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 AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS   

1.1 Aikataulu  

Korkeakoulujen yhteishaussa on keväällä kaksi hakuaikaa: 

• Hakuaika I: 9.-23.1.2019 
• Hakuaika II: 20.3.-3.4.2019 

Haku alkaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.  

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2019. Opiskelupaikka 
on otettava vastaan viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2019. Mahdol-
liset lisähaut saa järjestää aikavälillä 1.7.-14.8.2019. 

 

1.2 Hakukelpoisuusvaatimukset 

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 eri-

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

hin. 

Valintaperusteissa esitettävillä tutkintovaatimuksilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti aina suomalaista tutkin-
toa, ellei asiasta toisin mainita. 

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

TAMK ei käytä harkinnanvaraista valintaa. 

 

1.3 Hakukelpoisuuden osoittaminen 

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien todistuskopiot tarkistetaan vain hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuk-
sena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on ladattava liite hake-
muksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta hakemukselle tai toimitettava todistuskopiot ennalta 
ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. liite 1) 
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Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun määräaikaan mennessä (postileiman päiväys ei 
riitä). Koulutusalakohtaiset poikkeavat päivämäärät ilmoitetaan erikseen korkeakoulujen hakusivuilla ja ala-
kohtaisissa valintaperusteissa. 
 
Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ennalta ilmoi-
tettuna määräaikana (ks. liite 1) ladattava liite hakemuksellensa. Oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todis-
tus hakijan valmistumisesta hyväksytään hakukelpoisuuden osoittavana todistuksena, jos virallista tutkinto-
todistusta ei pystytä toimittamaan ennakkoon ilmoitettuun määräaikaan mennessä viranomaistoiminnasta 
tai siihen rinnastettavasta syystä. 
 
IB, EB tai RP- tutkinnolla hakevien tulee ladata liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta 
hakemukselle tai toimittaa todistuskopiot ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. liite 1).   

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio viralli-
sen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee 
toimittaa ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. liite1). 

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

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi 
todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää 
hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytä-
mänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä. 

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun pe-
rusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen ha-
kijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. liite 1). 

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää esim. valinta-
koetilanteessa Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksulli-
sen (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 ulko-
puolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee 
olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai po-
liittinen 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 
epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, 
jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilö-
kohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi. 
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1.4 Valintaperusteet 

TAMK määrittelee hakukohteittain, mitkä valintavat ovat käytössä kyseisessä hakukohteessa, sekä antaa va-
lintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mukana valitsemissaan hakukoh-
teissa käytössä olevissa valintatavoissa. Käytettävät valintavat löytyvät jokaisen hakukohteen valintaperus-
teista. 

TAMK ilmoittaa hakuohjeissa ja määrittelee hakukohteittain varasijalle jäävien hakijoiden määrän.  

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 tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta am-
mattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.   

Koulumenestyksen pisteytykseen liittyvät pistetaulukot löytyvät jokaisen koulutusalan alakohtaisista valinta-
perusteista. 

 

1.5 Kielitaidon osoittaminen valinnoissa  

 Suomen tai ruotsin kielikoe  

Suomen tai ruotsin kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin ope-
tuskieli. Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä, sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) 
tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväk-
sytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös 
kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään 
arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä –kokeessa.  

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen tai ruotsin kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kie-
litutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja 
tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokei-
den suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen tai ruotsin 
kielen taidosta.  

 

1.6 Yleinen työkokemus  

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, 
joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2019. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) 
työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä. 

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hy-
väksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työn-
antajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaeh-
toista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 
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Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai 
MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoi-
tajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin viral-
lisin dokumentein. 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työ-
päivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palve-
luksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä 
vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan 
toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suo-
meksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja 
leima. 

Mahdolliset koulutusalakohtaiset työkokemusvaatimukset on tarkemmin esitetty alakohtaisissa valintape-
rusteissa. 

 

1.7 Valintakokeen erityisjärjestelyt 

Voit hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Haku-
lomake on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on saatavilla jokaisen korkeakoulun verkkosivulta. Hake-
muksessa sinun tulee kuvata tarvitsemasi valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen 
hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat.  

Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lisäksi sellaiset lausun-
not, jotka osoittavat pysyvän vamman, oppimisvaikeuden tai sairauden saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta 
vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjär-
jestelyhakemus tulee jättää 10.4. kello 15.00 mennessä. Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakou-
luihin, joihin olet hakenut. Korkeakoululla voi olla täydentävää ohjeistusta esim. kaksivaiheisiin valintoihin 
liittyen. Hakemus toimitetaan ao. korkeakoulujen hakijapalveluihin. Jos et toimita hakemusta määräaikaan 
mennessä, TAMKilla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.  

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valinta-
koeajankohdan välillä, tulee sinun jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden 
korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin aiot osallistua. Korkeakoulu voi evätä 
hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. 

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä va-
lintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Erityisjärjestely-
hakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä. 
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 YAMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS  

2.1 Hakukelpoisuusvaatimukset ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen 

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu sovel-
tuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta 
alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulutut-
kinto on.  
 

 Pohjakoulutusvaatimus 

Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen. 
Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on pe-
rillä korkeakoulun hakijapalveluissa viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. 

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava 
kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin 
viimeistään 10.4.2019 kello 15.00.Tämä ei koske hakukautena valmistuvia ulkomaisen tutkinnon suorittavia 
hakijoita. 

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä 
kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä haku-
toiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, am-
mattikorkeakoulu voi kutsua sinut valintakokeeseen tai sinun määräaikaan mennessä toimittamansa ennak-
kotehtävä voidaan ottaa huomioon. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (tur-
vapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Sinun tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä 
kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin viimeistään 10.4.2019 kello 15.00. 

 

 Työkokemus  

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkinto-
todistuksen myöntämispäivästä alkaen 31.7.2019 mennessä. 

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai am-
matillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakou-
lututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuu-
kautta ja tulee olla alalta, jolle on hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on. 

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai 
MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoi-
tajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin viral-
lisin dokumentein. 

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuk-
sen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 
932/2014). 
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Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, 
että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla 
yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työko-
kemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. 

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työko-
kemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytet-
tyyn tutkintoon. 

 

 Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen 

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammatti-
korkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkea-
koulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työ-
suhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla 
työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 

Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englan-
niksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kie-
lenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän 
nimi, allekirjoitus ja leima. 

 

2.2 Valintaperusteet ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen 

VALINTATAPA: Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä. (valintakoe voi sisältää myös haastattelun). Alin hyväksyttävä 
pistemäärä on 20 pistettä. 

Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen/ennakkotehtävän yhtey-
dessä.  

Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintako-
keessa/ennakkotehtävässä. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:  

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 
2. Hakutoivejärjestys 

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki 
tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä ar-
poo valittavan/valittavat. 
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2.3 Valintakokeen erityisjärjestelyt 

Voit hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Haku-
lomake on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on saatavilla jokaisen korkeakoulun verkkosivulta. Hake-
muksessa sinun tulee kuvata tarvitsemasi valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen 
hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat.  

Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lisäksi sellaiset lausun-
not, jotka osoittavat pysyvän vamman, oppimisvaikeuden tai sairauden saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta 
vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjär-
jestelyhakemus tulee jättää 10.4. kello 15.00 mennessä. Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakou-
luihin, joihin olet hakenut. Korkeakoululla voi olla täydentävää ohjeistusta esim. kaksivaiheisiin valintoihin 
liittyen. Hakemus toimitetaan ao. korkeakoulujen hakijapalveluihin. Jos et toimita hakemusta määräaikaan 
mennessä, TAMKilla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.  

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valinta-
koeajankohdan välillä, tulee sinun jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden 
korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin aiot osallistua. Korkeakoulu voi evätä 
hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. 

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä va-
lintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Erityisjärjestely-
hakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä. 
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 KULTTUURIALA 

3.1 Musiikin AMK-tutkinnot 

• Muusikko (AMK), päivätoteutus 
• Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 

 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Valinnoissa noudatetaan suositusta, seuraavin poikkeuksin 
 

- Ensikertalaisille varataan 40 % aloituspaikoista 
 

 Hakukelpoisuusvaatimuksetvaatimus 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun?  
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe   100 pistettä 

 
 

Valintakokeesta voit saada enintään 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 50 pistettä voidaksesi tulla 
valituksia. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat Valintakoe 

Musiikkipedagogi (AMK), 
päivätoteutus 32 32 

Muusikko (AMK), 
päivätoteutus 8 8 

 

Ensikertalaisille varataan 40 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensi-
kertalaiskiintiö.  

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus: Ennen opintoihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä am-
mattikorkeakoulu voi pyytää opiskelijalta rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti 
alaikäisten parissa työskentelyä. Ammattikorkeakoululla on myös oikeus lähettää opiskelija huumausainetes-
teihin, jos on olemassa perusteltu epäilys huumeiden käytöstä. 

 

 Valintakoe 

Valintakoeopas 
Musiikin koulutuksen valintakoetta varten julkaistaan valintakoeopas Opintopolussa ja Tampereen korkea-
kouluyhteisön nettisivuilla tammikuussa 2019. 
 
Valmistava tehtävä 
Valintakoekutsun liitteenä saat valmistavan tehtävän, joka sinun tulee palauttaa valintakokeessa. 
 
Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakoekutsu lähetetään noin viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse. Valintakokeeseen kutsutaan 
kaikki hakukelpoiset hakijat. 
 
Valintakokeen sisältö 
TAMKin musiikin tutkinto-ohjelmien valintakokeet pidetään 21.5.-4.6.2019. Valintakoe on hakijalle 1-2 päi-
väinen riippuen erikoistumisalasta. Tarkempi informaatio eri päivien sisällöistä ilmoitetaan musiikin tutkinto-
ohjelmien valintakoeoppaassa.  
 
Kokeesta voi saada yhteensä enimmillään 100 pistettä. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti ja 
siitä on saatava vähintään 50 pistettä, jotta voit tulla valituksi. 
 
Valintakokeessa arvioidaan soitto- ja/tai laulutaitoasi, musiikin teorian ja historian tuntemustasi, säveltapai-
luosaamistasi sekä soveltuvuuttasi alalle. Valintakoe ja musiikin opiskelu ammattikorkeakoulussa perustuu 
musiikkiopiston oppimäärään, mutta musiikkiopistosuorituksia ei vaadita edeltäviksi opinnoiksi. Koe sisältää 
pääpiirteittäin seuraavat osiot: instrumenttikokeet, musiikin teorian ja musiikin tuntemuksen koe, sävelta-
pailukoe, soveltuvuuden arviointi. Tarkempi kuvaus valintakokeesta julkaistaan valintakoeoppaassa, joka jul-
kaistaan tammikuussa 2019. 
 
Valintakokeen tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMK ei hyväksy muualla suoritettua valin-
takoetta eikä TAMKissa suoritettua valintakoetulosta anneta muihin ammattikorkeakouluihin. 
 
Erityisjärjestelyt valintakokeessa 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

3.2 Medianomi (AMK), päivätoteutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Valinnoissa noudatetaan suositusta, seuraavin poikkeuksin 
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- Ensikertalaisille varataan 75 % aloituspaikoista 
 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat palauttavat ensin etukäteisnäytön, jonka perusteella osa 
hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään 
valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 
 

 
Valintakoe   100 pistettä 

 
 

Valintakokeesta voit saada enintään 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 50 pistettä voidaksesi tulla 
valituksia. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat Valintakoe 

Medianomi (AMK),  
päivätoteutus 42 42 

 

Ensikertalaisille varataan 75 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensi-
kertalaiskiintiö.  

 

 Etukäteisnäyttö ja valintakoe 

Etukäteisnäyttö 
Hakiessasi TAMKin media-alan tutkinto-ohjelmaan tulee sinun toimittaa etukäteisnäyttö tehtävässä annet-
tujen ohjeiden mukaisesti 3.4.2019 kello 15.00 mennessä. Etukäteisnäytön ohjeet julkaistaan helmikuussa 
2019. Näyttö arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty/palauttamatta. Etukäteisnäyttö ei vaikuta lopullisen 
valinnan pisteisiin. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat. 
 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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Etukäteisnäytöllä arvioidaan motivaatiota, edellytyksiä media-alan korkeakouluopiskeluun, kirjallista ilmai-
sua, elokuvallista, tarinallista ja kuvallista ajattelua sekä itsereflektiota. Sinun tulee tehdä joko  
 

1) audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan tai 
2) luovan sisällöntuotannon opintosuunnan tehtävät 

 
Voit palauttaa vain valitsemasi opintosuunnan tehtävät, ei molempia. 
 
