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Aamupäivän ohjelma:

Ajankohtaista
- Opiskelijan yksilölliset polut
- Hyväksilukeminen
- Avoin AMK

Kevään 2019 opiskelijavalinta

AMK-opiskelijavalintauudistus
- Todistusvalintojen kehittäminen
- Valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi



Opintojen rakenne

Vapaasti
valittavat
opinnot

Ammatti-
taitoa

edistävä
harjoittelu

Perus- ja
ammatti-
opinnot

Opin-
näytetyö

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014



Vapaasti
valittavat
opinnot
5 - 20 op

Ammatti-
taitoa

edistävä
harjoittelu
30 - 120 op

Perus- ja
ammatti-
opinnot

Opin-
näytetyö

15 op

Opintosuunnat
(= suuntautuminen)

Projekti- ja hankeopinnot

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Vaihto-opiskelu ulkomailla

Harjoittelu
ulkomailla

Toiminnallista

Taidetekoja

Työelämän kehittämistä

Yksilölliset polut TAMKissa

Tutkinnon laajuus 210,  240 tai 270 op



Yksilölliset polut ja Tampere3
Tampere3 
- Opetussuunnitelmayhteistyö
- Opetusyhteistyö
- (Yksittäiset opinnot 

ristiinopiskeluna, jos
ne on hyväksytty
etukäteen HOPSiin)

Tampere3 ristiinopiskelu

AMKien verkko-opintotarjonta 

Vapaasti
valittavat
opinnot
5 - 20 op

Ammatti-
taitoa

edistävä
harjoittelu
30 - 120 op

Perus- ja
ammatti-
opinnot

Opin-
näytetyö

15 op

Avoin AMK/YO ym.

HUOM. reunaehdot
- OPSin tavoitteet
- HOPS
- Tutkinnon laajuus
- Rahoitus



Hyväksilukeminen
• Osaamisperustainen opetussuunnitelma

• Tutkinnon ja opintojen osaamistavoitteet = mitä opiskelijan tulee 
tietää, ymmärtää ja osata oppimisprosessin tuloksena

• AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen
ja tunnustaminen

• Aiemmat korkeakoulutasoiset opinnot hyväksilukemisen kautta
• Osaaminen näyttäminen, esim.

• Sote-alan näytöt
• Liiketalouden merkonomitesti 
• Musiikin alan näytöt (instrumentit)



Avoin AMK
• Jos et ole varma alasta – kokeile, miltä opiskelu tietyllä alalla ja 

TAMKissa tuntuu

 Polkuopinnot, 60 op (vaaditaan avoimen väylän haussa, hyväksiluetaan)
 Lyhyet polut, noin 31 op (hyväksiluetaan insinööritutkintoihin)
 Yksittäisiä opintojaksoja

• Lukioyhteistyö Tampereen seudulla Korota-tarjonnan kautta
• Suunnitteilla väyliä ammatillista perustutkintoa suorittaville



Opiskelijavalinnat
Kevät 2019

Presenter
Presentation Notes
Työtä ja tekemistä riittää hyvin. Viimeaikainen talouskasvu on ollut huikean hieno juttu koko meidän kansantaloudelle ja se on näkynyt myös meidän vastavalmistuneiden työllisyydessä, joka oli 80,5% viime vuonna.Hieman alkaa olla tilanne jo jollain aloilla sellainen, että työnantajilta tulee vähän huolestuneista yhteydenottoja, kun ei tahdo löytyä työntekijöitä (ohjelmointi, rakennesuunnittelu)Työura lähtee usein määräaikaisella sopparilla liikkeelle , mutta viidessä vuodessa 80 %:lla vakinainen sopimus



Hakeminen Korkeakoulujen yhteishaku 
keväällä, hakuaika I ja II
• 9.–23.1.2019 (englanninkieliset Bachelor-tutkinnot)

• 20.3.–3.4.2019 (suomenkieliset tutkinnot)

Hakukohteet täytetään samalla hakemukselle

Korkeakoulujen yhteishaku 
syksyllä
• 4.–18.9.2019 
(valintaperusteet päätetään keväällä 2019)

Hakuaika alkaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja 
päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00

tutkinto-ohjelmat,
valintaperusteet, 

hakeminen



Mitä uutta keväällä 2019?

