
 

Jakelu: 
FINNIPS-verkoston ammattikorkeakoulut 
ARENE ry 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Opetushallitus 
Maahanmuuttovirasto 
Suomen edustustot valintakoemaissa 

 

 

 

 
FINNIPS Facts: Keväällä 2019 yli 1200 valintakoetta ympäri maailmaa -
menestyksekästä verkostoyhteistyötä juhlistetaan 10-vuotisjulkaisulla! 

Valintakokeet 12 maassa ympäri maailmaa 

FINNIPS-verkosto järjesti sen 13 jäsenammattikorkeakoulun vieraskielisten tutkinto-ohjelmien valintakokeet yhteensä 
12 eri maassa 18.-26.2019 välisenä aikana. Valintakoemaihin lukeutuivat Brasilia, Intia, Iso-Britannia, Kazakstan, Kenia, 
Kiina, Nepal, Saksa, Unkari, Venäjä, Vietnam ja Yhdysvallat. Näissä maissa tehtiin yhteensä 1241 valintakoetta 
kahdeksan eri koulutusalan tutkinto-ohjelmiin Bachelor- ja Master -tasoilla. Eniten kokeita tehtiin Vietnamissa (352), 
Intiassa (249), Keniassa (212), Nepalissa (167) ja Venäjällä (124). 

Yhteishaun opiskelijavalinnan tuloksia aletaan julkaista 7.5.2019 alkaen ja kaikki tulokset ilmoitetaan 28.6.2019 
mennessä. FINNIPS-verkosto on viestinyt hakijoille aktiivisesti oleskeluluvan hakemiseen liittyvistä asioista, jotta 
opiskelupaikan saadessaan heillä olisi hyvät valmiudet toimia asiassa ripeästi omalta osaltaan. Verkosto kokoaa 
myöhemmin kevään ja kesän mittaan tiedot kokeiden kautta opiskelijaksi hyväksytyistä, paikan vastaanottaneista, 
lukuvuosimaksun maksaneista sekä opintonsa määräaikaan mennessä aloittaneista hakijoista. 

Vuoden 2020 vieraskielisen koulutuksen haku uudessa yhteishaussa: markkinointi ja opiskelijavalinta yhteistyössä 

FINNIPS-verkostossa valmistaudutaan jo aktiivisesti vuoden 2020 vieraskielisen koulutuksen hakuun, jonka suhteen 
työstetään jo ammattikorkeakoulujen välisiä yhteisiä prosesseja uuteen yhteishakuun. FINNIPS-verkoston kauden 
2019-2020 toimintasuunnitelma on toimitettu sen jäsenammattikorkeakouluihin, joiden kanssa yhdessä vahvistetaan 
muun muassa kevään 2020 valintakoemaavalikoima.  

Verkoston toiminta kattaa jälleen monipuolisia kansainvälisen koulutusmarkkinoinnin ja opiskelijarekrytoinnin 
menetelmiä. Yhteistyössä toteutetut markkinointitoimenpiteet tuovat suomalaisille AMKeille näkyvyyttä ja 
houkuttavat motivoituneita hakijoita verkoston tutkinto-ohjelmiin. Yhteistyössä on voimaa ja verkosto onkin avoin 
myös uusien AMKien liittymiselle mukaan yhteistyöhön -The more the merrier! 

Verkostoyhteistyöstä kiinnostuneet AMKit voivat tiedustella lisätietoja verkoston koordinaattorilta (Riikka Vanhanen, 
riikka.vanhanen@jamk.fi) tai ohjausryhmän puheenjohtajalta (Jyrki Holappa, jyrki.holappa@oamk.fi). Verkostoon 
ilmoittaudutaan 20.5.2019 mennessä. 

FINNIPS-verkoston 10 vuotta: tutustu juhlajulkaisuun verkossa 

Finnish Network for International Programmes (FINNIPS) on perustettu vuoden 2009 lopussa. Vuosi 2019 merkitsee siis 
toiminnan kymmenettä toimintavuotta, jonka kunniaksi verkosto on työstänyt neljännen julkaisunsa. ”Attracting 
Global Talents. FINNIPS network’s ten years of enhancing internationalisation” julkistettiin 6.5.2019. Teos kokoaa 
kattavan valikoiman artikkeleita, joissa kuvataan paitsi suomalaisten AMKien kansainvälistymisen kehittymistä, myös 
sen tulevaisuuden näkymiä. Teksteissä käsitellään myös FINNIPS-verkoston opiskelijavalintaprosessin käytäntöjä eri 
vaiheissa, sekä jaetaan menestystarinoita niin opiskelijoiden kuin korkeakoulujen ja aluekehityksen näkökulmista. 
Julkaisun verkkoversio on saatavilla vapaasti Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisupalveluiden sivuilta: 
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/attracting-global-talents--jamkpubl264/ 
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