Huomaathan, että sinun tulee palauttaa yhteishaun hakulomake Opintopolussa, etukäteisnäytön tehtävät 
sekä TAMKin e-lomake sähköisesti 3.4.2019 kello 15.00 mennessä! 
 
Valmistava tehtävä 
Valintakoekutsun liitteenä saat valmistavan tehtävän, joka sinun tulee palauttaa valintakokeessa. 
 
Valintakokeen sisältö 
TAMKin Medianomi (AMK) -tutkinnon valintakoe pidetään 21.-22.5.2019 kello 9.00-18.00 (kaksipäiväinen 
koe). Valintakokeeseen kutsutaan etukäteisnäytön perusteella. Jos etukäteisnäyttösi hyväksytään, sinut kut-
sutaan valintakokeeseen. Kutsut lähetetään noin viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse. Jos pisteesi eivät 
riitä valintakokeeseen kutsumiseen saat myös tästä tiedon sähköpostiisi. Jos et saa mitään viestiä, ota yh-
teyttä TAMKin hakijapalveluihin ennen valintakoepäivää.  
 
Kaksipäiväisessä kokeessa arvioidaan hakijoiden opiskelu- ja oppimisvalmiuksia, ideointikykyä, sosiaalisia ja 
ryhmätyötaitoja, visuaalista- ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, dramaturgian tajua, esiintymistilanteen hal-
lintaa, paineensietokykyä, suomen kielen taitoa ja ilmaisua.  
 
Kokeesta voi saada yhteensä enimmillään 100 pistettä. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti ja 
siitä on saatava vähintään 50 pistettä, jotta voit tulla valituksi. 
 
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 
 
Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMK ei hyväksy muualla suoritettua valin-
takoetta eikä TAMKissa suoritettua valintakoetulosta anneta muihin ammattikorkeakouluihin. 
 
Erityisjärjestelyt valintakokeessa 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
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 LUONNONVARA-ALA 

4.1 Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 

 Suosituksen noudattaminen 

Valinnoissa noudatetaan suositusta, seuraavin poikkeuksin 
 

- Ylioppilaiden todistusvalinta 
o Todistusvalinnan kynnysehtona hyväksytty arvosana lyhyestä tai pitkästä matematiikasta 
o Käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa 
o Otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat 

- Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta 
o Metsäalan perustutkinnon keskiarvon perusteella 
o Metsäalan perustutkinnoista hyväksytään tutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen  
o Käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa 
o Otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat 

 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 
 

 Valintatavat 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, ylioppilastutkinnon arvosanoista tai ammatillisen perustutkin-
non keskiarvosta saatavien pisteiden perusteella. 
 
VALINTATAPA: VALINTAKOE 
Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe  40 pistettä 

 
 

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.  

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

VALINTATAPA: YLIOPPILAIDEN TODISTUSVALINTA 

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 
 

 
Ylioppilastutkinnon arvosanat                             60 pistettä  

 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/


14 
 

Todistusvalinnassa valittavilla hakijoilla tulee olla lyhyen tai pitkän matematiikan ylioppilaskirjoitusten koe 
hyväksytysti suoritettu. Todistusvalinta on käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa ja siinä otetaan huomioon 
ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen varsinaista valinta-
koetta. Jos tulet valituksi suoraan koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokee-
seen. Todistusvalinnassa ei ole käytössä varasijavalintaa.  

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. äidinkielen arvosana 
2. arvonta 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys  
 

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A 
Äidinkieli * 20 19 17 12 10 

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimai-
nen) pitkä (lyhyt/keskipitkä) 

 

20 (19) 

 

19 (18) 

 

17 (16) 

 

12 (11) 

 

10 (9) 
Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaa-
liaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoitta-
neilla reaali) 

 

20 

 

19 

 

17 

 

12 

 

10 

*IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 
 
Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 
 
Kansainvälinen ylioppilastutkinto 
Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat 
muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pis-
teytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys.  
 

VALINTATAPA: AMMATTILLISEN PERUSTUTKINNON SUORITTANEIDEN TODISTUSVALINTA  

Opiskelijavalinta tehdään metsäalan ammatillisen perustutkinnon keskiarvosta saatavien pisteiden perus-
teella seuraavasti: 

 
Ammatillisen tutkinnon keskiarvo  90 pistettä 

 
 
Valintatavassa ovat mukana metsäalan perustutkinnon suorittaneet hakijat, joilla metsätalouden tutkinto-
ohjelma on 1.hakutoiveena hakemuksella. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, 
jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta. Jos 
tulet valituksia suoraan todistuksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalin-
nassa ei ole käytössä varasijavalintaa.  

Sinun tulee ladata hakulomakkeelle kopio metsäalan perustutkinnosta viimeistään 10.4.2019 kello 15.00. 
Jos valmistut ammatilliseen perustutkintoon 10.4. jälkeen, tulee sinun lähettää kopio ammatillisesta perus-
tutkinnostasi 17.5. mennessä TAMKin hakijapalveluihin. Vain lopullisen tutkintotodistuksen toimittaneet ha-
kijat otetaan huomioon todistusvalinnassa.  

Tasapistetilanteessa kaikki samalla pistemäärällä olevat hakijat valitaan. 

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/kuka-voi-hakea-yliopistoon/ylioppilastutkinnon-pisteitys-2/
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Ammatillisen perustutkinnon pisteytys  

Todistusvalinta tehdään ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon perusteella (liite 3). 
 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen 
aloituspaikat Valintakoe Ylioppilaiden  

todistusvalinta 

Ammatillisen 
tutkinnon suo-
rittaneiden to-
distusvalinta 

Metsätalousinsinööri 
(AMK), päivätoteutus 30 15 12 3 

 

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikerta-
laiset hakijat. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.  

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa va-
lintatavalla.  

Aloituspaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä: 

1. ammatillisen tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta 
2. ylioppilaiden todistusvalinta 
3. valintakoe 
 

 Valintakoe 

Valintakokeen sisältö 
Luonnonvara-alan koulutusten yhteinen valintakoe järjestetään 5.6.2019 kello 9.00-14.00. Valintakokeisiin 
osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä 
ammattikorkeakoulussa, jonka luonnonvara-alan hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena ja haku-
kohde tekee valintakoeyhteistyötä. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua eikä valintakoepaikkaa 
voi vaihtaa.  
 
Valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän osiot. Matematiikan osio testaa matematiikan perusosaa-
mista. Viestinnän osuudessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa hakijan kiinnostusta luonnon-
vara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Toinen osio testaa luetun ymmärtämistä ja 
tekstin tuottamista. Tehtävä perustuu ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaali julkaistaan hakuajan alka-
essa ja se saa olla koetilanteessa mukana. 
 
Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Valintakokeesta tulee saada vähintään 14 pistettä voidaksesi 
tulla valituksi. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. 
Viestinnän kokeen kummastakin osiosta voi saada 10 pistettä ja kummastakin osiosta tulee saada vähintään 
3,5 pistettä. Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. 
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 
 
 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
http://www.hamk.fi/hakijalle/luonnonvara-alan-yhteinen-valintakoe/Sivut/default.aspx
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Ennakkoaineisto 
Ennakkomateriaali julkaistaan hakuajan alkaessa ja se saa olla koetilanteessa mukana. 
 
Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkea-
koulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun päivätoteutuksen valintakokeen.  

Erityisjärjestelyt valintakokeessa 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
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 MATKAILU- JA RAVITSEMISALA  

5.1 Restonomi (AMK), päivätoteutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Valinnoissa noudatetaan suositusta, seuraavin poikkeuksin: 
 

- Ylioppilaiden todistusvalinta 
o Todistusvalinta on käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa 
o Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat 
o Todistusvalinnan tasapistesäännöissä äidinkielen arvosana 
o Tasapistetilanteessa huomioidaan äidinkielen arvosana 

 Hakukelpoisuusvaatimuksetvaatimus 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 
 

 Valintatavat 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta tai ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perus-
teella. 

VALINTATAPA: VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe   70 pistettä 

 
 

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

VALINTATAPA: YLIOPPILAIDEN TODISTUSVALINTA 

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 
 

 
Ylioppilastutkinnon arvosanat  30 pistettä  

 
 

Todistusvalinta on käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa ja siinä otetaan huomioon ainoastaan ensikertalai-
set ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen varsi-
naista valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua va-
lintakokeeseen. Todistusvalinnassa ei ole käytössä varasijavalintaa.  

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
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Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. äidinkielen arvosana 
2. ylitäyttö 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 
 

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A 

Äidinkieli  10 9 8 7 6 
Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimai-
nen): pitkä (lyhyt/keskipitkä) 

10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5) 

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaali-
aineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoitta-
neilla reaali) 

10 9 8 7 6 

* IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 
 
Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 
 
Kansainvälinen ylioppilastutkinto 
Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat 
muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pis-
teytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys. 

 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat Valintakoe Ylioppilaiden  

todistusvalinta 
Restonomi (AMK),  
päivätoteutus 60 50 10 

 

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikerta-
laiset hakijat.  Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.  

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa va-
lintatavalla.  

Aloituspaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä: 

1. todistusvalinta 
2. valintakoe 

 

 Valintakoe 

Valintakokeen sisältö 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe pidetään 4.6.2019 kello 10.00 alkaen. Sinun 
tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka matkailu,- ravitsemis- ja talousalan 

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/kuka-voi-hakea-yliopistoon/ylioppilastutkinnon-pisteitys-2/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena hakulomakkeella ja on mukana valintakoeyhteistyössä. Va-
lintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.  
 
Valintakokeeseen sisältyy kaksi osiota, joista toinen on ammattikorkeakoulun valinnan mukaan haastattelu 
tai kirjoitelma. TAMKissa järjestettävässä kokeessa on kirjoitelma. Valintakokeessa painotetaan soveltu-
vuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaat-
tis-loogisia valmiuksia.  
 
Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen molemmista osioista on saatava vähintään 
1 piste. 
 
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Ennakkoaineisto 
Valintakoe pohjautuu osin ennakkoaineistoon. Ennakkoaineisto julkaistaan 20.5.-4.6.2019. Ennakkoaineisto 
ei saa olla mukana koetilanteessa. 
 
Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Ammattikorkeakoulut tekevät valintakoeyh-
teistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammatti-
korkeakoulussa suoritetun valintakokeen.  
 
Erityisjärjestelyt valintakokeessa 

Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

5.2 Restonomi (AMK), monimuotototeutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Valinnoissa noudatetaan suositusta, seuraavin poikkeuksin: 
 

- Rajattu pohjakoulutusvaatimus 
- TAMKin oma valintakoe 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Restonomi (AMK) -monimuotototeutukseen on rajattu pohjakoulutusvaatimus. Hakukelpoisuuden antaa  
• matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillinen toisen asteen tai opistoasteen tutkinto tai  
• tekniikan alan kiinteistöpalveluiden perustutkinto tai elintarvikealan ammatillinen perustutkinto. 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta ja työkokemuksesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

       
       Valintakoe                            70 pistettä 

Työkokemus  30 pistettä 
Yhteensä                            100 pistettä 
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Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. valintakoepisteet 
2. työkokemuspisteet 
3. hakutoivejärjestys 
4. arvonta 

 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat Työkokemus ja valintakoe 

Restonomi (AMK),  
monimuotototeutus 40 40 

 

Ensikertalaisille varataan 50 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensi-
kertalaiskiintiö.  
 

 Työkokemuksen pisteytys 

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, 
joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2019. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) 
työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä. 
 

 Valintakoe 

Valintakokeen sisältö 
TAMKin oma valintakoe järjestetään 23.5.2019. Valintakoe kestää noin kolme tuntia. Kokeessa painotetaan 
soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-
loogisia valmiuksia.  
 
Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voit tulla valituksi, kokeesta on saatava vähin-
tään 25 pistettä. Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. 
 
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.  
 
Ennakkoaineisto 
Valintakoe pohjautuu ennakkoaineistoon sekä kokeessa jaettavaan materiaaliin. Ennakkoaineisto julkaistaan 
9.5.-23.5.2019. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. 
 
Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuk-
sella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen noin viikko ennen valintakoetta. 
 
Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMK ei hyväksy muualla suoritettua valin-
takoetta eikä TAMKissa suoritettua valintakoetulosta anneta muihin ammattikorkeakouluihin. 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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Erityisjärjestelyt valintakokeessa 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

5.3 Restonomi (ylempi AMK) 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Valinnoissa noudatetaan suositusta, seuraavin poikkeuksin: 
 

- Tasapistetilanteessa huomioidaan ensisijaisesti hakutoivejärjestys  
 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus  
Pohjakoulutusvaatimuksena on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan korkeakoulututkinto tai liiketalouden 
tradenomin tutkinto. 
 
Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai 
ETA-maan kansalainen. Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on toimitettava kopio 
haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 
15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englan-
niksi, on sinun toimitettava lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi teke-
mästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 
 
Työkokemusvaatimus 
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 
jälkeen. Työkokemuksen tulee olla alalta, jolle on hakemassa tai alalta jolta korkeakoulututkinto on ja sen 
tulee olla hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä. 
 
Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi 
Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkin-
non (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kysei-
sen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös 
tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava alalta, jolle on hakemassa tai alalta 
jolta korkeakoulututkinto on. 
 
Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 
tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-
palveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ JA RYHMÄKESKUSTELU 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja ryhmäkeskustelun pisteiden perusteella seuraavasti: 
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Kummastakin osiosta, ryhmäkeskustelusta ja ennakkotehtävä, on saatava vähintään 10 pistettä, jotta voit 
tulla hyväksytyksi koulutukseen. 

Valinta tasapisteissä olevien välillä 
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 
 

1. hakutoivejärjestys 
2. ryhmäkeskustelun pisteet 
3. ennakkotehtävän pisteet 
4. arvonta 

 

 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Aloituspaikat Ennakkotehtävä ja  
ryhmäkeskustelu 
 

Restonomi (ylempi AMK) 30 30 
 

 

 Ennakkotehtävä 

Ennakkotehtävä koostuu kolmesta osasta:  
 

1. Organisaationi esittely, osaamiseni. Miksi haluan restonomi (ylempi AMK) koulutukseen?  
2. Palveluliiketoiminnan keskeiset haasteet sekä muutos- ja kehitystekijät  
3. Kehittämishankkeen esittely   

 
Ennakkotehtävän maksimipituus on neljä sivua. 
 
Ennakkotehtävä on palautettava tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 men-
nessä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan men-
nessä. 

Ennakkotehtävästä on mahdollista saada enimmillään 40 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä, 
jotta sinut voidaan kutsua valintakokeeseen.  

Ennakkotehtävän lisäksi muista myös täyttää yhteishaun hakulomake hakuaikana osoitteessa Opinto-
polku.fi.  

Vain määräaikaan mennessä tulleet ennakkotehtävät huomioidaan. 

 

 
Ennakkotehtävä   40 pistettä 
Ryhmäkeskustelu   60 pistettä 
Yhteensä   100 pistettä 
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Kutsu haastatteluun 
Haastatteluun kutsutaan kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksytysti palauttaneet hakijat. Ennakko-
tehtävästä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua kokeeseen. Valintakoekutsut lähe-
tään noin viikko ennen valintakoetta sähköpostitse. Myös niille hakijoille, joita ei kutsuta lähetään tästä tie-
toa. Jos et saa mitään viestiä, ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.  
 

 Ryhmäkeskustelu 

Valintakokeen toinen osa on ryhmähaastattelu, joka pidetään 20.-21.5.2019. Hakijalle valintakoe on yksipäi-
väinen.  

Haastattelusta voit saada enintään 60 pistettä. Sinun on saatava haastattelusta vähintään 10 pistettä, jotta 
voit tulla hyväksytyksi koulutukseen. 

Ryhmän koko on 3-5 hakijaa, ja valintakoetilaisuus kestää yhteensä 60 min. Keskustelussa esittelet itseäsi ja 
motiiveja, miksi olet hakemassa tutkinto-ohjelmaan sekä osallistut tavoitteelliseen keskusteluun, jossa pyri-
tään yhdessä tunnistamaan tämän hetken ja lähitulevaisuuden palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyvät 
tärkeimmät haasteet. 

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin. 
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 SOSIAALI- JA TERVEYSALA  

6.1 Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot 

• Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus  
• Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus  
• Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus  
• Kätilö (AMK), päivätoteutus 
• Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus  
• Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 
• Sosionomi (AMK), päivätoteutus 
• Terveydenhoitajan (AMK), päivätoteutus 

 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Valinnoissa noudatetaan suositusta, seuraavin poikkeuksin: 
 

- Sairaanhoitajan, ensihoitajan, kätilön ja terveydenhoitajan hakukohteet  
o eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, vaan valintakoeyhteistyötä teh-

dään Satakunnan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen kanssa 
o ensikertalaisille varataan 70 % aloituspaikoista (ei koske sairaan) 

 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 
 

 Terveydelliset vaatimukset 

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Bioanalytiikan koulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja nor-
maali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus kou-
lutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa va-
linnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella 
voida pitää soveltuvana bioanalytiikan koulutukseen. 

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että 

- opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa 
- ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle 
- esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua ter-

veydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä 
- veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista. 
- useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja 

niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa. 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/


25 
 

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekis-
teriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. 

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edel-
lyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätök-
sestä. 
 

 Valintatavat 

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat ensin valtakunnalliseen sähköiseen esivalinta-
kokeeseen. Esivalintakokeen pisteiden perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen va-
lintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin 
nähden. 
 
Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pel-
kästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.  

VALINTATAPA: VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe   70 pistettä 

 
 

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.  

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

VALINTATAPA: YLIOPPILASTUTKINNON ARVOSANAT JA VALINTAKOE  

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän 
perusteella seuraavasti: 
 

 
Ylioppilastutkinnon arvosanat                          30 pistettä 
Valintakoe                            70 pistettä 
Yhteensä                            100 pistettä 

 
 
Valintatavassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat. 
 
Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 
 

1. valintakoepisteet 
2. koulumenestyspisteet 
3. hakutoivejärjestys 
4. arvonta 
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Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 
 

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A 
Äidinkieli* 10 9 8 7 6 
Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimai-
nen): pitkä (lyhyt/keskipitkä) 

10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5) 

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) 
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 
2006 kirjoittaneilla reaali) 

10 9 8 7 6 

*IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 
 
Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 
 
Kansainvälinen ylioppilastutkinto 
Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat 
muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pis-
teytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys. 
 
Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,  

- jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa 
- jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja 
- jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä anne-

tun todistuksen perusteella 
- 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) 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat  Valintakoe Koulumenestys ja  

valintakoe 
Bioanalyytikko (AMK),  
päivätoteutus 32 10 22 

Ensihoitaja (AMK),  
päivätoteutus 25 10 15 

Fysioterapeutti (AMK),  
päivätoteutus 32 10 22 

Kätilö (AMK), 
 päivätoteutus 20 8 12 

Röntgenhoitaja (AMK),  
päivätoteutus 32 10 22 

Sairaanhoitaja (AMK), 
 päivätoteutus 150 44 106 

Sosionomi (AMK),  
päivätoteutus 60 15 45 

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/kuka-voi-hakea-yliopistoon/ylioppilastutkinnon-pisteitys-2/


27 
 

Terveydenhoitaja (AMK), 
päivätoteutus 20 8 12 

 

Ensikertalaisille varataan 80 % koulutuksen aloituspaikoista. Poikkeuksena ensihoitajan, terveydenhoitajan 
ja kätilön hakukohteet, joissa varataan 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille. Löydät lisätietoja ensikertalais-
kiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.  

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa va-
lintatavalla.  

Aloituspaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä: 

1. Koulumenestys ja valintakoe 
2. Valintakoe 

 

 Esivalintakoe  

Kaikki TAMKin sosiaali- ja terveysalan päivätoteutuksiin hakevat hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esiva-
lintakokeeseen, joka pidetään 24.4.2019. Esivalintakoe on sähköinen. Sinulle lähetetään sähköpostitse linkki, 
josta pääset suorittamaan kokeen. Sosiaali- ja terveysalalla esivalintakoe on yhteinen kaikille, riippumatta 
siitä mihin koulutuksiin olet hakenut. Esivalintakokeen tulos ei vaikuta enää lopulliseen valintaan. Esivalinta-
koe pohjautuu osittain ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan viimeistään hakuajan alettua osoitteessa 
http://soteli.metropolia.fi/.  

Esivalintakokeeseen osallistuneet hakijat saavat esivalintakokeen pisteet sähköpostiin muutaman päivän ku-
luessa esivalintakokeesta. TAMK lähettää valintakoekutsun sähköpostitse niille hakijoille, joilla pisteet riittä-
vät valintakokeeseen kutsumiseen. Niille hakijoille, joiden pisteet eivät riitä valintakokeeseen kutsumiseen, 
ei lähetetä ilmoitusta tästä vaan alimmat pisterajat julkaistaan TAMKin nettisivuilla. 

Erityisjärjestelyt sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeessa 
Erityisjärjestelyjä sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen haetaan erillisellä 
lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/. Tämä lomake liitteineen tulee palauttaa 
10.4.2019 kello 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä 
hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena. 
 
Varsinaiseen valintakokeeseen sinun tulee täyttää erillinen erityisjärjestelylomake. TAMKin varsinaisen va-
lintakokeen erityisjärjestelylomakkeen löydät TAMKin nettisivuilta. Huomioithan, että sosiaali- ja terveys-
alalla valintakokeeseen kutsutaan vain osa hakijoista valintaperusteiden mukaisesti.   

Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

 Valintakokeet 
TAMK & SAMK-valintakoeyhteistyö: ENSIHOITAJA (AMK), KÄTILÖ (AMK), SAIRAANHOITAJA 
(AMK) JA TERVEYDENHOITAJA (AMK) 

Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakokeeseen kutsutaan osa hakukelpoisista hakijoista esivalintakokeen pisteiden perusteella. TAMKin 
valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Kutsut lähetetään 
sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. 
 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
http://soteli.metropolia.fi/
http://soteli.metropolia.fi/
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Valintakoe 
TAMKin valintakoe pidetään 28.5.2019. Valintakoe on yhteinen seuraaville TAMKin tutkinto-ohjelmille: sai-
raanhoitaja, ensihoitaja, kätilö ja terveydenhoitaja.  
 
Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppi-
mis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.  
 
TAMKin valintakoe on sähköinen. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 
70 pistettä. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti.  Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. 
 
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 
 
Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Valintakoeyhteistyötä tehdään Satakunnan 
ammattikorkeakoulun (SAMK) sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutuksen kanssa. TAMKin koulutuksista valin-
takoeyhteistyössä ovat mukana seuraavat tutkinto-ohjelmat: sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveydenhoitaja ja 
kätilö. Jos haet useampaan näistä TAMKin ja/tai SAMKin hakukohteista, sinut kutsutaan sen hakukohteen 
valintakokeeseen, johon esivalintakokeen pisteesi riittävät. Valintakoetuloksen saat kaikkiin hakukohteisiin. 
 
VALINTARYHMÄ 2: BIOANALYYTIKKO (AMK) JA RÖNTGENHOITAJA (AMK) 

Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 
Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakokeeseen kutsutaan osa hakukelpoisista hakijoista esivalintakokeen pisteiden perusteella. TAMKin 
valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.  

 
Kutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. 
 
Valmistava tehtävä 
Jos saat valintakoekutsun TAMKiin, sinulle lähetetään kutsun liitteenä valmistava tehtävä, joka sinun tulee 
palauttaa kokeessa. 
 
Valintakoe 
Bioanalyytikon tutkinto-ohjelman valintakoe pidetään 24.5.2019.  
 
