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 AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS   

1.1 Aikataulu  

Korkeakoulujen yhteishaun syksyn hakuaika on 4.–18.9.2019. Haku alkaa haun ensimmäisenä päivänä kello 

8.00 ja päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.  

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2019 Oma Opintopolku -palvelussa. TAMK lähettää 

myös kaikille hyväksytyille sähköpostitse tiedon valinnasta. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 

9.12.2019 kello 15.00. Varasijoilta hyväksyminen viimeistään 17.12.2019 kello 15.00. Varasijalta hyväksytyllä 

on hyväksymisestä 10 vrk aikaa paikan vastaan ottamiseen Oma Opintopolku-palvelussa. 

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 

Jos haet suomalaisella tutkintotodistuksella, todistuskopiosi tarkistetaan vasta opiskelijaksi hyväksynnän jäl-

keen. Poikkeuksena on, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990. Tällöin sinun 

tulee ladata tutkintotodistuksesi hakemukselle 25.9. kello 15.00 mennessä. Jos haet hakukohteeseen, jossa 

käytetään rajattua pohjakoulutusta tai ammatillista todistusvalintaa, tulee sinun myös tällöin ladata erikseen 

määritelty tutkintotodistus hakemuksellesi 25.9. kello 15.00 mennessä 

Vaadittujen asiakirjojen on oltava ladattuna hakemukselle/perillä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.  

 

Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun tulee ladata kyseinen todistus hakemuksellesi 

25.9. kello 15.00 mennessä. Jos et pysty toimittamaan virallista tutkintotodistusta annettuun määräaikaan 

mennessä viranomaistoiminnasta tai siihen rinnastettavasta syystä johtuen, hyväksymme hakemusliitteeksi 

oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen valmistumisestasi. 
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Jos haet IB-, EB- tai RP-tutkinnolla, sinun tulee ladata tutkintotodistus hakemuksellesi 25.9. kello 15.00 men-

nessä. 

Jos tutkintotodistuksesi kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee sinun ladata hakemuksellesi lisäksi viralli-

sen kielenkääntäjän käännös, joka on käännetty jollekin edellä mainituista kielistä. Käännöksessä tulee olla 

kääntäjän allekirjoitus ja leima. Myös käännös tulee ladata hakemukselle 25.9. kello 15.00 mennessä. 

Jos olet Suomessa pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija, voit hakea ja tulla valituksi koulutukseen 

aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen. 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa** tai turvapaikanhakija, etkä voi todistaa 

aikaisempaa tutkintoasi asiakirjoin, TAMK voi kutsua sinut valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvit-

taessa akateemiseen arviointiin. TAMK ratkaisee sinulta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys 

aikaisemmasta tutkinnostasi riittävä. TAMK lähettää sinulle selvityspyynnön hakuajan päättymisen jälkeen. 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa** tai turvapaikanhakija ja haet yhteishaussa, 

sinulla tulee olla statuksestasi kertova virallinen viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suo-

jelun perusteella), josta sinun tulee toimittaa kopio TAMKin hakijapalveluihin viimeistään 25.9.2019. 

Jos haet Suomeen parhaillaan turvapaikkaa ja et ole vielä saanut päätöstä, voit statuksesi selvittämiseksi 

esittää esim. valintakoetilanteessa Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa 

myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että voit oleskella laillisesti Suomessa asiasi käsit-

telyn ajan toisin sanoen 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. 

1.4 SORA-lainsäädäntö sosiaali- ja terveysalalla 

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä haavoittuvien asiakasryhmien kanssa, jolloin keskei-
senä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on oltava ter-
veydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja amma-
tissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tietoa alan terveydel-
lisistä vaatimuksista löytyy myös ammattikorkeakoulujen ammattikorkeakouluun.fi-verkkosivustolta. Syksyn 
2019 terveydelliset vaatimukset tarkentuvat vielä ennen hakua. 

Opiskelijaksi pyrkivän tulee toimittaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja 

toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista kos-

kevasta päätöksestä. Hakijoita, jotka ovat vastanneet yhteishaun hakemuksella, että heille on mahdollisia 

terveydellisiä esteitä tai aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, lähestytään sähköpostitse 

hakuajan jälkeen terveydentilaselvityksen toimittamisesta. Mahdolliset asiantuntijalausunnot, lääkärinto-

distukset tai muut liitteet tulee toimittaa ko. terveydentilaselvityksen liitteenä.  

 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi 

• vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille 

• toimintakykyä haittaava aistivamma 

• mielenterveyden häiriö 

• päihde-/huumeongelma tai lääkkeiden väärinkäyttö viimeisten kahden vuoden aikana 

• sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista 

• pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin ja harjoitteluun osallistumista 

Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa harjoittelua ja valmistumisen jälkeen työtehtäviin sijoittumista. 

Ammattikorkeakoulu voi pyytää opintojen aikana rikostaustaotteen esittämistä, jos tulevissa oppimistilan-

teissa ja harjoitteluissa on olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Sosiaali- ja terveysala ei sovellu 

henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, 

väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausainerikokset.  

