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TAMK on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, 
joka keskittyy hyvinvoinnin ja terveyden sekä talouden ja 
tuotannon edistämiseen uusien oppimistapojen ja luovuuden 
keinoin. 

Tampereen ammattikorkeakoulu

Suomen 2. suurin 
ammattikorkeakoulu

noin 10 000 opiskelijaa

yli 40 tutkinto-ohjelmaa

noin 700 työntekijää
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Suomen suosituin 
ammattikorkeakoulu

• kiinnostavat koulutusalat

• tasokas opetus

• hyvä maine opiskelupaikkana

• Tampere 

• työelämä arvostaa TAMKin tutkintoa

• kansainvälistymisen mahdollisuuksia

• erottuu edukseen muista korkeakouluistaLähde: Taloustutkimus, Korkeakoulujen imago 2019

Opiskelu 
Tampereen 
ammattikorkeakoulussa
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Vapaasti
valittavat
opinnot

Harjoittelu

Perus- ja
ammatti-
opinnot

Opin-
näytetyö

Opintojen rakenne

Miten opiskellaan? 

• tiimityöskentely
• harjoitusyritykset
• työpajat
• projektityöskentely

• luennot
• tentit
• esseet
• seminaarit

• raportit
• laboratoriotyöt
• näytöt
• verkko-opiskelu

• simulaatiot
• harjoittelu
• vierailijat
• klinikat
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Erilaisia oppimisympäristöjä

OpenLab

Catering Studio 

Mediapolis

Proakatemia

Y-kampus - yrittäjyysopintoja

Fiiliskeskus

Musiikkiakatemia
LivingLab - opiskelijaprojektit

Taitokeskus

HeAT Lab Health and Assistive Technology Laboratory

Työelämäyhteistyö

• Koulutusaloja ohjaavat neuvottelukunnat 

• Opettajien työelämäkokemus ja -yhteydet

• Harjoittelupaikkoja opiskelijoille

• Harjoitus- ja opinnäytetöitä, projekteja

• Kehitys-, tutkimus ja innovaatiohankkeet
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Tampereen 
ammattikorkeakoulu

Hakukohteet

Metsätalousinsinööri

Insinööri
Bioanalyytikko

Fysioterapeutti Sosionomi

Röntgenhoitaja

Musiikkipedagogi MuusikkoKätilö Rakennusarkkitehti
Medianomi Rakennusmestari

Sairaanhoitaja
Restonomi Ensihoitaja

Terveydenhoitaja

Tradenomi

Bachelor of Engineering

Bachelor of Culture and Arts

Bachelor of Business Administration

Master of…

Ylempi AMK…
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Opiskelijavalinta-
uudistus 

AMK-valintakokeen osiot koulutusaloittain sekä osioiden alimmat hyväksytyt 
pistemäärät ja maksimipisteet kevään 2020 toisessa yhteishaussa.
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Opiskelijavalintauudistukset 2020

• Korkeakoulut uudistavat valintamenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja 
aikaistaa opintojen aloitusta.

• Todistusarvosanoihin perustuvaa opiskelijavalintaa lisätään.

• Valintakokeitakin edelleen järjestetään, mutta lähtökohtana se, etteivät ne edellytä hakijoilta 
ennakkovalmentautumista.

• 2020 todistusvalinnan pistetaulukot on julkaistu Opintopolku.fi:ssä ( -> Opoille).

• Valintauudistusten toteutusta suunnitellaan valtakunnallisessa hankkeessa.

• Useilla aloilla käynnistetty yhteistyötä mm. avoimien verkkokurssien, avoimen väylän ja yhteisen 
valintakokeen kehittämisessä.

Opiskelijavalintauudistus
TAMKissa 2020
• Todistusvalintoja lisätään, vähintään 51 % valitaan ylioppilastutkinnon tai ammatillisen

perustutkinnon perusteella.

• Otetaan käyttöön kaikille aloille yhteiset pisteytysmallit ylioppilastutkinnolla tai ammatillisella 
perustutkinnolla valittaessa.

• Ylioppilastutkinnosta pisteytetään 5 ainetta ja ammatillisessa tutkinnosta saa pisteitä keskiarvosta 
ja kolmesta yhteisestä aineesta.

• Otetaan käyttöön lähes kaikkien alojen digitaalinen valintakoe (jo syksyllä 2019), pois lukien 
kulttuuriala, yrittäjyys ja tiimijohtaminen, englanninkieliset tutkinto-ohjelmat

• Yhteispistevalinnasta on luovuttu kaikilla aloilla (jo 2019 syksyllä).

• Todistusvalintojen kynnysehdot ja vähimmäispisteet julkaistu Tampereen 
korkeakouluyhteisön tuni.fi -verkkosivuilla, Opintopolku.fi -palvelussa.

• Lisätietoja verkkosivuilta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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Hakeminen
Korkeakoulujen yhteishaku keväällä 2020

Ensimmäinen yhteishaku:

8.1.–22.1.2020 (englanninkieliset Bachelor-tutkinnot)

Toinen yhteishaku:

18.3.–1.4.2020 (suomenkieliset tutkinnot)

Korkeakoulujen yhteishaku syksyllä 2020:

2.9.–16.9.2020

TAMKin hakijapalvelut: 

hakijapalvelut.tamk@tuni.fi

Opintopolku.fi
koulutukset

valintaperusteet 
hakeminen

Avoin AMK

Opiskele
yksittäisiä opintojaksoja

Maksullista
opiskelua

(ei opiskelijaetuja)

Polkuopinnot
väylä tutkinto-opiskelijaksi
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Tampereen korkeakouluyhteisö

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto 
yhdessä muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön. 

Se on Suomen toiseksi suurin ja monipuolisin 
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskittymä.

Kaksi tutkintoväylää

TAMPEREEN 
AMMATTIKORKEAKOULU

ylempi AMK-tutkinto

AMK-tutkinto

ERILLISET TUTKINNOT, 
UUSIA YHTEISTYÖN 

MUOTOJA

ristiinopiskelu
yhteiset opintojaksot
oppimisympäristöt
opiskelijan palvelut

projektit
…

TAMPEREEN YLIOPISTO

tohtori

lisensiaatti

maisteri, 
diplomi-insinööri, 

arkkitehti

kandidaatti

LUKIO tai 
AMMATILLINEN KOULUTUS
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Tampere on 
paras korkeakoulu-
kaupunki
• Tampere on tutkitusti vetovoimaisin 

opiskelijakaupunki

• Erinomaiset vapaa-ajanvietto- ja 
harrastusmahdollisuudet

• Ratikka kulkee kampusten välillä 2021
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Miksi valitsin TAMKin?
Se tarjosi muita kouluja paremmin juuri sitä, mitä toivoin saavani: 

yhteistyökumppaneita, käytännönläheistä opetusta, rohkaisevaa ja 

kannustavaa ilmapiiriä. Omalla alallani  oppii parhaiten tekemällä, 

ja on hienoa, että se on huomioitu myös opetussuunnitelmassa.

Riku Niemelä
opiskelija, elokuva ja televisio
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Seuraa, osallistu

TAMK - Tampere University of 
Applied Sciences

Tampere Universities

tamk_uas

tuni.fi 

(Video) Rehtori Markku Lahtinen: Tervetuloa TAMKiin

4.7.2019