TAMKin valintakoe on psykologinen soveltuvuustutkimus, joka sisältää kirjallisia tehtäviä ja haastattelun. Ko-
keen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Vain kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet haastatel-
laan. 

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voi tulla valituksi, kokeesta on saatava vähin-
tään 30 pistettä. 

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. 
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Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 

Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakokeeseen kutsutaan osa hakukelpoisista hakijoista esivalintakokeen pisteiden perusteella. TAMKin 
valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. 
 
Kutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. 
 
Valmistava tehtävä 
Jos saat valintakoekutsun TAMKiin, sinulle lähetetään kutsun liitteenä valmistava tehtävä, joka sinun tulee 
palauttaa kokeessa. 
 
Valintakoe 
Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman valintakoe pidetään 27.5.2019.  
 
TAMKin valintakoe on psykologinen soveltuvuustutkimus, joka sisältää kirjallisia tehtäviä ja haastattelun. Ko-
keen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Vain kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet haastatel-
laan. 

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voi tulla valituksi, kokeesta on saatava vähin-
tään 30 pistettä. 

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. 
 

VALINTARYHMÄ 3: FYSIOTERAPEUTTI (AMK) 

Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakokeeseen kutsutaan osa hakukelpoisista hakijoista esivalintakokeen pisteiden perusteella. TAMKin 
valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. 
Kutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. 
 
Valmistava tehtävä 
Jos saat valintakoekutsun TAMKiin, sinulle lähetetään kutsun liitteenä valmistava tehtävä, joka sinun tulee 
palauttaa kokeessa. 
 
Valintakoe 
Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman valintakoe pidetään 24.5. ja 27.5.2019. Koe on hakijalle yksipäiväinen. 
Saat kutsun kokeeseen jommallekummalle päivälle.  
 
TAMKin valintakoe on psykologinen soveltuvuustutkimus, joka sisältää kirjallisia tehtäviä ja haastattelun. Fy-
sioterapeuttikoulutuksen valintakokeeseen sisältyy lisäksi liikkumiskoe. Kokeen jokainen osio on suoritettava 
hyväksytysti. Kirjallinen osio tulee ensin suorittaa hyväksytyksi, jotta pääset haastatteluun ja liikkumiskokee-
seen. 
Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voi tulla valituksi, kokeesta on saatava vähin-
tään 30 pistettä. 
 
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 
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Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. 
 
VALINTARYHMÄ 4: SOSIONOMI (AMK) 

Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakokeeseen kutsutaan osa hakukelpoisista hakijoista esivalintakokeen pisteiden perusteella. TAMKin 
valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. 
 
Valmistava tehtävä 
Jos saat valintakoekutsun TAMKiin, sinulle lähetetään kutsun liitteenä valmistava tehtävä, joka sinun tulee 
palauttaa kokeessa. 
 
Valintakoe 
TAMKin sosionomi tutkintovalintakoe pidetään 3.6.2019.  
 
TAMKin valintakoe on psykologinen soveltuvuustutkimus, joka sisältää kirjallisia tehtäviä ja haastattelun. Ko-
keen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Vain kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet haastatel-
laan.  
 
Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voi tulla valituksi, kokeesta on saatava vähin-
tään 30 pistettä. 
 
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 
 
Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. 
 

 Erityisjärjestelyt valintakokeessa 

Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

 Valintakoeyhteistyö 

TAMKin sosiaali- ja terveysalan koulutukset ovat mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä lukuun 
ottamatta 1.valintaryhmään kuuluvia hakukohteita. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hy-
väksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Sosiaali- ja terveysalan val-
takunnallista valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut löytyvät TAMKin nettisivuilta: 
http://www.tamk.fi/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo.   

Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Lisäksi kauneudenhoitoala muodostaa oman valintaryh-
mänsä. Voit saada saman valintaryhmän sisällä hakemiisi koulutuksiin yhden valintakoekutsun. Sinut kutsu-
taan saman valintaryhmän sisällä aina ylimpään hakutoiveeseen esivalintakokeessa saamiesi pisteiden pe-
rusteella. Kokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin 
olet hakenut.  

 

 

http://www.tamk.fi/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo
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Valintaryhmät ovat seuraavat: 

1.valintaryhmä 2.valintaryhmä 3.valintaryhmä 4.valintaryhmä 5.valintaryhmä 6. valinta-
ryhmä 

Barnmorska Bioanalytiker Apuvälinetek-
nikko Geronomi 

Sosionomi, ri-
kosseuraa-
musala 

Estenomi 

Förstavårdare Bioanalyytikko Ergoterapeut Kuntoutuksen oh-
jaaja 

 Estenom 

Ensihoitaja Bioanalytiker Fysioterapeut Socionom   
Hälsovårdare Bioanalyytikko Fysioterapeutti Sosionomi   

Kätilö Hammasteknikko Jalkaterapeutti Sosionomi, diako-
niatyö 

  

Sairaanhoitaja Optometristi Naprapaatti Sosionomi, kirkon 
nuorisotyö 

  

Sairaanhoitaja, 
diakoninen  
hoitotyö 

Röntgenhoitaja Osteopaatti Sosionomi, kirkon 
varhaiskasvatus 

 
 

Sjukskötare Röntgenskötare Toimintatera-
peutti    

Terveydenhoitaja Suuhygienisti     
 

6.2 Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK 

• Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntija 
• Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 

 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan valtakunnallista suositusta.  
 

 Hakukelpoisuusvaatimuksetvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliinisen asiantuntijan opintoihin pohjakoulutusvaatimuksena on Ensi-
hoitajan, Kätilön, Sairaanhoitajan tai Terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto 
(tällöin vaaditaan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkin-
toon). 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtamisen opintoihin pohjakoulutusvaatimuk-
sena on Bioanalyytikon, Ensihoitajan, Fysioterapeutin, Kätilön, Röntgenhoitajan, Sairaanhoitajan, Sosiono-
min tai Terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto (tällöin vaaditaan Opetushalli-
tuksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon). 

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai 
ETA-maan kansalainen. Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on toimitettava kopio 
haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 
15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englan-
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niksi, on sinun toimitettava lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi teke-
mästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi sinulta vaadi-
taan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon. 
 
Työkokemusvaatimus 
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 
jälkeen. Työkokemuksen tulee olla sosiaali- ja terveysalalta ja hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä. 
 
Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi 
Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkin-
non (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kysei-
sen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös 
tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava sosiaali- ja terveysalalta. 
 
Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 
tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-
palveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe   100 pistettä 

 
 

Hakijat asetetaan tässä valintavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat Valintakoe 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK,  
Kliininen asiantuntija 30 30 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK,  
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 30 30 

 

 Valintakoe 

Ennakkoaineisto 
Ennakkoaineisto julkaistaan viimeistään hakuajan alettua Opintopolussa ja tuni.fi -verkkosivuilla.  
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Valintakoe  
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliinisen asiantuntijan koulutuksen ja sosiaali- ja terveysalan johtamisen 
valintakoe pidetään 24.5.2019 kello 9.00-11.00. Valintakokeen jälkeen järjestetään info kello 11.30 alkaen. 
Infossa vastataan mahdollisiin hakijoiden kysymyksiin ja se kestää noin tunnin. Info ei ole pakollinen. 
 
Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä, joka perustuu ennakkoaineistoon. Valintakokeessa hakijan tulee 
suorittaa kaikki osiot kokeesta hyväksytysti. Valintakokeesta voit saada enimmillään 100 pistettä. Alin hyväk-
syttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetään sähköpostitse noin 
viikko ennen valintakoetta. 

Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMKin Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, 
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja Kliinisen asiantuntijan hakukohteet hyväksyvät toistensa valintakoetu-
loksen. Jos haet kumpaankin hakukohteeseen, sinut kutsutaan sen hakukohteen valintakokeeseen, joka si-
nulla on ylempänä hakutoiveena. Valintakoetuloksen saat kumpaankin hakutoiveeseen. 
 
Erityisjärjestelyt valintakokeessa 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt 

 

6.3 Sosionomi (ylempi AMK) 

 Suosituksen noudattaminen 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan valtakunnallista suositusta.  
 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 
 
Pohjakoulutusvaatimus 
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaalialan opintoihin pohjakoulutusvaatimuksena on Sosionomin 
AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto (tällöin vaaditaan Opetushallituksen päätös korkeakoulu-
opintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon). 
 
Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai 
ETA-maan kansalainen. Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on toimitettava kopio 
haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 
15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englan-
niksi, on sinun toimitettava lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi teke-
mästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi sinulta vaadi-
taan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon. 
 
Työkokemusvaatimus 
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 
jälkeen. Työkokemuksen tulee olla sosiaali- ja terveysalalta ja hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä. 
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Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi 
Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkin-
non (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kysei-
sen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös 
tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava sosiaali- ja terveysalalta. 
 
Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 
tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-
palveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 
 

 
Valintakoe   100 pistettä 

 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 

 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat Valintakoe 

Sosionomi (ylempi AMK) 30 30 
 

 Valintakoe 

Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakoekutsut lähetään sähköpostitse noin viikko ennen valintakoetta. 
 
Valintakoe 
TAMKin Sosionomi (ylempi AMK) -koulutuksen valintakoe pidetään 16.5.2019 kello 9.00-12.00. Valintakoe 
on kirjallinen tehtävä ja pohjautuu osittain kokeessa jaettavaan aineistoon.  
 
Valintakokeesta voit saada enimmillään 100 pistettä. Siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta voit tulla 
valituksi koulutukseen. Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytyksi.   Valintakoetulos on voi-
massa kyseisen haun ajan. 
 
Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Vain TAMKissa suoritettu valintakoe hyväk-
sytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin. 
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 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 

7.1 Tekniikan alan AMK-tutkinnot (päivätoteutukset) 

• Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 
• Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 
• Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 
• Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 
• Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, monimuotototeutus 
• Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 
• Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 
• Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 
• Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 
• Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 

 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan suositusta, seuraavin poikkeuksin: 

- Ylioppilaiden todistusvalinta 
o Todistusvalinnan kynnysehtona hyväksytty arvosana matematiikasta, kemiasta tai fysiikasta 

- Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta 
o Tekniikan alan perustutkinnon keskiarvon perusteella 
o Tekniikan alan perustutkinnoista hyväksytään tutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen 

 

 Hakukelpoisuusvaatimus 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu  Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 

 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe  40 pistettä 

 
 

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.  

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 

 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
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VALINTATAPA: YLIOPPILAIDEN TODISTUSVALINTA 

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 
 

 
Ylioppilastutkinnon arvosanat  60 pistettä  

 
 
TAMKin tekniikan alan todistusvalinnassa valittavilla hakijoilla tulee olla matematiikan, fysiikan tai kemian 
ylioppilaskirjoitusten koe hyväksytysti suoritettu. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen var-
sinaista valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua 
valintakokeeseen.  

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. matematiikan arvosana 
3. ylitäyttö 

 

Ylioppilastutkinnon pisteytys 

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A 

Äidinkieli* 15 12 9 6 3 

Paras pitkänä kirjoitettu kieli 15 12 9 6 3 

Matematiikka, pitkä** 15 12 9 7 5 

Matematiikka, lyhyt** 10 8 6 4 2 

Fysiikan reaalikoe*** 15 12 9 6 3 

Kemian reaalikoe*** 15 12 9 6 3 

Biologian reaalikoe*** 15 12 9 6 3 

* = IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 
** = enintään toinen 
*** = enintään yksi  

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 

Kansainvälinen ylioppilastutkinto 

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat 
muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pis-
teytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys. 

 

 

 

 

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/kuka-voi-hakea-yliopistoon/ylioppilastutkinnon-pisteitys-2/
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VALINTATAPA: AMMATTILLISEN PERUSTUTKINNON SUORITTANEIDEN TODISTUSVALINTA  

Opiskelijavalinta tehdään tekniikan alan ammatillisesta perustutkinnon keskiarvosta saatavien pisteiden pe-
rusteella seuraavasti: 

 
Ammatillisen tutkinnon keskiarvo  90 pistettä 

 
 
Valintatavassa ovat mukana tekniikan alan perustutkinnon suorittaneet hakijat. Todistusvalinnassa huomi-
oidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinta tehdään ammatilli-
sen painotetun perustutkinnon keskiarvon perusteella. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan en-
nen valintakoetta. Jos tulet valituksia suoraan todistuksen perusteella, sinun ei välttämättä tarvitse enää 
osallistua valintakokeeseen.  
 
Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio tekniikan alan ammatillisesta perustutkinnosta viimeistään 
10.4.2019 kello 15.00. Jos valmistut ammatilliseen perustutkintoon 10.4. jälkeen, tulee sinun lähettää kopio 
ammatillisesta perustutkinnostasi heti sen saatuasi tai viimeistään 17.5.2019 kello 15.00 mennessä. Vain lo-
pullisen tutkintotodistuksen toimittaneet hakijat otetaan huomioon todistusvalinnassa. 
 
Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. ylitäyttö  

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys  

Todistusvalinta tehdään ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon perusteella (liite 3). 
 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen 
aloituspaikat Valintakoe Ylioppilaiden  

todistusvalinta 

Ammatillisen tut-
kinnon suorittanei-
den todistusvalinta 

Insinööri (AMK), 
Autotekniikka,  
päivätoteutus 

40 13 8 19 

Insinööri (AMK), Biotuotetek-
niikka, päivätoteutus 32 15 12 5 

Insinööri (AMK), 
Konetekniikka,  
päivätoteutus 

95 44 22 29 

Insinööri (AMK),  
Laboratoriotekniikka, 
päivätoteutus 

34 20 10 4 

Insinööri (AMK),  
Rakennustekniikka,  
päivätoteutus 

95 44 19 32 

Insinööri (AMK),  
LVI-talotekniikka,  
päivätoteutus 

34 13 8 13 
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Insinööri (AMK),  
Sähkö- ja  
automaatiotekniikka,  
päivätoteutus 

35 12 8 15 

Insinööri (AMK),  
Sähköinen talotekniikka,  
päivätoteutus 

34 13 8 13 

Insinööri (AMK),  
Tietotekniikka,  
päivätoteutus 

80 38 12 30 

 

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensi-
kertalaiskiintiö.  

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa va-
lintatavalla.  

Aloituspaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä: 

1. ammatillisen tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta 
2. ylioppilaiden todistusvalinta 
3. valintakoe 

 

 Valintakoe 

Ennakkoaineisto 
Suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on 
luettavissa netissä kaksi viikkoa ennen koetta. 
 
Valintakokeen sisältö 
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe pidetään 29.5.2019 kello 10-12.30. Valintakokeeseen osallistuvat 
kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikor-
keakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde on sinulla ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde 
tekee valintakoeyhteistyötä. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua eikä valintakoepaikkaa voi 
vaihtaa.  
 
Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnon-
tieteiden ja matemaattisten aineiden perusosaamista. Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Voit 
valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen kaikille hakijoille pohjakoulutuksesta 
riippumatta. Kokeessa ei saa käyttää laskinta eikä kaavastoa.  

Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla vali-
tuksi. 

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan Oma Opintopolku -palvelussa ennen valintakoetta. Jos tulet 
valituksi suoraan koulutukseen koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.  

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

 

 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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Kielitaidon osoittaminen 
Suomen kielikoe järjestetään hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli (suomi). 
Kielikokeen tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voit tulla valituksi koulutukseen. 
 
Valintakoeyhteistyö 
TAMKin tekniikan päivätoteutukset ovat mukana ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyh-
teistyössä. Tulos hyväksytään sellaisenaan kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, raken-
nusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiin. 
 
Erityisjärjestelyt valintakokeessa 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

7.2 Insinööri (AMK), Talotekniikka, monimuotototeutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Valinnassa ei noudateta suositusta, vaan valinnoissa huomioidaan myös erillinen motivaatiota, työkoke-
musta ja opiskeluvalmiuksia mittaava tehtävä. 

 Hakukelpoisuusvaatimus 

Yleinen hakukelpoisuusvaatimus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu Kuka voi hakea am-
mattikorkeakouluun? 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUSTA, MOTIVAATIOTA JA OPISKELUVALMIUKSIA 
MITTAAVA TEHTÄVÄ  

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta ja työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaa-
vasta tehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Tekniikan valtakunnallinen valintakoe    40 pistettä 
Työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaava tehtävä  40 pistettä 
Yhteensä      80 pistettä 

 

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaa-
vasta osiosta tulee saada vähintään 10 pistettä. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. tekniikan valtakunnallinen valintakoe 
2. työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaava tehtävä 
3. hakutoivejärjestys 
4. arvonta 

 
 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
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 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen aloituspaikat 

Valintakoe ja 
työkokemusta, motivaa-
tiota ja opiskeluvalmiuksia 
mittaava tehtävä 

Insinööri (AMK), Talotekniikka, 
monimuotototeutus 30 30 

 
Ensikertalaisille varataan 50 % aloituspaikoista. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikerta-
laiset hakijat. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.  

 

 Valintakoe 

Ennakkoaineisto 
Suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on 
luettavissa netissä kaksi viikkoa ennen koetta. 
 
Valintakokeen sisältö 
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe pidetään 29.5.2019 kello 10-12.30. Valintakokeeseen osallistuvat 
kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikor-
keakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde on sinulla ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde 
tekee valintakoeyhteistyötä. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua eikä valintakoepaikkaa voi 
vaihtaa.  
 
Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnon-
tieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Voit 
valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen kaikille hakijoille pohjakoulutuksesta 
riippumatta. Kokeessa ei saa käyttää laskinta eikä kaavastoa.  

Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla vali-
tuksi. 

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Kielitaidon osoittaminen 
Suomen kielikoe järjestetään hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli (suomi). 
Kielikokeen tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voit tulla valituksi koulutukseen. 
 
Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Tulos hyväksytään sel-
laisenaan kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennus-
arkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiin. 
 
Erityisjärjestelyt valintakokeessa 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 
 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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Työkokemusta, opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota mittaava tehtävä 
Tekniikan valtakunnallisen valintakokeen lisäksi monimuotototeutuksiin hakeneet hakijat tekevät oman työ-
kokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaavan tehtävän. Tehtävästä voit saada enintään 40 pis-
tettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi. Kumpikin valintakokeen osa (tekniikan 
valtakunnallinen koe ja työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaava tehtävä) on pakollinen.  

Työkokemusta, opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota mittaava tehtävä tehdään erillisellä sähköisellä lomak-
keella, joka tulee palauttaa 30.5.2019. mennessä tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävä jul-
kaistaan hakukohteen hakuohjeissa Opintopolussa ja TAMKin nettisivuilla viimeistään hakuaikana. 

 

7.3 Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, monimuotototeutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Valinnoissa ei noudateta suositusta vaan, hakukohteeseen on rajattu pohjakoulutusvaatimus ja oma valin-
takoe. 
 

 Hakukelpoisuusvaatimuksetvaatimukset 

TAMKin Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikan monimuotototeutukseen on rajattu pohjakoulutusvaatimus. 
Hakukelpoisuuden antaa Laboratorioanalyytikko (AMK) –tutkinto. 
 

 Hakukohteen valintatavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat Valintakoe 

Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, 
monimuotototeutus 30 30 

 
Ensikertalaisille varataan 50 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensi-
kertalaiskiintiö.  
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe   70 pistettä 

 
 

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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 Valintakoe 

Valintakoe 
Valintakoe pidetään 23.5.2019 kello 10.00 alkaen. Valintakoe koostuu kahdesta osiosta 

• kirjallinen, kello 10.00-13.00 (50 pistettä, min. 20 p.) 
• haastattelu, kello 13.00 -17.00 (20 pistettä, min. 10 p.) 

Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden 
ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kumpikin koe osio pitää suorittaa hyväksytysti.  

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Valintakoetulosta ei anneta muihin haku-
kohteisiin eikä TAMK hyväksy muiden hakukohteiden valintakoetulosta. 
 

7.4 Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 
 
Valinnoissa ei noudateta suositusta, vaan käytössä on myös toinen valintatapa, jossa huomioidaan ylioppi-
lastutkinnon arvosanat. 
 

 Hakukelpoisuusvaatimuksetvaatimus 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu  Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 
 

 Valintatavat 

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat sekä tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen, että raken-
nusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen ilman erillistä kutsua.  

Opiskelijavalinta suoritetaan hakukohteittain joko pelkästään valintakokeiden perusteella tai koulumenes-
tyksen ja valintakokeiden perusteella. Valintakokeissa on saavutettava vähintään 35 pistettä (tekniikan alan 
valtakunnallisesta valintakokeesta 10 pistettä ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta 25 pis-
tettä).  

Voidaksesi tulla valituksi tulee sinun saada molemmista kokeista hyväksytty suoritus samassa haussa. 

Valintaperusteet noudattavat insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen valtakunnallisia valintaperus-
teita lukuun ottamatta rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoetta. 

 

 

 

 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
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VALINTATAPA: TEKNIIKAN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE JA RAKENNUSARKKITEHTIEN 
SOVELTUVUUSKOE 

Opiskelijavalinta tehdään tekniikan valtakunnallisesta tekniikan valintakokeesta ja rakennusarkkitehtien 
soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe   40 pistettä 
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe  50 pistettä 
Yhteensä     90 pistettä 

 
 

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta. 

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. tekniikan valtakunnallisen valintakokeen pisteet 
2. hakutoivejärjestys 
3. arvonta 

VALINTATAPA: VALINTAKOE, SOVELTUVUUSKOE JA KOULUMENESTYS 

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista, tekniikan valtakunnallisesta valintakokeesta ja 
rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 
 

 
Ylioppilastutkinnon arvosanat                             60 pistettä 
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe                             40 pistettä 
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe                            50 pistettä 
Yhteensä                               150 pistettä 
 

 

Valintatavassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat.  

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. valintakokeiden yhteispisteet 
2. tekniikan valtakunnallisen valintakokeen pisteet 
3. koulumenestyspisteet 
4. hakutoivejärjestys 
5. arvonta 

Todistusvalinta ja koulumenestyspisteet, ylioppilastutkinto 

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A 

Äidinkieli* 15 12 9 6 3 

Paras pitkänä kirjoitettu kieli 15 12 9 6 3 

Matematiikka, pitkä** 15 12 9 7 5 

Matematiikka, lyhyt** 10 8 6 4 2 
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Fysiikan reaalikoe*** 15 12 9 6 3 

Kemian reaalikoe*** 15 12 9 6 3 

Biologian reaalikoe*** 15 12 9 6 3 

* = IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 
** = enintään toinen 
*** = enintään yksi  

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 

Kansainvälinen ylioppilastutkinto 

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat 
muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pis-
teytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys. 

 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen aloitus-
paikat 

Valintakoe ja  
soveltuvuuskoe 

Koulumenestys, va-
lintakoe ja soveltu-
vuuskoe 

Rakennusarkkitehti (AMK),  
päivätoteutus 30 5 25 

Ensikertalaisille varataan 70 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensi-
kertalaiskiintiö.  
 

 Valintakoe ja soveltuvuuskoe 

1) Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen haussa ovat seuraavat kaksi valintaan vaikuttavaa koetta: 

• Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe pidetään 29.5.2019 kello 10-12.30 
• Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe pidetään 31.5.2019 kello 9-16.30 

Valintakokeisiin ei lähetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi valita tai vaihtaa. Sinun tulee osallistua 
rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka rakennusarkki-
tehtikoulutuksen hakukohde sinulla on hakulomakkeella ylimpänä hakutoiveena. Huomaa, että saatat tehdä 
tekniikan valtakunnallisen valintakokeen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen eri ammatti-
korkeakouluissa riippuen hakutoiveittesi järjestyksestä! 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta voit saada enintään 50 pistettä. Kokeen alin hyväksytty 
pistemäärä on 25 pistettä. Kummastakin kokeesta on saatava hyväksytty tulos, jotta voit tulla valituksi. 

Edellisten vuosien rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeiden parhaita töitä on julkaistu Metropo-
lian nettisivuilla.  

Valinta- ja soveltuvuuskokeen tulokset ovat voimassa kyseisen haun ajan. 

2) Tekniikan valtakunnallinen valintakoe 

Tekniikan valintakokeesta on kerrottu kohdassa 7.1.5 Valintakoe.  