Todistusvalintaa
lisätään
Ylioppilaiden

todistusvalinnan lisäksi
mukaan otetaan

ammatillisten
perustutkintojen
todistusvalinta

Uusi
Opintopolun

hakemus
Hakemuksen ulkoasu ja 

toiminnot muuttuvat

Sähköiset
hakemusliitteet
Hakija lataa mahdolliset

tarvittavat liitteet suoraan
hakemukselle



Kevään yhteishaku 2019 
Yleistä
• Päivätoteutusten aloituspaikoista varataan pääsääntöisesti 80 % 
ensikertalaisille, poikkeuksena:

• Ensihoitaja, kätilö, terveydenhoitaja 70 %
• Rakennusarkkitehti 70 %
• Medianomi 75 %
• Musiikkipedagogi ja muusikko 40 %

• Valintakoekutsut
• Valtakunnallisiin kokeisiin ei lähetetä kutsuja vaan tiedot löytyvät verkkosivuilta. Tällöin 
koe tehdään hakemuksen ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä AMKissa. 

• Kutsut lähetetään sellaisiin koulutuksiin, joissa on käytössä jonkinlaista esivalintaa 
(esim. esivalintakoe tai ennakkotehtävä)



Todistusvalinta, kevät 2019
Ylioppilastutkinto
• Ylioppilaiden todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanojen 
perusteella

• Jokaisella alalla on oma suosituksen mukainen pistetaulukkonsa
• Ylioppilaiden todistusvalinta on käytössä päivätoteutuksissa lähes kaikilla 
aloilla (pl. kulttuuriala ja sosiaali- ja terveysala)

• Todistusvalinnan valittavien määrät vaihtelevat hakukohteittain
• Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakokeita



Todistusvalinta, kevät 2019
Ylioppilastutkinto
Käytössä erilaisia kynnysehtoja:
• Insinööri, päivätoteutukset: hyväksytty arvosana matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta
• Tietojenkäsittely: hyväksytty arvosana matematiikasta ja tulee hakea ensisijaisesti ko. 
tutkinto-ohjelmaan

• Metsätalous: hyväksytty arvosana matematiikasta, hakijan tulee olla ensikertalainen ja 
hakea ensisijaisesti ko. tutkinto-ohjelmaan

• Hakijan tulee olla ensikertalainen ja hakea ensisijaisesti ko. tutkinto-ohjelmaan
• Liiketalous, päivätoteutus
• Palveluliiketoiminta, päivätoteutus 



Todistusvalinta, kevät 2019
Ammatillinen perustutkinto
• Ammatillisten perustutkintojen todistusvalinta on käytössä lähes kaikilla 
aloilla (pl. Kulttuuriala, MARATA ja SOTE)

• Ammatillisten perustutkintojen todistusvalinta tehdään tutkintotodistuksen 
painotetun keskiarvon perusteella

• Kaikille aloille on sama pistetaulukko
• Todistusvalinnassa huomioidaan tutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 
alkaen 

• Tutkintotodistuksesta toimitettava kopio ennen valintoja, 17.5.2019 mennessä

• Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakokeita



Todistusvalinta, kevät 2019
Ammatillinen perustutkinto
• Ammatillisen perustutkinnon tulee olla kyseiseltä alalta ja muita 
kynnysehtoja:

• Insinööri, päivätoteutukset: Tekniikan ja liikenteen alan perustutkinto
• Liiketalous, päivätoteutus: Liiketoiminnan perustutkinto
• Metsätalous: Metsätalouden perustutkinto
• Tietojenkäsittely: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Lisäksi hakijan tulee hakea ensisijaisesti TAMKin ko. tutkinto-ohjelmaan ja olla 
ensikertalainen (pl. insinööri, päivätoteutukset)



Bachelor of Culture and Arts, Media 
and Arts

Medianomi (AMK)

Musiikkipedagogi (AMK)

Muusikko (AMK)

Medianomi  (ylempi AMK)

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts

AMK-tutkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuurialan tutkinnot



Kulttuuriala 
Valintaperusteet
Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts

• Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen pisteiden perusteella
• Valintakoe on online-haastattelu ja siihen kutsutaan 
ennakkotehtävän pisteiden perusteella 120 hakijaa

• Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan joulukuussa ja tehtävä 
palautettava 23.1. mennessä

