoe. 

2.1.3.1 Rakennusarkkitehtikoulutus 
 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään 28.5.2020. Rakennusarkkitehtikoulutuksen so-
veltuvuuskokeen voi tehdä missä tahansa rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavassa ammattikorkeakoulussa 
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu ja Tampereen 
ammattikorkeakoulu). Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla: 

1. Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (120p) = 318p 
2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (120p) = 270p 
3. AMK-valintakoe (80p) + soveltuvuuskoe 120p = 200p 
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2.1.3.2 Merenkulun ala 
 
Merenkulkualalle järjestetään erillinen soveltavuuskoe 7.5.2020 merikapteeni koulutuksiin. Kaikki hakukel-
poiset Merikapteenin suuntautumisvaihtoehdon hakijat osallistuvat soveltavuuskokeeseen ylin merikapteeni 
hakutoiveessa, ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot sovel-
tavuuskokeeseen osallistumista varten. 
 
Soveltavuuskokeeseen tulee osallistua riippumatta valintatavasta (todistusvalinta / AMK-valintakoe). Hakija 
osallistuu merenkulkualan soveltavuuskokeeseen korkeimman merenkulkualan hakutoiveensa mukaisessa 
merenkulkualan ammattikorkeakouluyksikössä. Soveltavuuskoe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. So-
veltavuuskokeessa hakijalla on saavutettava hyväksytty tulos, jotta hakija voidaan valita opiskelijaksi. Sovel-
tavuuskoe on ehto opiskelijaksi ottamiseen.  
 

2.1.4 Rakennusalan työkokemus 
 

Rakennusmestarikoulutuksessa todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioi-
daan rakennusalan työkokemus. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla: 

1. Ylioppilastutkinto (198p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 258p 
2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 210p 
3. AMK-valintakoe (80p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 140p  

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu rakennusalan 
työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Yksi kuukausi työkokemusta tuottaa yhden pis-
teen. Työkokemuksesta voi saada enintään 60 pistettä. 
 
Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, 
työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, sivii-
lipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa rakennusalan työkokemukseksi.  
 
Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai 
MYEL- vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. 
 
Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen kokonaismäärä 
täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vä-
hintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman 
työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoi-
mista työskentelyä vastaavan määrän.  
 
Rakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin. Mikäli työtodistus on kirjoi-
tettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen 
todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännök-
sestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 
 
Työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta. Työtodistukset tulee toimittaa ammattikorkeakouluun si-
ten, että ne saapuvat hakijapalveluihin viimeistään 15.7.2020 klo 15.00 mennessä (postileiman päiväys ei 
riitä). 
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3 Opiskelijavalinta kulttuurialan suomen, ruotsin ja vieraskieliseen 
päivä- ja monimuotototeutukseen  

 

3.1 Opiskelijavalinta  
Kulttuurialan valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia. Hakijan tulee perehtyä ammattikorkeakoulu-
kohtaisiin hakuohjeisiin ja aikatauluihin. 
 
Valintakokeeseen liittyvä etukäteismateriaali sekä tutkinto- ja työtodistukset toimitetaan niitä pyytäneeseen 
ammattikorkeakouluun ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla.  
 
Opiskelijavalinnan kokonaispisteytyksessä kulttuurialalla käytetään valintakoetta. Lisäksi valintaan 
vaikuttaa opiskelijoiden jako erikoistumisaloihin, suuntautumisvaihtoehtoihin tai instrumenttiryhmiin, joiden 
opiskelijamäärät perustuvat työelämän tarpeiden arviointiin.  
 
Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on 
suoritettava hyväksytysti. Valintakokeen sisältö ja pisteytys ilmoitetaan opintopolku.fi -sivustolla. 
 
VALINTATAPA 1: VALINTAKOE 
Valintakoe 100 pistettä 
 
Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteen teh-
tävän karsivan näytön perusteella. Karsivassa näytössä valintakokeeseen liittyy ennen valintakoepäivää itse-
näisesti tehtäviä ja oppilaitokseen toimitettavia osioita, joiden perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota, 
alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Etukäteis-
näyttö arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Etukäteen pyydettyä näyttöä ei pisteytetä osaksi valinta-
koetta. 
 