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/kuka-voi-hakea-yliopistoon/ylioppilastutkinnon-pisteitys-2/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-tekniikka-ja-liikenne/rakennusarkkitehtuuri/soveltuvuuskoetyot-2016/
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-tekniikka-ja-liikenne/rakennusarkkitehtuuri/soveltuvuuskoetyot-2016/
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7.5 Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan valtakunnallista suositusta.  
 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 
Hakukelpoisuuden antaa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin korkeakoulututkinto. Tutkinto voi 
olla ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.  
 
Työkokemusvaatimus 
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 
jälkeen. Työkokemuksen tulee olla tekniikan ja liikenteen alalta ja sen tulee olla hankittu kevään haussa 
31.7.2019 mennessä. 
 
Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi 
Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkin-
non (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kysei-
sen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös 
tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava tekniikan ja liikenteen alalta. 
Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 
tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-
palveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ  

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:  

     
Ennakkotehtävä              100 pistettä 

 
 
Ennakkotehtävästä voi saada 100 pistettä, ja voidaksesi tulla valituksi, siitä on saatava vähintään 20 pistettä. 
 
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 
 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 
 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Aloituspaikat Ennakkotehtävä 
Insinööri (ylempi AMK),  
Rakentaminen 25 25 
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 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävän osana on ke-
hittämistehtävän suunnitelma, jonka tavoitteena tulee olla työelämän kehittäminen ja sen tulee osoittaa val-
miutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ennakkotehtävällä tulee olla toimeksiantaja. Se tehdään 
omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehit-
tämisen tarpeesta lähtien. Kehittämistehtävän tulee liittyä koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin. Lisäksi en-
nakkotehtävässä huomioidaan työnantajan tuki koulutukseen osallistumiseen ja sen suorittamiseen määrä-
ajassa. 

Ennakkotehtävästä voit saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.  

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan helmikuussa 2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä 
annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon 
vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän lisäksi muista myös täyttää yhteishaun hakulomake hakuaikana osoitteessa Opinto-
polku.fi.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
Vain TAMKiin palautettu ennakkotehtävä hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin. 
 

7.6 Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen  

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan valtakunnallista suositusta.  
 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 
Hakukelpoisuuden antaa insinöörin korkeakoulututkinto. Tutkinto voi olla suoritettu ammattikorkeakou-
lussa tai yliopistossa.  
 
Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on toimitettava kopio haussa käyttämästäsi tut-
kintotodistuksesta ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäi-
nen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun toimitettava lisäksi 
kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä 
tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia ulkomaisen tutkinnon 
suorittavia hakijoita. 
 
Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, am-
mattikorkeakoulu voi kutsua sinut valintakokeeseen tai sinun määräaikaan mennessä toimittamansa ennak-
kotehtävä voidaan ottaa huomioon. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (tur-
vapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Sinun tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä 
kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. 
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Työkokemusvaatimus 
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 
jälkeen. Työkokemuksen tulee olla tekniikan ja liikenteen alalta ja sen tulee olla hankittu kevään haussa 
31.7.2019 mennessä. 
 
Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi 
Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkin-
non (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kysei-
sen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös 
tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava tekniikan ja liikenteen alalta. 
 
Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 
tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-
palveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ  

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:  

     
Ennakkotehtävä              100 pistettä 

 
 
Ennakkotehtävästä voi saada 100 pistettä, ja voidaksesi tulla valituksi, siitä on saatava vähintään 20 pistettä. 
 
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 
 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Aloituspaikat Ennakkotehtävä 
Insinööri (ylempi AMK), 
Teknologiaosaamisen johtaminen 30 30 

 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävä on kehittämis-
tehtävä, jonka tavoitteena tulee olla työelämän kehittäminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaa-
tivaan asiantuntijatyöhön. Ennakkotehtävällä tulee olla toimeksiantaja viimeistään opintojen aikana. Se teh-
dään omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja 
kehittämisen tarpeesta lähtien. Ennakkotehtävän tulee liittyä koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin.  

Ennakkotehtävästä voit saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.  
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Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan helmikuussa 2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä 
annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon 
vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän lisäksi muista myös täyttää yhteishaun hakulomake hakuaikana osoitteessa Opinto-
polku.fi.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
Vain TAMKiin palautettu ennakkotehtävä hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin 
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 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 

8.1 Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Kyllä, seuraavin poikkeuksin: 

- Ylioppilaiden todistusvalinta 
o Käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa 
o Otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat 
o Tasapistetilanteessa huomioidaan äidinkielen arvosana 

- Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta 
o Liiketoiminnan perustutkinnon keskiarvon perusteella 
o Liiketoiminnan perustutkinnoista hyväksytään tutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen  
o Käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa 
o Otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat 

 Hakukelpoisuusvaatimuksetvaatimus 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu  Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE  

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe   40 pistettä 

 
 

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.  

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 
VALINTATAPA: YLIOPPILAIDEN TODISTUSVALINTA 

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 
 

 
       Ylioppilastutkinnon arvosanat  60 pistettä  
 

 
Todistusvalinta on käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa ja siinä otetaan huomioon ainoastaan ensikertalai-
set hakijat. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen varsinaista valintakoetta. Jos tulet valituksi 
suoraan koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalinnassa ei 
ole käytössä varasijavalintaa.  

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
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Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan tässä valintatavassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. äidinkielen arvosana 
2. ylitäyttö 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys  
 

Yo-tutkintotodistus     L/E M C B A 
Äidinkieli * 20 19 17 12 10 
Paras kieli (vieraat kielet ja toinen 
kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä) 

 
20 (19) 

 
19 (18) 

 
17(16) 

 
12 (11) 

 
10 (9) 

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai 
paras reaaliaineiden kokeista (en-
nen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)           

 
20 

 
19 

 
17 

 
12 

 
10 

* IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 
 
Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 
 
Kansainvälinen ylioppilastutkinto 
Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat 
muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pis-
teytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys. 
 

VALINTATAPA: AMMATTILLISEN PERUSTUTKINNON SUORITTANEIDEN TODISTUSVALINTA  

Opiskelijavalinta tehdään liiketoiminnan perustutkinnon keskiarvosta saatavien pisteiden perusteella seu-
raavasti: 

 
Ammatillisen perustutkinnon keskiarvo  90 pistettä 

 
 
Valintatavassa ovat mukana liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneet hakijat, joilla TAMKin liiketalouden 
tutkinto-ohjelma (päivätoteutus) on 1.hakutoiveena. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustut-
kinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinta tehdään ammatillisen perustutkinnon painotetun 
keskiarvon perusteella. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta. Jos tulet valituk-
sia suoraan todistuksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.  

Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio liiketoiminnan perustutkinnosta viimeistään 10.4.2019 kello 
15.00. Jos valmistut ammatilliseen perustutkintoon 10.4. jälkeen, tulee sinun lähettää kopio ammatillisesta 
perustutkinnostasi 17.5. mennessä TAMKin hakijapalveluihin. Vain lopullisen tutkintotodistuksen toimitta-
neet hakijat otetaan huomioon todistusvalinnassa.  

Tasapistetilanteessa kaikki samalla pistemäärällä olevat hakijat valitaan. 

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys  

Todistusvalinta tehdään ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon perusteella (liite 3). 

 

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/kuka-voi-hakea-yliopistoon/ylioppilastutkinnon-pisteitys-2/
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  Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen 
aloituspaikat Valintakoe Ylioppilaiden todis-

tusvalinta 

Ammatillisten tut-
kinnon suoritta-
neiden todistus-
valinta 

Tradenomi (AMK),  
Liiketalous,  
päivätoteutus 

120 70 40 10 

 

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensi-
kertalaiskiintiö.  

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa va-
lintatavalla.  

Aloituspaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä: 

4. ammatillisen tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta 
5. ylioppilaiden todistusvalinta 
6. valintakoe 
 

 Valintakoe 

Ennakkoaineisto 
Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto julkaistaan 19.4.-7.6.2019. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintako-
keessa. 
 
Valintakokeen sisältö 
Liiketalouden valtakunnallinen valintakoe pidetään 7.6.2019 kello 12.00-14.00. Valintakokeeseen osallistu-
vat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammat-
tikorkeakoulussa, jonka liiketalouden alan hakukohde on sinulla ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde te-
kee valintakoeyhteistyötä. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaih-
taa.  
 
Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakko-
aineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mit-
taava osa (15. p). TAMKin valintakokeessa on kirjoitelma. Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on 
varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä ja siitä tulee 
saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi. 

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan Oma Opintopolku -palvelussa ennen valintakoetta. Jos tulet 
valituksi suoraan koulutukseen koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.  

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

 

 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Ammattikorkeakoulut 
tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa am-
mattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.  
 
Valintakokeen erityisjärjestelyt 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

8.2 Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 

• Tradenomi (AMK), Liiketalous, Myyntiosaaminen, monimuotototeutus  
• Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Virrat 

 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan valtakunnallista suositusta.  
 

 Hakukelpoisuusvaatimuksetvaatimus 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: TYÖKOKEMUS JA VALINTAKOE 
 
Opiskelijavalinta tehdään työkokemuksesta ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella seu-
raavasti: 
 

 
Työkokemus  30 pistettä 
Valintakoe   70 pistettä 
Yhteensä   100 pistettä 

 
 
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 
 

1. valintakoepisteet 
2. työkokemus 
3. hakutoivejärjestys 
4. arvonta 

 
 
 
 

 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
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 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat Työkokemus ja valintakoe 

Tradenomi (AMK), Liiketalous,  
Myyntiosaaminen, monimuotototeutus 20 20 

Tradenomi (AMK), Liiketalous,  
monimuotototeutus, Virrat 25 25 

 

Ensikertalaisille varataan 50 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensi-
kertalaiskiintiö.  

 
 Työkokemuksen pisteytys 

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, 
joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2019. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) 
työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä. 
 

 Valintakoe 

Ennakkoaineisto 
Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on luettavissa 19.4.-22.5.2019. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valin-
takokeessa. 
 
Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuk-
sessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen noin viikko ennen valintakoetta. Sinut kutsutaan liiketalouden 
alan monimuotototeutuksista ylimpänä hakutoiveena olevaan ammattikorkeakouluun. Kokeessa on käytävä 
siinä ammattikorkeakoulussa, josta saat kutsun valintakokeeseen. 
 
Valintakokeen sisältö 
Liiketalouden monimuotototeutuksen valtakunnallinen valintakoe pidetään 22.5.2019. Kokeeseen on varat-
tava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3-6 tuntia. Ryhmähaastattelu voi olla joko ennen kirjallista osaa 
kello 9.00 alkaen tai sen jälkeen kello 14 alkaen. 
 
Valintakokeesta voi saada enintään 70 pistettä. Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa 
ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät 
(20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.).  

Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä, jotta voit tulla valituksi. Sinun on osallistuttava valintako-
keen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakokeesi hylätään. 

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Ammattikorkeakoulut 
hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketalouden valtakunnallisen valintako-
keen. 

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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Valintakokeen erityisjärjestelyt 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

8.3 Tradenomi (AMK), Yrittäjyys ja tiimijohtaminen, päivätoteutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Ei. Oma valintatapa, joka sisältää karsivan ennakkotehtävän ja valintakokeen. 
 

 Hakukelpoisuusvaatimuksetvaatimus 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ JA VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat palauttavat ensin ennakkotehtävän, jonka perusteella 
osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Lopullinen opiskelijavalinta teh-
dään ennakkotehtävästä ja valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

               
Ennakkotehtävä  40 pistettä 
Valintakoe  60 pistettä 
Yhteensä  100 pistettä 
 

 
Valintakokeeseen kutsutaan paremmuusjärjestyksessä 160 hakijaa ennakkotehtävästä annettujen pisteiden 
perusteella. Valintakokeesta voit saada enimmillään 60 pistettä ja siitä on saatava vähintään 1 piste, jotta 
voit tulla hyväksytyksi koulutukseen.  
 
Hakijat asetetaan tässä valintavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. valintakokeen pisteet 
3. ennakkotehtävän pisteet 
4. arvonta 

 

 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat 

Ennakkotehtävä ja  
valintakoe 

Tradenomi (AMK), Yrittäjyys ja tiimijohta-
minen, päivätoteutus 40 40 

 

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensi-
kertalaiskiintiö.  