• Myös hakijat, joita ei kutsuta kokeeseen, saavat tiedon sähköpostilla

• Vain TAMKissa suoritettu valintakoe hyväksytään

Hakuaika 
9.-23.1.2019



Kulttuuriala 
Valintaperusteet
Media-alan tutkinto-ohjelma 
Medianomi (AMK), päivätoteutus

• Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen pisteiden 
perusteella

• Valintakokeeseen kutsutaan etukäteisnäytön hyväksytysti 
suorittaneet hakijat sähköpostitse 

• Myös hakijat, joita ei kutsuta kokeeseen, saavat tiedon sähköpostilla

• Etukäteisnäytön ohjeet julkaistaan helmikuussa 2019
• Vain TAMKissa suoritettu valintakoe hyväksytään

Etukäteisnäytön 
palautus 

3.4.2019 klo 
15.00



Kulttuuriala 
Valintaperusteet
Musiikin tutkinto-ohjelmat
• Musiikkipedagogi (AMK)
• Muusikko (AMK)

• Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen
pisteiden perusteella

• Valintakoeopas julkaistaan helmikuussa 
2019

• Vain TAMKissa suoritettu valintakoe 
hyväksytään



Metsätalousinsinööri (AMK) Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
Master of Natural Resources

AMK-tutkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Luonnonvara-alan tutkinnot



Luonnonvara-ala 
Valintaperusteet
Metsätalouden tutkinto-ohjelma
Metsätalousinsinööri (AMK)

• Opiskelijavalinta tehdään seuraavia valintatapoja käyttäen
• Valintakoe
• Ylioppilaiden todistusvalinta
• Metsäalan perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta 

• Luonnonvara-alan valtakunnallinen valintakoe 5.6.
• Ennakkoaineisto julkaistaan 20.3. ja sen saa ottaa mukaan valintakokeeseen

• Valintakoeyhteistyö – tulos hyväksytään sellaisenaan muihin hakukohteisiin, 
jotka tekevät valintakoeyhteistyötä



Restonomi (AMK) Restonomi (ylempi AMK)

AMK-tutkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinnot



Matkailu- ja ravitsemisala
Valintaperusteet
Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma
Restonomi (AMK), päivätoteutus

• Opiskelijavalinta tehdään seuraavia valintatapoja käyttäen
• Valintakoe
• Ylioppilaiden todistusvalinta

• Matkailu- ja ravitsemisalan valtakunnallinen valintakoe 4.6.
• Valintakoeyhteistyö – tulos hyväksytään sellaisenaan muihin 
hakukohteisiin, jotka tekevät valintakoeyhteistyötä

Ennakkoaineisto 
luettavissa 

20.5.-4.6.2019



AMK-tutkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot

Bachelor of Health Care, 
Nursing

Bioanalyytikko (AMK)

Ensihoitaja (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Kätilö (AMK)

Röntgenhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Sosionomi (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK)

Bioanalyytikko (ylempi AMK)

Ensihoitaja (ylempi AMK)

Fysioterapeutti (ylempi AMK)

Kätilö (ylempi AMK)

Röntgenhoitaja (ylempi AMK)

Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Sosionomi (ylempi AMK)

Terveydenhoitaja (ylempi AMK)



Sosiaali- ja terveysala
Valintaperusteet
Bachelor of Health Care, Nursing

• Opiskelijavalinta tehdään kaksivaiheisen valintakokeen 
perusteella
• 1. vaihe: kirjallinen koe sisältäen kielikokeet suomi ja englanti (hyv/hyl) 
• 2. vaihe: soveltuvuuskoe (haastattelu+kirjallinen), kutsutaan 50 hakijaa 

ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella 
• Valintakoe järjestetään huhtikuussa
• Valintakoeyhteistyö, tulos annetaan kaikkiin valintakoeyhteistyötä 

tekeviin ammattikorkeakouluihin (Laurea, Metropolia, TAMK)

Hakuaika 
9.-23.1.2019



Sosiaali- ja terveysala
Valintaperusteet
Suomenkieliset tutkinto-ohjelmat
• Opiskelijat valitaan seuraavia valintatapoja käyttäen

• Valintakoe
• Ylioppilastutkinnon arvosanat ja valintakoe

• Valtakunnallinen esivalintakoe 24.4.
• Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen, lisätietoja 
soteli.metropolia.fi