Kulttuurialan monimuotototeutuksissa voidaan huomioida työkokemusta tai taiteellista toimintaa etukäteis-
näyttönä tai valintakokeen osana. Työkokemus osoitetaan työtodistuksilla ja taiteellinen toiminta esim. port-
foliolla tai ammattikorkeakoulun muutoin pyytämällä tavalla. Ammattikorkeakoulu arvioi taiteellisen toimin-
nan kelpoisuuden toimitetun näytön perusteella. 
 

4 Opiskelijavalinta vieraskieliseen päivä- ja monimuotototeutukseen 
 
4.1 Hakukelpoisuus 
 
Hakukelpoisuuden määrittely ja sen osoittaminen tehdään vastaavalla tavalla kuin suomen- ja ruotsinkieli-
sessä koulutuksessa. Katso kohdat 1.1 ja 1.2. 

4.2 Valintatavat 
Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat käytössä kyseisessä 
hakukohteessa, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mu-
kana valitsemissaan hakukohteissa käytössä olevissa valintatavoissa. 

Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa ja määrittelevät hakukohteittain, jos varasijalle jäävien haki-
joiden määrää rajataan.   
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Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, am-
mattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa 
olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.  

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkintotodistuksia ei toimiteta ammattikorkea-
koulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.   

Kevään 1. yhteishaussa on mahdollista käyttää seuraavia valintaperustesuosituksen mukaisia valintatapoja: 

1. SAT-testi 
2. Todistusvalinta 
3. Koulutusalakohtaiset Suomessa valintayhteistyötä tekevät valintakokeet  
4. Koulutusalakohtaiset ulkomailla valintayhteistyötä tekevät valintakokeet (Finnips- verkosto) 

Valintatapojen tarkemmat tiedot esitellään seuraavissa kohdissa. 

4.2.1 SAT-testi 
 

OSIOT:  

1. Evidence-Based Reading and Writing 
I. Reading Test 

II. Writing and Language Test 
2. Math 
3. Essay   
4. SAT-Subject test  

 

Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa SAT-testin osiot joita se käyttää hakukohteessa valintaperus-
teena sekä mahdollisen alimman pisterajan joka hakijan tulee saavuttaa voidakseen tulla valituksi. Ainoas-
taan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään. SAT-testi valinnassa huomi-
oidaan vain saman suorituskerran aikana suoritetut osiot. 

Virallinen SAT-tulosraportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä. Ammattikorkeakoulut voivat käyttää SAT-
testituloksien keräämiseen myös sähköistä palvelua, josta tulostiedot ovat saatavilla. SAT-testissä jo olleiden 
tulee erikseen tilata testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi ammattikorkeakouluihin. SAT-testin tulokset 
tulee toimittaa kaikkiin niihin ammattikorkeakouluihin, jotka käyttävät kyseistä valintamenettelyä 8.4.2020 
mennessä. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon. 

 

4.2.2 Todistusvalinta 
 

Ammattikorkeakoulut voivat valinta vieraskielisiin koulutuksiin opiskelijoita ylioppilastutkinnon ja/tai amma-
tillisen perustutkinnon perusteella tehtävällä todistusvalinnalla.  

Ammattikorkeakoulu voi itse määritellä todistusvalinnassa alimman pisterajan tai kynnysehdon hakukohtee-
seen. 

Vieraskielisen koulutuksen todistusvalinnassa käytetään vastaavia pisteytysmalleja kuin suomen- ja ruotsin-
kielisessä päivä- ja monimuotototeutuksessa. Katso taulukot kohdasta 2.1.2.  
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4.2.3 Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet 
 

Ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksessa järjestettävät valintakokeet muodostuvat kahdesta ko-
konaisuudesta. 

1. Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet Suomessa 
2. Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet ulkomailla (Finnips- verkosto) 

 

Suomessa ja ulkomailla järjestettävät valintakokeet muodostavat omat valintajononsa. 

4.2.3.1 Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet Suomessa 
 
Matkailu- ja ravitsemis- ja talousala 

 
Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla. Mat-
kailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 7.4.2020. 

 
Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, englannin kielen taitoa sekä ma-
temaattis-loogisia valmiuksia. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Koetulos 
on voimassa kyseisen haun ajan. 

 
Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvätsellaisenaan toisessa ammattikorkeakou-
lussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen luettelo löytyy am-
mattikorkeakoulujen verkkosivuilta. 
 
Tekniikan ala 
 
Opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen tekniikan valtakunnallista vieraskielistä valintakoetta. Valintakokeisiin 
kutsutaan kaikki hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköposti-
osoitteeseen. Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 2.4.2020 

Valintakoe on 3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle 
alalle sekä englannin kielen taitoa. Valintakokeeseen valmistaudutaan tutustumalla tutkinto-ohjelman ope-
tussuunnitelmaan. Englannin kielikoe on pakollinen kaikille ja se arvioidaan hyväksytty / hylätty. Vain hyväk-
sytyn kielikokeen suorittanut hakija voi tulla valituksi. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laski-
men käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavu-
tettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.  

 

Liiketalouden ala 
 
Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuk-
sessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valinta-
koeryhmään kuuluvat hakukohteet hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valin-
takokeen. Koepaikkaa ei voi vaihtaa. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen listat julkaistaan 
Opintopolku-verkkosivuilla tutkinto-ohjelmakohtaisissa hakuohjeissa. 

Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä (maks. 80 pistettä). Mikäli jokin koulutus poikkeaa tästä, se 
on mainittu alla ko. koulutuksen kohdalla. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe 
hylätään, jos jokin osa jää tekemättä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Business-koulutusten 
valtakunnallinen valintakoe on kevään I yhteishaussa 1.4.2020. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saata-
villa jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla hakuajan alkaessa. 

http://www.opintopolku.fi/
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Valintakoe koostuu seuraavista osista (min./maks.) pisteet:  

• essee (6 p./20 p.),  
• monivalintakysymykset (4 p./12 p.),  
• matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (4 p./16 p.) ja  
• haastattelu (6 p./32 p.).  

 

Essee ja haastattelu muodostavat valintakokeessa integroidun, hakijan englannin kielen taitoa mittaavan osan. 
Hakijan tulee saada kummastakin näistä osiosta vähintään 6 pistettä. Englannin kielen taitoa mittaava osa 
merkitään järjestelmään arviolla hyväksytty/hylätty. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimi-
mista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä matemaattis-loogista päättelykykyä. Tarkemmat tiedot löyty-
vät Opintopolku-verkkosivuilta. 

 

4.2.3.2 Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet ulkomailla                      
(Finnips- verkosto) 

Ulkomaan valintakokeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä FINNIPS-verkoston organisoimia ulkomaan kokeita. 
FINNIPS-verkostoon kuuluvien jäsenammattikorkeakoulujen ulkomaan valintakoekohteet ja kokeiden ajan-
kohdat linjataan FINNIPS-verkoston ohjausryhmän kokouksessa elokuussa 2019. FINNIPS-verkoston ulkomaan 
kokeiden todennäköinen toteutusaika tulee olemaan maaliskuu 2020.Tiedot koemaista ja -aikatauluista toi-
mitetaan verkoston ammattikorkeakouluille ja ne julkaistaan FINNIPSin verkkosivuilla www.finnips.fi syksyn 
aikana.  

Ulkomaan valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse 
hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa sa-
maan alakohtaiseen valintakoeryhmään kuuluvat hakukohteet hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikor-
keakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakija valitsee ulkomaan koepaikkansa hakemuksella annetuista vaih-
toehdoista. Ulkomaan koetta ei voi tehdä Suomessa. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen 
listat julkaistaan osoitteessa www.finnips.fi. 