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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 Valintakoe 

Ennakkotehtävä 
Hakuaikana palautettavan ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan maaliskuun alussa. Tehtävä on palautettava 
tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti TAMKiin 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Vain määräaikaan 
mennessä tulleet ennakkotehtävät huomioidaan. Ennakkotehtävästä voit saada enimmillään 40 pistettä ja 
siitä on saatava vähintään 1 piste, jotta voit tulla hyväksytyksi koulutukseen. 
 
Valintakokeeseen kutsuminen 
Valintakokeeseen kutsutaan paremmuusjärjestyksessä 160 hakijaa ennakkotehtävästä annettujen pisteiden 
perusteella. Kutsut lähetetään noin viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse. Jos et saa kutsua tai viestiä, 
että ennakkotehtäväsi pisteet eivät ole riittäneet valintakokeeseen, ota yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. 
 
Valintakoe 
TAMKin yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelman valintakoe pidetään 3.6.2019. Valintakokeesta 
voit saada enimmillään 60 pistettä ja siitä on saatava vähintään 1 piste, jotta voit tulla hyväksytyksi koulutuk-
seen.  
 
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.  

Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMK ei hyväksy muualla suoritettua valin-
takoetta eikä TAMKissa suoritettua valintakoetulosta anneta muihin ammattikorkeakouluihin. 
 
Valintakokeen erityisjärjestelyt 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

8.4 Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Kyllä, seuraavin poikkeuksin: 

- Ylioppilaiden todistusvalinta 
o Todistusvalinnan kynnysehtona hyväksytty arvosana lyhyestä tai pitkästä matematiikasta 
o Käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa 
o Tasapistetilanteessa huomioidaan matematiikan arvosana 

- Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta 
o Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon keskiarvon perusteella 
o Tieto- ja viestintätekniikan ammatillisen perustutkinnoista hyväksytään tutkinnot, jotka on 

suoritettu 1.8.2015 alkaen  
o Käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa 

 

 Hakukelpoisuusvaatimuksetvaatimus 

Yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Katso Opintopolun sivu Kuka voi hakea ammattikorkea-
kouluun? 
 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
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 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe  40 pistettä 

 
 

Valintatavassa on mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.  

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 
VALINTATAPA: YLIOPPILAIDEN TODISTUSVALINTA  

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 
 

 
Ylioppilastutkinnon arvosanat  60 pistettä  

 
 

TAMKin tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman todistusvalinnassa valittavilla hakijoilla tulee olla lyhyen tai pit-
kän matematiikan ylioppilaskirjoitusten koe hyväksytysti suoritettu. Todistusvalinta on käytössä vain hakijan 
1.hakutoiveessa. Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen varsinaista valintakoetta. Jos tulet 
valituksi suoraan koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalin-
nassa ei ole käytössä varasijavalintaa.  

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. matematiikan arvosana 
2. ylitäyttö 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys ja todistusvalinta 
 

Yo-tutkintotodistus     L/E M C B A 
Äidinkieli * 15 12 9 6 3 
Paras kieli (vieraat kielet ja toinen 
kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä) 

 
15 (12) 

 
12 (9) 

 
9 (6) 

 
6 (3) 

 
3 (1) 

Matematiikka pitkä (lyhyt)  
15 (12) 

 
12 (9) 

 
9 (6) 

 
6 (3) 

 
3 (1) 

Paras reaali 15 12 9 6 3 
 

* IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 
 
Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 
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Kansainvälinen ylioppilastutkinto 
Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat 
muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pis-
teytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys. 
 

VALINTATAPA: AMMATTILLISEN PERUSTUTKINNON SUORITTANEIDEN TODISTUSVALINTA  

Opiskelijavalinta tehdään tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon keskiarvosta saatavien pisteiden pe-
rusteella seuraavasti: 

 
Ammatillisen perustutkinnon keskiarvo  90 pistettä 

 
 
Valintatavassa ovat mukana tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneet hakijat, joilla TAMKin 
tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma on 1.hakutoiveena hakemuksella. Todistusvalinnassa huomioidaan am-
matilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinta tehdään ammatillisen perus-
tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valinta-
koetta. Jos tulet valituksia suoraan todistuksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. To-
distusvalinnassa ei ole käytössä varasijavalintaa.  

Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio tieto- ja viestintätekniikan ammatillisesta perustutkinnosta vii-
meistään 10.4.2019 kello 15.00. Jos valmistut ammatilliseen perustutkintoon 10.4. jälkeen, tulee sinun lä-
hettää kopio ammatillisesta perustutkinnostasi 17.5. mennessä TAMKin hakijapalveluihin. Vain lopullisen tut-
kintotodistuksen toimittaneet hakijat otetaan huomioon todistusvalinnassa.  

Tasapistetilanteessa kaikki samalla pistemäärällä olevat hakijat valitaan. 

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys  

Todistusvalinta tehdään ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon perusteella (liite 3). 
 

 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen  
aloituspaikat  Valintakoe Ylioppilaiden  

todistusvalinta 

Ammatillisen 
tutkinnon  
suorittaneiden 
todistusvalinta 

Tradenomi (AMK),  
Tietojenkäsittely,  
päivätoteutus 

75 45 20 10 

 

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikerta-
laiset hakijat. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.  

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa va-
lintatavalla.  

 

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/kuka-voi-hakea-yliopistoon/ylioppilastutkinnon-pisteitys-2/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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Aloituspaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä: 

1. ammatillisen tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta 
2. ylioppilaiden todistusvalinta 
3. valintakoe 
 

 Valintakoe 

Ennakkoaineisto 
Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto julkaistaan 6.5.-6.6.2019. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintako-
keessa. 
 
Valintakokeen sisältö 
Tietojenkäsittelyn valtakunnallinen valintakoe pidetään 6.6.2019 kello 12.00-14.00. Valintakokeeseen osal-
listuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä am-
mattikorkeakoulussa, jonka tietojenkäsittelyn valintaryhmän hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoi-
veena ja hakukohde tekee valintakoeyhteistyötä. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua eikä va-
lintakoepaikkaa voi vaihtaa.  
 
Valintakokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelman-ratkaisun 
taitoa (maks. 20 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks. 30 p.). Kirjallisen 
osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks. 20 p.). Tämän osion jokai-
nen valintakokeen järjestävä korkeakoulu toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla esim. esseenä, haastat-
teluna tai näiden yhdistelmänä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. TAMKin valintakokeessa motivaa-
tiota ja soveltuvuutta alalle mittaava osio on kirjallinen. Kukin korkeakoulu julkaisee tarkemmat tiedot moti-
vaatiota ja suuntautumista mittaavan osion muodosta viimeistään hakuajan alettua.  

Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintako-
keesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi. 

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan Oma Opintopolku -palvelussa ennen valintakoetta. Jos tulet 
valituksi suoraan koulutukseen koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.  

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
TAMK on mukana ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Tietojenkäsittelyn kou-
lutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä. Ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammat-
tikorkeakoulussa suoritetun tietojenkäsittelyn valintakokeen. 
 
Valintakokeen erityisjärjestelyt 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.7 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 
 

8.5 Tradenomi (ylempi AMK), Kansainvälinen myynti ja myynnin johtaminen 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Valinnoissa noudatetaan suositusta, seuraavin poikkeuksin: 
 

- Tasapistetilanteessa huomioidaan ensisijaisesti hakutoivejärjestys  
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 Hakukelpoisuusvaatimukset 
 
Pohjakoulutusvaatimus  
Pohjakoulutusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Tutkinto voi olla ammattikorkeakoulusta tai yliopis-
tosta.  
 
Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai 
ETA-maan kansalainen. Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on toimitettava kopio 
haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 kello 15.00 
mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on 
sinun toimitettava lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä kään-
nöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 
 
Työkokemusvaatimus 
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 
jälkeen. Työkokemuksen tulee olla alalta, jolle on hakemassa tai alalta jolta korkeakoulututkinto on ja sen 
tulee olla hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä. 
 
Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi 
Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkin-
non (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kysei-
sen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös 
tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava alalta, jolle on hakemassa tai alalta 
jolta korkeakoulututkinto on. 
 
Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 
tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-
palveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ JA HAASTATTELU 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä ja haastattelusta saatavan yhteispistemäärän perusteella 
seuraavasti:  

 
Ennakkotehtävä   50 pistettä 
Ryhmähaastattelu   50 pistettä 
Yhteensä   100 pistettä 

 
 
Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 15 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua valintakokeeseen.  
 
 
 
Valinta tasapisteissä olevien välillä 
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Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 
 

1. hakutoivejärjestys 
2. valintakoepisteet 
3. ennakkotehtävän pisteet 
4. arvonta 

 

 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Aloituspaikat Ennakkotehtävä ja  
haastattelu 

Tradenomi (ylempi AMK), Kansainvälinen 
myynti ja myynnin johtaminen 23 23 

 

 Ennakkotehtävä 

Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakemukselle ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukai-
sesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Ennakkotehtävästä on mahdollista saada enimmillään 50 pistettä, ja 
siitä on saatava vähintään 15 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua valintakokeeseen. 

1) Kirjoita enintään kahden (2) sivun kuvaus kehittämistehtävästäsi/opinnäytetyöstäsi. 

Kehittämistehtävän/opinnäytetyön tavoitteena tulee olla oman yrityksen, työnantajan tai työelämän myyn-
nin tai myynnin johtamisen kehittäminen mieluiten kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä. Lisäksi kehit-
tämistyön tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.  

Kuvauksessa vaadittavat kohdat: 

• Kehittämistehtävän nimi 
• Miksi kehittämistehtävä tehdään (ja mahdollinen toimeksiantaja)? 
• Mitä kehittämistehtävänä tehdään? 
• Miten kehittämistehtävä toteutetaan (toteutussuunnitelma: vaiheet, aikataulu, resurssit) ja mi-

ten aiot viedä kehitettävät asiat käytäntöön? 

2)Lisäksi lue kehittämistehtävääsi sopiva vapaavalintainen Harvard Business Review:n artikkeli verkkosivus-
tolta ja pohdi lukemasi artikkelin pohjalta omaa kehittämistehtävääsi sekä aihealuettasi, joka luetun poh-
jalta mielestäsi vaatii eniten kehittämistä kansainvälistä myynnin tekemistä ajatellen. Kirjoita aiheesta enin-
tään yhden sivun laajuinen essee.  

Palauta enintään kahden sivun mittainen kuvaus kehittämistehtävästäsi/opinnäytetyöstäsi ja enintään yhden 
sivun laajuinen esseesi pohjautuen vapaavalintaiseen Harvard Business Review:n artikkeliin yhtenä pdf-muo-
toisena tiedostona osana yhteishaun hakemusta 10.4.2018 kello 15.00 mennessä. Lisää ennakkotehtävätie-
dostoon myös henkilötietosi (nimi ja syntymäaika).  

Vain määräaikaan mennessä tulleet ennakkotehtävät hyväksytään. 

 

 

Kutsu haastatteluun 
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Haastatteluun kutsutaan 80 parasta hakijaa ennakkotehtävän pisteiden perusteella. Ennakkotehtävästä tulee 
saada vähintään 15 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetään noin 
viikko ennen valintakoetta sähköpostitse. 
 

 Ryhmähaastattelu 
Ryhmähaastattelut pidetään 20.-21.5. ja 27.5.2019. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen.  
Valintakokeesta voit saada enintään 50 pistettä. Sinun on saatava haastattelusta vähintään 10 pistettä, jotta 
voit tulla hyväksytyksi koulutukseen. 

Ennakkotehtävässä ja haastattelussa painotetaan hakijoita, joilla on myynnin kokemusta tai hakijoita, jotka 
ovat suuntautumasta työtehtävissään myyntiin. Hakijoilla pitäisi myös olla mahdollisuus jalkauttaa uutta kan-
sainvälisestä myynnistä oppimaansa käytäntöön. 

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
TAMK ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin. 
 

8.6 Tradenomi (ylempi AMK), Tietojärjestelmäosaaminen 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan valtakunnallista suositusta.  
 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus  
Pohjakoulutusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Tutkinto voi olla ammattikorkeakoulusta tai yliopis-
tosta.  
 