• Valintakokeeseen kutsutaan 3 tai 4 x aloituspaikkojen määrä 
esivalintakokeen tuloksen perusteella

• Valintakokeisiin kutsuttujen alimmat pisterajat julkaistaan 
verkkosivuilla, hakijalle lähetetään omat pisteet sähköpostitse

Bioanalyytikko 
Ensihoitaja 

Fysioterapeutti 
Kätilö 

Röntgenhoitaja 
Sairaanhoitaja 

Sosionomi 
Terveydenhoitaja



Sosiaali- ja terveysala
Valintaperusteet
• Varsinaiset valintakokeet touko-kesäkuun 
vaihteessa

• Valtakunnallinen valintakoeyhteistyö, tulos 
annetaan kaikkiin samaan valintaryhmään (5) 
kuuluviin hakutoiveisiin

• Poikkeuksena: TAMKin sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja, 
kätilö ja ensihoitaja (valintakoeyhteistyö vain 
SAMKin kanssa)

• Hakijalta kysytään terveydelliset edellytykset 
opintoihin ja tieto mahdollisesta aiemman 
opiskeluoikeuden peruuttamisesta



Bachelor of Engineering
• Environmental Engineering
• Software Engineering

Insinööri (AMK)
• Autotekniikka
• Biotuotetekniikka
• Konetekniikka
• Laboratoriotekniikka
• LVI-talotekniikka
• Rakennustekniikka
• Sähkö- ja automaatiotekniikka
• Sähköinen talotekniikka
• Talotekniikka
• Tietotekniikka
Rakennusmestari (AMK) 
Rakennusarkkitehti (AMK)

Insinööri (ylempi AMK)
Master of Engineering

AMK-tutkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Tekniikan ja liikenteen alan tutkinnot



Tekniikan ja liikenteen ala
Valintaperusteet
Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat
• Environmental Engineering
• Software Engineering

• Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen tai SAT-testin 
pisteiden perusteella 

• Valintakoe järjestetään 15.4. (+ FINNIPS-kokeet ulkomailla)

• Valintakoeyhteistyö – tulos hyväksytään sellaisenaan muihin 
hakukohteisiin, jotka tekevät valintakoeyhteistyötä

Hakuaika 
9.-23.1.2019



Tekniikan ja liikenteen ala
Valintaperusteet
Suomenkieliset tutkinto-ohjelmat (insinööri, päivätoteutukset)
• Opiskelijavalinta tehdään seuraavia valintatapoja käyttäen

• Valintakoe
• Ylioppilaiden todistusvalinta
• Tekniikan ja liikenteen alan ammatillisen perustutkinnon 

suorittaneiden todistusvalinta
• Tekniikan valtakunnallinen valintakoe 29.5.

• Ennakkoaineisto julkaistaan kaksi viikkoa ennen valintakoetta

• Valintakoeyhteistyö – valintakokeen tulos hyväksytään sellaisenaan 
kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, 
rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä 
merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiin 

Autotekniikka
Biotuotetekniikka

Konetekniikka
Laboratoriotekniikka

LVI-talotekniikka
Rakennustekniikka

Sähkö- ja 
automaatiotekniikka

Sähköinen talotekniikka
Tietotekniikka



Tekniikan ja liikenteen ala
Valintaperusteet
Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

• Opiskelijavalinta tehdään seuraavia valintatapoja käyttäen
• Tekniikan valtakunnallinen valintakoe ja rakennusarkkitehtien soveltuvuuskoe
• Ylioppilastutkinnon arvosanat, tekniikan valtakunnallinen valintakoe ja 
rakennusarkkitehtien soveltuvuuskoe

• Tekniikan valtakunnallinen valintakoe 29.5. + Rakennusarkkitehtien 
soveltuvuuskoe 31.5.

• Valintakoeyhteistyö – valintakokeen tulos hyväksytään sellaisenaan 
muihin hakukohteisiin, jotka tekevät valintakoeyhteistyötä



Bachelor of Business Administration
• International Business

Tradenomi (AMK)
• Liiketalous

• Tietojenkäsittely

• Yrittäjyys ja tiimijohtaminen

Tradenomi (ylempi AMK)
Master of Business Administration

AMK-tutkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon alan tutkinnot



Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnonala
Valintaperusteet
Bachelor of Business Administration, International 
Business
• Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen tai SAT-testin pisteiden 
perusteella 

• Valtakunnallinen valintakoe Suomessa 10.4. (+ FINNIPS-kokeet 
ulkomailla)

• Ennakkoaineisto luettavissa 9.1.-10.4.