Tourism  
 
 Written part 1: Essay based on the pre-reading materials (min. 7/ max. 20 points).  
 Written part 2: Math-Logic (min. 7/ max. 20 points).  
 Oral part: Group discuwssion (min. 11/ max. 30 points).  
 The applicants must pass all parts of the examination in order to be selected for admission.  
 

Technology  
 
 Part 1: Mathematics, logical deduction, Physics, Chemistry and learning prerequisites (minimum 10 out of 

40 points is required). Of Physics and Chemistry, you can choose which questions to answer. Be prepared 
to apply the SWOT analysis method and familiarize yourself with the degree programme’s curriculum.  

 Part 2: English language test for all applicants (pass/ fail).  
 The applicants must pass both parts in order to be selected for admission  
 

 
 
 

http://opintopolku.fi/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.finnips.fi&data=01%7C01%7CKatja.Komulainen%40haaga-helia.fi%7Cd6a40eb921ee4420a5af08d6d7918b99%7Ca9e39483dd214c25b8482a625cff7939%7C1&sdata=WJ7SNkSpUjFScCrh67yuWoZa312%2B%2Bi0dBOYv%2BbgHbqo%3D&reserved=0
http://www.finnips.fi/
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Business  
 

There will be a pre-reading material for the examination and it will be available on the websites of all univer-
sities of applied sciences that belong to the FINNIPS network at the start of the application period in 2020. The 
examination assesses study and teamwork skills, verbal and written expression skills as well as mathemati-
cal/logical reasoning skills. 

The structure of the exam:  

• Written part 1: Essay (min. 3/ max. 10 points) 
• Written part 2: Multiple-choice questions (min. 2/ max. 6 points) 
• Written part 3: Mathematics and Logic (min. 2/ max. 8 points) 
• Spoken part: Group discussion after the written exam (min.3/ max. 16 points). 

 

The applicants must pass all parts of the examination in order to be selected for admission. 

Applicants must score at least 10 points in the entrance examination (max. 40 points). 

The essay and the group discussion are combined in the entrance examination as an integrated section meas-
uring English language proficiency. Applicants must receive at minimum 3 points for each language section. 
The section testing English language proficiency will be entered in the system with a pass/fail grade. 

 

Nursing  
 
• Part A: Basic math test, where minimum points are 10 and maximum points are 20. If the result is less 

than 10 points, the other parts of the exam will not be evaluated. The points of the math test are not 
included in the total points of entrance examination.  

• Part B: Written part. This part contains 2 essays. The first essay is testing the applicant’s motivation. In 
the second essay there is written material (text) included. The applicant is allowed to utilize this material 
in her/ his essay. Minimum points are 20 and maximum points are 40.  

• Part C: Group discussion is held to evaluate the applicant’s group discussion and spoken English skills. 
The minimum points are 10 and the maximum 30.  

• All parts of the examination are compulsory for all applicants. If an applicant fails to reach the minimum 
points in some of the sections, the exam is failed. The applicant’s language skills are evaluated based on 
both the written and the verbal part of the exam.  
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AIKATAULULIITE 
Kevään 2020 yhteishakujen, todistusten ja liitteiden toimitusaikataulu  

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS  

Vaaditut asiakirjat on ladattava hakemukselle tai toimitettava hakijapalveluihin ilmoitettuun määräaikaan mennessä (postileiman päiväys ei riitä). 
 

Asiakirja Kevään I yhteishaku   
8.1.–22.1.2020 

Kevään II yhteishaku  
18.3.–1.4.2020 

Suomalainen tutkinto: 
 
1) Tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus val-

mistumisesta toimitettava hakijapalveluihin 
 

2) Vuonna 1990 tai sen jälkeen valmistuneiden ylioppilaiden arvosanat 
 

3) 1.8.2015-2016 valmistuneiden ammatillisten perustutkintotodistukset ladattavat 
kopio hakemukselle 

 
4) Vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatillisten perustutkintojen tie-

dot 
 

5) Vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkinto-
jen tiedot 
 

6) Ennen vuotta 1990 valmistuneiden ylioppilaiden ladattava kopio hakemukselle 
 

7) Alkuperäisen tutkintotodistuksen tarkistus 
 

 
 
1) ke 15.7.2020 klo 15.00 

 
 
2) Saadaan suoraan ylioppilaslautakunnalta. 