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on 

aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa oppimistilan-

teissa tai harjoitteluissa tai opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko 

rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoi-

tavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään vuosittaisia influenssarokotuksia 

(Tartuntatautilaki 1227/2016 48§). Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuolto-

alan opiskelijoille. 

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan 

kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoito otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta 

ko. tutkinto-ohjelman opiskelijaksi. 

Hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia ter-

veydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi. Opiskelupaikka on eh-

dollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut hakijan valinnan edellytyksenä 

olevat terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot.  

Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan.  

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos 

• todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa 

• hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja 

• on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen 
edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014) 

• opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 
932/2014). 

1.5 Valintatavat 

TAMK määrittelee hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat käytössä kyseisessä hakukoh-
teessa, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen olet mukana valitsemis-
sasi hakukohteissa käytössä olevissa valintatavoissa. 

Hakukohteen valintaperusteissa on ilmoitettu, jos varasijat eivät ole käytössä tai varasijalle jäävien hakijoiden 
määrää rajataan.   
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Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, TAMK 
voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai 
järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.  

TAMK voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkintotodistuksia ei toimiteta hakuohjeissa ilmoitetussa mää-

räajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.   

Käytössä olevat valintatavat 

I. AMK-valintakoe 

II. Todistusvalinta 

III. TAMKin oma valintakoe ja erillinen valintaan vaikuttava tehtävä 

Valintatavat esitellään tarkemmin seuraavissa kohdissa. 

 AMK-valintakoe 

AMK-valintakoe järjestetään syksyn yhteishaussa 29.10–1.11.2019. AMK-valintakoe järjestetään TAMKissa 

vain 30.10. ja 31.10.2019. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee 

AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista 

vaihtoehdoista. Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta 

osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. AMK-valintakoe tehdään hakijan omalla kannettavalla tietoko-

neella.  

AMK-valintakoe muodostuu seuraavista osioista: 

Kaikille aloille yhteiset osiot 

I. Päätöksentekotaidot (kaikki) 

II. Kieli- ja viestintätaidot (kaikki) 

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat alakohtaiset osiot 

III. Matemaattiset taidot (sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala, liiketalous, tietojenkäsit-

tely, luonnonvara-ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, merenkulku tai tekniikan ala)  

IV. Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (tekniikan ala) 

V. Eettiset taidot (sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala sekä humanistinen ala) 

Tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta on julkaistu ammattikorkeakoulujen uudella yhteisellä opiskelijava-

lintojen verkkosivustolla osoitteessa www.ammattikorkeakouluun.fi.  

 Todistusvalinta 

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijoita myös pelkän ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkin-

non perusteella tehtävällä todistusvalinnalla.  

1.5.2.1 Ylioppilastutkinnon pisteytysmallit 

Syksyn 2019 yhteishaussa on käytössä neljä yleistä pisteytysmallia, joiden perusteella hakijoiden pisteet muo-

dostuvat. Todistusvalinta ei ole käytössä kulttuurialalla. 

Vaihtoehto 2A  30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat) 

Vaihtoehto 2B/2C/2D  60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat) 

Ammattikorkeakoulu voi itse määritellä todistusvalinnassa alimman pisterajan tai kynnysehdon hakukohtee-

seen. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kyseisen hakukohteen hakuohjeissa.  

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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Syksyllä ylioppilastutkintoon valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa. 

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan todistusvalinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. koulumenestyspisteet  

2. hakutoivejärjestys 

3. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta 

ALAKOHTAISET PISTEYTYSMALLIT 

Pisteytysmalli 2A on käytössä seuraavilla aloilla: 

• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

• Sosiaali-, terveys- ja kauneudenhoitoala 

• Liikunta-ala 

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 reaa-

liaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoitta-

neilla reaali) 

10 9 8 7 6 

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB-tutkin-

nossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.  

Pisteytysmalli 2B on käytössä seuraavilla aloilla: 

• Humanistinen ala 

• Luonnonvara-ala 

• Liiketalous 

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 re-

aaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoit-

taneilla reaali)            

 20   19   17   12   10  

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB-tutkin-

nossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.  
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Pisteytysmalli 2C on käytössä tekniikan alalla 

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 

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB-tutkin-

nossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.  

** = enintään toinen 

*** = enintään yksi 

Pisteytysmalli 2D on käytössä tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa 

Yo-tutkintotodistus L/E  M C B A 

Äidinkieli *                             15 12 9 6 3 

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen koti-

mainen) 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 

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB-tutkin-

nossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.  

1.5.2.2 EB-, IB- ja RP-/DIA-tutkinnot 

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-/DIA-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuk-

sensa arvosanat liitteen 1 EB-, IB- ja Reifeprüfung-/DIA-tutkintojen muuntokaavat mukaisesti. 