• Valintakoeyhteistyö – valintakokeen tulos hyväksytään 
sellaisenaan muihin hakukohteisiin, jotka tekevät 
valintakoeyhteistyötä

Hakuaika 
9.-23.1.2019



Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnonala
Valintaperusteet
Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

• Opiskelijavalinta tehdään seuraavia valintatapoja käyttäen
• Valintakoe
• Ylioppilaiden todistusvalinta
• Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta

• Liiketalouden valtakunnallinen valintakoe 7.6.
• Valintakoeyhteistyö – tulos hyväksytään sellaisenaan muihin hakukohteisiin, 
jotka tekevät valintakoeyhteistyötä

Ennakkoaineisto 
luettavissa 

19.4.-7.6.2019



Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnonala
Valintaperusteet
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus

• Opiskelijavalinta tehdään seuraavia valintatapoja käyttäen
• Valintakoe
• Ylioppilaiden todistusvalinta
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta

• Tietojenkäsittelyn valtakunnallinen valintakoe 6.6.
• Valintakoeyhteistyö – tulos hyväksytään sellaisenaan muihin 
hakukohteisiin, jotka tekevät valintakoeyhteistyötä

Ennakkoaineisto 
luettavissa 

6.5.-6.6.2019



Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnonala
Valintaperusteet
Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelma
Tradenomi (AMK), Yrittäjyys ja tiimijohtaminen, päivätoteutus

• Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja valintakokeen 
yhteispisteiden perusteella

• Valintakoe järjestetään 3.6. ja siihen kutsutaan etukäteisnäytön 
pisteiden perusteella 160 hakijaa 

• Myös hakijat, joita ei kutsuta kokeeseen, saavat tiedon sähköpostilla

• Ennakkotehtävä ohjeet julkaistaan helmikuussa 2019
• Vain TAMKissa suoritettu valintakoe hyväksytään

Ennakkotehtävän 
palautus 

10.4.2019 klo 
15.00



Ammattikorkeakoulujen 
opiskelijavalinta-
uudistus



24.10.2018 38

Opiskelijavalintaväylät 
nykytila

Opiskelijavalintaväylät 
2020

Todistusvalinta

Koulutusala- ja 
ammattikorkeakoulukohtaiset 

valintakokeet Yhteinen digitaalinen 
valintakoe

Todistusvalinta

Korkeakouluopintojen perusteella tehtävät valinnat Korkeakouluopintojen perusteella tehtävät valinnat

Yhteispistevalinta

Ammattikorkeakoulujen 
opiskelijavalinnat 

Lähde: mukailtu OKM

Ylioppilastutkinto Ammatillinen 
perustutkinto

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017 - 2019



Todistusvalintojen kehittäminen 

Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, 
ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten 
ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön 
kaikissa ammattikorkeakouluissa.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017 - 2019
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YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN 
PISTEYTYSMALLI 
(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pl. Kulttuuriala ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

• Pisteytettäviä aineita viisi:
 Äidinkieli 1) äidinkielenä huomioidaan suomi, 

ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi 
toisena kielenä)

 Vieras/toinen kotimainen kieli 2) paras pisteitä 
tuottava arvosana huomioidaan

 Matematiikka
 Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä 3) 

reaaliaineissa huomioidaan vain v. 2006 ja sen 
jälkeen suoritetut ainereaalit, kaksi parasta pisteitä 
tuottavaa arvosanaa huomioidaan

• EB-, IB- ja RP-/DIA-tutkinnoilla omat pisteytysmallit

• Tasasijasäännöt: 1. hakutoivejärjestys 2. Yo-arvosanat 
I. Äidinkieli II. Matematiikka III. Vieras kieli/toinen 
kotimainen kieli

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

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017 - 2019



Ammatillisen perustutkinnon pisteytysmalli
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YHTEISET TUTKINNON OSAT PISTEET

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

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

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

Todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon 
tuottama yhteispistemäärä. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Ei rajausta 
soveltuvista tutkinnoista.
Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä)

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. 
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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
≥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

KA (1-5) KA (1-3) Pisteet
≥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

Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä) 

Tasasijatilanteissa katsotaan järjestyksessä:
1. Hakutoive
2. Kaikkien aineiden keskiarvo
3. Tutkinnon yhteisten osien numerot: 

I. Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen 
II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017 - 2019



Valintakokeiden kehittäminen ja 
digitalisointi

Koulutuksien tarkemmat aloituspaikkamäärät, mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot 
ilmoitetaan viimeistään koulutustarjonnan julkaisun yhteydessä.
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Valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi 

• Uusi digitaalinen valintakoe korvaa aiemmat koulutusalakohtaiset 
valtakunnalliset valintakokeet.