 
3) ke 29.1.2020 klo 15.00 

 
 

4) Saadaan suoraan oppilaitoksilta. 
 
 

5) Saadaan suoraan oppilaitoksilta. 
 
 

6) ke 29.1.2020 klo 15.00 
 
7) Opintojen alkaessa 

 
 
1) ke 15.7.2020 klo 15.00 
 

 
2) Saadaan suoraan ylioppilaslautakunnalta. 

 
3) ke 8.4.2020 klo 15.00  
 

 
4) Saadaan suoraan oppilaitoksilta. 
 
 
5) Saadaan suoraan oppilaitoksilta. 
 
 
6) ke 8.4.2020 klo 15.00 

 
7) Opintojen alkaessa 

Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP/DIA): 
 
1) Tutkintotodistuksen kopio ladattava hakemukselle (* = hakukautena valmistuvat 

toimittavat Predicted Grades tai vastaavan väliaikaisen todistuksen) 
 

2) Hakukautena DIA- ja EB- tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta 
todistuksestaan. 

 

 
 
1) ke 29.1.2020 klo 15.00 
* ke 8.4.2020 klo 15.00 
 
2) ke 15.7.2020 klo 15 

 
 

 
 
1) ke 8.4.2020 klo 15.00 

 
 

2) ke 15.7.2020 klo 15 
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3) Hakukautena IB-tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisista arvosanois-
taan (transcript of grades). 

 
4) Alkuperäisen tutkintotodistuksen ja virallisen käännöksen tarkistus 
 

3) ke 15.7.2020 klo 15 
 
 

4) Opintojen alkaessa 
 

3) ke 15.7.2020 klo 15 
 
 

4) Opintojen alkaessa 
 
 

Ulkomainen tutkinto: 
 

1) Tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus val-
mistumisesta ja virallinen käännös ladattava hakemukselle. 
 

2) Hakukautena valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan 
(tai oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen valmistumisesta) ja kopion 
virallisesta käännöksestä. 
 

3) Alkuperäisen tutkintotodistuksen (lopullinen tai väliaikainen) ja alkuperäisen vi-
rallisen käännöksen tarkistus 

 
 
1) ke 29.1.2020 klo 15.00 
 
 
2) ke 15.7.2020 klo 15 

 
 
 

3) Opintojen alkaessa 
 

 
 
1) ke 8.4.2020 klo 15.00 
 
 
2) ke 15.7.2020 klo 15 
 
 
 
3) Opintojen alkaessa 
 

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan turvapaikkapää-
tös tai oleskelulupa suojelun perusteella on toimitettava taustaselvityslomakkeen liit-
teenä hakijapalveluihin 

ke 29.1.2020 klo 15.00 ke 8.4.2020 klo 15.00 

Ennakkotehtävät on toimitettava 
(ks. korkeakoulun nettisivut/Opintopolku) 

Ammattikorkeakoulun ilmoittamaan määräai-
kaan mennessä. 

Ammattikorkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan 
mennessä. 

Harkinnanvarainen hakija: korkeakoulun määrittelemät liitteet toimitettava korkea-
kouluun (ks. korkeakoulun nettisivut/Opintopolku) 
 

ke 29.1.2020 klo 15.00 ke 8.4.2020 klo 15.00 

Rakennusalan työkokemus  
 
ke 15.7.2020 klo 15.00  
 

SAT-liitteen toimittaminen ke 8.4.2020 klo 15.00  

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: 
hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä toimitettava korkeakouluun (ks. ammatti-
korkeakouluun.fi) 
 

ke 29.1.2020 klo 15.00 ke 8.4.2020 klo 15.00 
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