Työkokemusvaatimus 
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 
jälkeen. Työkokemuksen tulee olla alalta, jolle on hakemassa tai alalta jolta korkeakoulututkinto on ja sen 
tulee olla hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä. 
 
Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi 
Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkin-
non (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kysei-
sen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös 
tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava alalta, jolle on hakemassa tai alalta 
jolta korkeakoulututkinto on. 
 
Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 
tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-
palveluihin viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. 
 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ  
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Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 

Ennakkotehtävä   100 pistettä 

 

Voit saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
2. arvonta 

 

 Hakukohteen valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Aloituspaikat Ennakkotehtävä 

Tradenomi (ylempi AMK), Tietojärjestel-
mäosaaminen 25 25 

 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävä on kehittämis-
tehtävä, jonka tavoitteena tulee olla työelämän kehittäminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaa-
tivaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yrityk-
selle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen tarpeesta lähtien. Ennakkotehtävästä voit saada enin-
tään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.  

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan helmikuussa 2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennakkotehtävässä 
annettujen ohjeiden mukaisesti 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon 
vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän lisäksi muista myös täyttää yhteishaun hakulomake hakuaikana osoitteessa Opinto-
polku.fi. 

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 
Vain TAMKiin palautettu ennakkotehtävä hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin. 
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 Liitteet 

9.1 Liite 1: Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2019, todistusten ja liitteiden toimitusaika-
taulu 

Asiakirja Kevään hakuaika I  
9.1. – 23.1.2019 

Kevään hakuaika II 
20.4. – 3.4.2019 

Suomalainen tutkinto: 
1) tutkinnon oltava valmis ja tut-

kintotodistuksen kopio toimitet-
tava hakijapalveluihin 

 
2) vuonna 1990 tai sen jälkeen val-

mistuneiden ylioppilaiden arvo-
sanat 
 

3) ennen vuotta 1990 valmistunei-
den ylioppilaiden toimitettava 
todistuskopiot hakijapalveluihin 
 

4) alkuperäisen tutkintotodistuk-
sen tarkistus 

 

 
1) 8.7.2019 klo 15 mennessä 
 
 
 
2) saadaan suoraan ylioppilastut-

kintolautakunnalta 
 

3) 30.1.2019 klo 15 mennessä 
 
 
 
4) opintojen alkaessa 

 
1) 8.7.2019 klo 15 mennessä 
 
 
 
2) saadaan suoraan ylioppilastut-

kintolautakunnalta 
 
3) 10.4.2019 klo 15 mennessä 
 

 
 

4) opintojen alkaessa 

Kansainvälinen ylioppilastutkinto 
(IB, EB, RP): 
1) tutkintotodistuksen kopio ja vi-

rallinen käännös toimitettava 
hakijapalveluihin (* = hakukau-
tena valmistuvat toimittavat 
Predicted Grades tai vastaavan 
todistuksen) 
 

2) Hakukautena RP- ja EB- tutkin-
toon valmistuvat toimittavat ko-
pion lopullisesta todistukses-
taan (IB-tutkintoon valmistuvat 
toimittavat loppuarvosanat 
transcript of grades).  

 
3) alkuperäisen tutkintotodistuk-

sen ja virallisen käännöksen tar-
kistus 

 
 
1) 30.1.2019 klo 15 mennessä 

*10.4.2019 klo 15 mennessä 

 
 

 
 
2) 12.7.2019 klo 15 mennessä 

 
 
 
 
 

3) opintojen alkaessa 

 
 
1) 10.4.2019 klo 15 mennessä 

 

 
 
 
 
 
2) 12.7.2019 klo 15 mennessä 

 

 
 
 
3) opintojen alkaessa 

Ulkomainen tutkinto: 
1) tutkintotodistuksen kopio ja vi-

rallinen käännös toimitettava 
hakijapalveluihin (ei koske ha-
kukautena valmistuvia) 
 

2) hakukautena valmistuvan ulko-
maisen tutkintotodistuksen ko-
pio ja virallinen käännös on toi-
mitettava hakijapalveluihin 
 

3) alkuperäisen tutkintotodistuk-
sen ja alkuperäisen virallisen 
käännöksen tarkistus 

 
 
1) 30.1.2019 klo 15 mennessä 
 
 
 
 
2)  10.7.2019 klo 15 mennessä 
 

 
 
3) opintojen alkaessa 

 
 
1) 10.4.2019 klo 15 mennessä 
 
 
 
 
2) 10.7.2019 klo 15 mennessä 

 
 
 
3) opintojen alkaessa 
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Työtodistukset: 
 
1) työkokemuksen oltava hankit-

tuna 
 

2) työtodistuksien kopiot toimitet-
tava hakijapalveluihin 
 

3) alkuperäisten työtodistusten 
tarkistus 

 

 
 
1) 31.7.2019 mennessä 

 
 

2) 8.7.2019 klo 15 mennessä 
 
 

3) opintojen alkaessa 

 
 
1) 31.7.2019 mennessä 

 
 
2) 8.7.2019 klo 15 mennessä 
 
 
 
3) opintojen alkaessa 

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastet-
tavassa asemassa olevan hakijan 
turvapaikkapäätös tai oleskelulupa 
suojelun perusteella on toimitettava 
hakijapalveluihin 
 

30.1.2019 klo 15 mennessä 10.4.2019 klo 15 mennessä 
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9.2 Liite 2: EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava 

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa 
arvosanat seuraavan muuntotaulukon mukaisesti: 

EB-tutkinto 
IB-tutkinto 
(Diploma) 

Reifeprüfungtut-
kinto 

Suomalainen 
ylioppilastutkinto 

Matematiikka 
Muu ainekohtai-
nen koe 

   

9,50–10,00 9,00–10,00 7 (Excellent) 13–15 pistettä Laudatur 

8,50–9,45 8,00–8,95 6 (Very good) 10–12 pistettä Eximia cum laude approbatur 

7,00–8,45 7,00–7,95 5 (Good) 8–9 pistettä Magna cum laude approbatur 

6,00–6,95 6,00–6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä Cum laude approbatur 

5,00–5,95 5,00–5,95 3 (Mediocre) 5–6 pistettä Lubenter approbatur 

 

IB- EB- ja RP-tutkintojen aineiden rinnastus suomalaisen ylioppilastutkinnon ainei-
siin 

IB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin 

IB- tutkinto YO 

RYHMÄ 1: opiskelijan äidinkieli   

A-kieli – Oppilaan paras kieli, yleensä äidinkieli Äidinkieli 

RYHMÄ 2: vieraat kielet   

Taso B 2. kotimainen kieli, pitkä  

  Vieras kieli, pitkä 

  Vieras kieli, lyhyt 

RYHMÄT 3 ja 4: Reaaliaineet   

Muu aine Reaaliaineet 

*Biologia *Biologia 

*Fysiikka *Fysiikka 

*Kemia *Kemia 

RYHMÄ 5: matematiikka   

Matematiikka High level & Standard level Pitkä matematiikka 

Mathematical studies Lyhyt matematiikka 

 
* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.   

EB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin 
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EB- tutkinto YO 

1. kieli (L1) Äidinkieli 

2. kieli (L2) 2. kotimainen kieli, pitkä 

3. kieli (L3) Vieras kieli, pitkä 

4. kieli (L4) Vieras kieli, lyhyt 

Muu aine Reaaliaineet 

*Biologia *Biologia 

*Fysiikka *Fysiikka 

*Kemia *Kemia 

Matematiikka 
Standard level (5 tuntia) 

Pitkä matematiikka 

Matematiikka 
Elementary level (3 tuntia) 

Lyhyt matematiikka 

 
* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.  

RP-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys 

Reifeprüfung -tutkinnosta saatavat pisteet muunnetaan yo-arvosanoja vastaaviksi jakamalla pisteet kohdasta 
"Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung" neljällä (esim. 48/4 = 12 = E) tai kohdasta "Prüfungsergebnis in 
dreifacher Wertung" kolmella (esim 27/3 = 9 = M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.    

RP- tutkinto YO 

Muttersprachliches Niveau Äidinkieli 

Toinen kieli Äidinkieli 

A-kieli Vieras kieli, pitkä 

B1-, B2- ja B3-kieli Vieras kieli, lyhyt 

Muu aine Reaaliaineet 

*Biologia *Biologia 

*Fysiikka *Fysiikka 

*Kemia *Kemia 

Matematiikka, pitkä Pitkä matematiikka 

Matematiikka Lyhyt matematiikka 
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9.3 Liite 3: Ammatillisen perustutkinnon painotettu keskiarvo  

KA (1-5) KA (1-3) Pisteet  KA (1-5) KA (1-3) Pisteet 
5 3 90 ≥3,46 ≥2,08 45 
≥4,97 ≥2,98 89 ≥3,42 ≥2,05 44 
≥4,94 ≥2,96 88 ≥3,37 ≥2,03 43 
≥4,91 ≥2,95 87 ≥3,33 ≥2,00 42 
≥4,88 ≥2,93 86 ≥3,29 ≥1,97 41 
≥4,85 ≥2,91 85 ≥3,24 ≥1,95 40 
≥4,82 ≥2,89 84 ≥3,20 ≥1,92 39 
≥4,79 ≥2,87 83 ≥3,15 ≥1,89 38 
≥4,76 ≥2,86 82 ≥3,11 ≥1,86 37 
≥4,73 ≥2,84 81 ≥3,07 ≥1,84 36 
≥4,70 ≥2,82 80 ≥3,02 ≥1,81 35 
≥4,67 ≥2,80 79 ≥2,98 ≥1,78 34 
≥4,64 ≥2,78 78 ≥2,93 ≥1,76 33 
≥4,61 ≥2,77 77 ≥2,89 ≥1,73 32 
≥4,58 ≥2,75 76 ≥2,85 ≥1,70 31 
≥4,55 ≥2,73 75 ≥2,80 ≥1,68 30 
≥4,52 ≥2,71 74 ≥2,76 ≥1,65 29 
≥4,49 ≥2,69 73 ≥2,71 ≥1,62 28 
≥4,46 ≥2,67 72 ≥2,67 ≥1,59 27 
≥4,42 ≥2,65 71 ≥2,63 ≥1,57 26 
≥4,39 ≥2,63 70 ≥2,58 ≥1,54 25 
≥4,35 ≥2,61 69 ≥2,54 ≥1,51 24 
≥4,31 ≥2,59 68 ≥2,49 ≥1,49 23 
≥4,28 ≥2,56 67 ≥2,43 ≥1,47 22 
≥4,24 ≥2,54 66 ≥2,37 ≥1,44 21 
≥4,20 ≥2,52 65 ≥2,30 ≥1,42 20 
≥4,16 ≥2,50 64 ≥2,24 ≥1,40 19 
≥4,13 ≥2,48 63 ≥2,18 ≥1,38 18 
≥4,09 ≥2,45 62 ≥2,12 ≥1,36 17 
≥4,05 ≥2,43 61 ≥2,05 ≥1,34 16 
≥4,02 ≥2,41 60 ≥1,99 ≥1,32 15 
≥3,98 ≥2,39 59 ≥1,93 ≥1,30 14 
≥3,94 ≥2,37 58 ≥1,86 ≥1,28 13 
≥3,91 ≥2,34 57 ≥1,80 ≥1,26 12 
≥3,87 ≥2,32 56 ≥1,74 ≥1,23 11 
≥3,83 ≥2,30 55 ≥1,67 ≥1,21 10 
≥3,79 ≥2,28 54 ≥1,61 ≥1,19 9 
≥3,76 ≥2,26 53 ≥1,55 ≥1,17 8 
≥3,72 ≥2,23 52 ≥1,49 ≥1,15 7 
≥3,68 ≥2,21 51 ≥1,42 ≥1,13 6 
≥3,65 ≥2,19 50 ≥1,36 ≥1,11 5 
≥3,61 ≥2,17 49 ≥1,30 ≥1,09 4 
≥3,57 ≥2,15 48 ≥1,23 ≥1,07 3 
≥3,54 ≥2,12 47 ≥1,17 ≥1,05 2 
≥3,50 ≥2,10 46 ≥1,11 ≥1,02 1 
   ≥1,00 ≥1,00 0 
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