• Uusi digitaalinen valintakoe otetaan käyttöön syksyllä 2019.
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Valintakokeen toteuttaminen syksy 2019 (alustavat 
tavoitteet)

• Hakijat suorittavat kokeen omalla koneella valvotussa ympäristössä.
• Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa 3-4 päivän aikana.
• Hakija voi itse valita valintakokeen suorittamisen ajankohdan ammattikorkeakoulujen 

tarjoamista vaihtoehdoista.
• Hakijan voi suorittaa Ammattikorkeakoulujen valintakokeen ”yhdellä istumalla”.
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LUONNONVARA-ALA 

46

TEKNIIKAN ALA, 
MERENKULKU

SOSIAALI-, TERVEYS-
JA LIIKUNTA

LIIKETALOUS-, 
TIETOJENKÄSITTELY-, 

JA MATKAILU-, 
RAVITSEMIS- JA 

TALOUSALA:

Matematiikka 

Luonnontieteelliset aineet 
(fysiikka)

HUMANISTINEN ALA

KAIKILLE YHTEISET SISÄLTÖALUEET
Päätöksentekotaidot
Kieli ja viestintätaidot

Eettisyys
Tunneäly (ei mukana syksy 2019)

Luonnontieteelliset aineet 
(biologia)

Valintakokeen alustavat sisältöalueet
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Kynnysehdoista päätetään 
koulutusalakohtaisesti ja/tai 
ammattikorkeakoulukohtaisesti 
keväällä 2019.
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Muiden osaamisperustaisten valintatapojen 
kehittäminen 

• Osahankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia kehittää aiempiin 
korkeakouluopintoihin pohjautuvia valintatapoja, joissa 
huomioidaan nykyistä laajemmin aikaisempia 
korkeakouluopintoja.
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Opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän 
kehittäminen 

• Tavoitteet:
• Ammattikorkeakoulut kehittävät yhteistyötä opiskelijavalintoihin liittyvän 

ohjauksen ja viestinnän yhtenäistämiseksi
• Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen välistä yhteistyötä kehitetään 

opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän osalta
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Kartoitettu ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen 
ohjauksen ja viestinnän sisältöjä sekä menetelmiä, sekä 
ohjaukseen ja viestintään liittyvät hyvät käytänteet ja 
kehittämistarpeet

Ammattikorkeakouluille kehitetään yhteinen verkkosivusto 
opiskelijavalintoihin liittyvän tiedon jakamiseksi. Tuotetaan 
materiaalia hakijoiden ja heitä ohjaavien tahojen 
hyödynnettäväksi 

Kehitetään ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen yhteistyönä 
tehtävää opiskelijavalintojen ohjausta ja viestintää

1

2

3

Opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen 
ja viestinnän kehittäminen 
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Opiskelijavalintauudistuksen lisätiedot

• Hankkeen verkkosivut www.amk-opiskelijavalinnat.fi

• Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen 
amk.opiskelijavalintahanke(at)metropolia.fi

• Instagramissa @amkopiskelijavalinnat

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017 - 2019

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/


Hakeminen, hakukelpoisuus
ja valintaperusteet
hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
puh. (03) 245 2395

Koulutusten sisällöt
TAMKin opinto-ohjaajat

Avoimen AMKin tarjonta
www.tamk.fi/avoinamk

Kysy lisää

www.tuni.fi



Tervetuloa!

tamk - tampere university of applied sciences

tamk.fi

tamk_uas

https://instagram.com/tamk_uas/
https://www.youtube.com/channel/UCxBIgFuh45T19yY1kgUUyLw
https://www.facebook.com/tampereenamk


Video > Ihminen ratkaisee

https://www.youtube.com/watch?v=08c3_TXYlIA
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