
Päivän kulku 
8.30-9 Aamukahvit

9.00 Tervetuloa Tampereen korkeakouluyhteisön OPO-seminaariin
TAMKin koulutuksesta vastaava vararehtori Päivi Karttunen

9.15-10 Tampereen ammattikorkeakoulu, ajankohtaista koulutuksesta ja opiskelijavalinnasta
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki -toiminnon Merja Hanhimäki sekä Opiskelijarekrytointi -toiminnon Marjo 
Korhonen ja Taru Karlsson-Laiho

10.00-10.45 Tampereen yliopisto, ajankohtaista koulutuksesta ja opiskelijavalinnasta
Hakijapalveluiden Meeri Oikemus, Ulla Vartiala ja Jasmin Rantanen

10.45-11 Korkeakouluyhteisön koulutustarjonta keväällä 2020
Meeri Oikemus ja Marjo Korhonen

11.00-12.00 Lounastarjoilu

12.00-13 Opiskelijalähettilästoiminta Tampereen korkeakouluyhteisössä
13.00-13.15 KORKO-hanke, Heli Tiitinen
13.15-13.30 Joustavia opintopolkuja ammattikorkeakouluun, Paula Lamminen ja Anja Salo
13.30-13.45 Kysymyksiä, kommentteja

13.45-14.15 Kahvit ja vapaata keskustelua korkeakouluyhteisön koulutusalojen avainhenkilöiden kanssa.



Tampereen
ammattikorkeakoulu
- ajankohtaista koulutuksesta ja 
opiskelijavalinnasta

OPO-seminaari 13.9.2019

Merja Hanhimäki
Marjo Korhonen ja Taru Karlsson-Laiho



Oppimisen ja 
hyvinvoinnin tuki
- Opinto-ohjaus
- Hyvinvoinnin tuki
- Työelämäpalvelut
- Alumni 

Merja Hanhimäki 

- enkkukoulutuksesta
- ammattikorkeakouluun.fi -sivusto



Muutama tilasto hakijoista



Alle 20-vuotiaiden ensisijaisten hakijoiden 
määrän kehitys ammattikorkeakouluun.



Nuorten alle 20-vuotiaiden osuus uusista AMK-
opiskelijoista laskenut.



Ammattikorkeakoulun hakijat ikäluokittain 2019



Alle 20-vuotiaiden ylioppilaiden hakijoiden määärä



Alle 20-vuotiaiden ammatillisen tutkinnon suorittaineiden
hakijoiden määärä



https://www.ammattikorkeakouluun.fi/



Palautetta sivustosta kerätää yhdessä 
Sopo ry:n kanssa.



Tapahtumat hakijoille ja 
opinto-ohjaajille.





TAMK mukana kaikissa kolmessa 
yhteishaussa
•Yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin tutkintoon 
johtaviin koulutuksiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa 
keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä syyskuussa.
•Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien haku 
tammikuussa. https://studyinfo.fi/





• Avoimen polkuopinnot väylänä tutkinto-opiskelijaksi
• Verkko-opintoja
• Yksittäisiä opintojaksoja
• AMK tutkinto-ohjelmien opintojaksot mahdollisia esim. kurkistuskursseina 

alalle.
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-korkeakouluopinnot



Ammattikorkeakoulujen 
opiskelijavalinta-
uudistus
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Opiskelijavalintaväylät 
nykytila

Opiskelijavalintaväylät 
2020

Todistusvalinta

Koulutusala- ja 
ammattikorkeakoulukohtaiset 

valintakokeet AMK-valintakoe

Todistusvalinta

Korkeakouluopintojen perusteella tehtävät valinnat Korkeakouluopintojen perusteella tehtävät valinnat

Yhteispistevalinta

Ammattikorkeakoulujen 
opiskelijavalinnat 

Lähde: mukailtu OKM

Ylioppilastutkinto
Ammatillinen 
perustutkinto

Erilliset kiintiöt



Todistusvalintojen kehittäminen 

• Vuodesta 2020 alkaen suurin osa opiskelijoista ammattikorkeakouluihin valitaan 
ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset 
perustutkinnot) perusteella.

• Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla 
hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

• Keväällä 2020 otetaan käyttöön yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, 
ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja 
kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle. 

• Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla 
koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin 
koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön.

• Ammattikorkeakoulut saattavat määrittää haussa olevalle koulutukselle todistusvalinnassa 
vähimmäispisterajan ja/tai kynnysehtoja.



https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys

Pisteytettäviä aineita viisi:
• Äidinkieli -äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä
• Vieras/toinen kotimainen kieli -paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan
• Matematiikka
• Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä - reaaliaineissa huomioidaan vain v. 2006 ja sen jälkeen suoritetut 

ainereaalit. Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan

Tasasijasäännöt
Mikäli viiden aineen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan 
hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:
1.Hakutoivejärjestys
2.Yo-arvosanat:

1. Äidinkieli
2. Matematiikka
3. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

3.Ylitäyttö/Alitäyttö/Arvonta

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

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN 
PISTEYTYSMALLI



AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PISTEYTYSMALLI
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys

Todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon 
painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset 
perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. 

Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä)

Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä)

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

1.Hakutoivejärjestys
2.Tutkinnon painotettu keskiarvo
3.Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:

1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

4.Ylitäyttö/Alitäyttö/Arvonta



AMK-valintakoe
on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka

• korvaa aiemmat koulutusalakohtaiset valtakunnalliset valintakokeet

• otetaan käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa 29.10.–1.11.

Hakija
• ilmoittautuu valintakokeeseen yhteishaun hakulomakkeella

• valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella 
ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista

• tekee kokeen omalla tietokoneellaan valvotussa tilassa.



AMK-valintakokeesta…

• Mikäli hakija tulee valituksi todistusvalinnan kautta, hänen ei tarvitse osallistua 
valintakokeeseen. Jos hakija kuitenkin haluaa vielä tavoitella mahdollista ylemmän 
hakutoiveensa opiskelupaikkaa, hän voi osallistua valintakokeeseen.

• AMK-valintakokeeseen ei lähetetä kutsuja vaan tiedot löytyvät verkkosivuilta. Hakija 
tekee kokeen valitsemassaan ammattikorkeakoulussa (vaikkei juuri kyseiseen AMK:iin
hakisikaan). 

• Koe järjestetään tarkasti yhteisten valtakunnallisten ohjeiden mukaan kaikissa 
AMK:eissa ilman joustoa tai poikkeuksia (esim. henkkarit, tunniste ja oma tietokone 
oltava mukana).

• Hakija voi suorittaa ammattikorkeakoulujen valintakokeen ”yhdellä istumalla”.



Valintakokeen sisältöalueet
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Mitä uutta TAMKissa
keväällä 2020?

• Todistusvalinta käyttöön kaikilla aloilla (pl. Kulttuuri)

• Todistusvalintaan suunnitteilla kynnysehtoja tai vähimmäispisteet joillekin aloille 
(esim. tietty aine hyväksytysti kirjoitettu)

• AMK-valintakoe järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla

• Ensikertalaisille varataan pääsääntöisesti 80 % aloituspaikoista, poikkeuksena:
• Media (70 %)
• Musiikki (60 %)
• Liiketalous, monimuoto (50 %)

• Uutena tutkinto-ohjelmana tarjonnassa: Entrepreneurship and Team Leadership



Video > Ihminen ratkaisee