1.5.2.3 Ammatillisen tutkinnon todistusvalinta 

TAMK valitsee opiskelijoita myös ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävän todistusvalinnan 

kautta. TAMKilla on käytössä ammatillisen tutkinnon todistusvalinta syksyllä 2019 vain Insinööri (AMK), päi-

vätoteutuksissa. Tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta 5.1.4 Valintatavat. Ammatillisen tutkinnon todistuva-

linnan pisteytys muodostuu liitteen 2 Ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon pisteytyksen mu-

kaisesti.  

Syksyllä ammatilliseen perustutkintoon 15.10. jälkeen valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteis-

haun todistusvalinnassa. 
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 TAMKin oma valintakoe ja erillinen valintaan vaikuttava tehtävä 

TAMKin oma valintakoe 

TAMKin Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutukseen ja Rakennusmestari (AMK), monimuoto-

toteutukseen pidetään oma valintakoe 5.11.2019. TAMK ei ole mukana näiden hakukohteiden osalta am-

mattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Tulos hyväksytään sellaisenaan TAMKin Ko-

netekniikan ja Rakennusmestari monimuotototeutusten kesken. 

 

Valintakokeessa mitataan hakijan loogista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja ma-

temaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä ja siitä tulee saada 

vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi. 

 

Työkokemusta, opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota mittaava tehtävä 

TAMKin valintakokeen lisäksi näihin monimuotototeutuksiin hakeneet hakijat tekevät oman työkokemusta, 

motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaavan tehtävän. Tehtävästä voit saada enintään 40 pistettä ja siitä 

tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi.  

Työkokemusta, opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota mittaava tehtävä tehdään erillisellä sähköisellä lomak-

keella, joka tulee palauttaa 10.11.2019. mennessä tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävä jul-

kaistaan hakukohteen hakuohjeissa Opintopolussa ja TAMKin nettisivuilla viimeistään hakuaikana.  

Kumpikin valintatavan osa, TAMKin valintakoe sekä työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mit-

taava tehtävä, ovat pakollisia. 

 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt 

Hakija hakee valintakokeen erityisjärjestelyjä erillisellä hakemuksella, joka löytyy sekä TAMKin että ammat-

tikorkeakoulujen yhteiseltä ammattikorkeakouluun.fi-verkkosivustoilta. 

Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen 

hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Lausunnot saavat olla pää-

sääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Hakemuksessa on tarkempi ohjeistus liitteistä. 

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjär-

jestelyhakemus tulee palauttaa 25.9. kello 15.00 mennessä. Hakemus toimitetaan siihen ammattikorkeakou-

luun, jossa hakija on ilmoittanut tekevänsä AMK-valintakokeen.  

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valinta-

koeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä siihen ammattikorkeakou-

luun, jossa on ilmoittanut tekevänsä AMK-valintakokeen. Ammattikorkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden 

erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. 

Valintakokeen erityisjärjestelyt ovat voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa nouda-

tetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Erityisjärjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus (ei päätös) 

riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä. 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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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 olet nyt hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto 

on.  

 Pohjakoulutusvaatimus 

Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen. Haussa 

käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että sinulle on kertynyt sen jälkeen vähintään 36 kuu-

kautta alan työkokemusta. Jos sinulla on myös opisto-/ammatillisen korkea-asteen tutkinto suoritettuna 

ennen korkeakoulututkintoa, tulee korkeakoulututkinnon valmistua niin, että voit toimittaa lopullisen tut-

kintotodistuksen kopion hakijapalveluihin viimeistään 30.12.2019 kello 15.00. 

 

Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, tulee sinun ladata lopullinen tutkintotodistuksesi 

hakemukselle viimeistään 25.9.2019 kello 15.00. Lisäksi hakukohteesta riippuen voidaan vaatia Opetushalli-

tuksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon. 

 

Jos tutkintotodistuksesi kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee sinun ladata hakemuksellesi lisäksi viralli-

sen kielenkääntäjän käännös, joka on käännetty jollekin edellä mainituista kielistä. Käännöksessä tulee olla 

kääntäjän allekirjoitus ja leima. Myös käännös tulee ladata hakemukselle 25.9. kello 15.00 mennessä. 

 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, am-

mattikorkeakoulu voi kutsua sinut valintakokeeseen tai määräaikaan mennessä toimittamasi ennakkoteh-

tävä voidaan ottaa huomioon. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikka-

päätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Sinun tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakemiesi 

ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin viimeistään 25.9. kello 15.00. 

 Työkokemusvaatimus  

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta alalta, jolta tutkintosi on tai alalta, jolle olet hake-

massa. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä al-

kaen 31.12.2019 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 sekä musiikkialalla työkoke-

muksen 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 työ-

kokemukseksi.  

 Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen 

Tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Am-

mattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammatti-

korkeakoulun 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, jossa on kääntäjän nimi, allekirjoi-

tus ja leima. 

2.2 Valintakokeen erityisjärjestelyt 

Voit hakea valintakokeen erityisjärjestelyjä erillisellä hakemuksella. Hakulomake on saatavilla jokaisen kor-

keakoulun verkkosivulta. Hakemuksessa 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, sinun tulee palauttaa va-

lintakokeiden erityisjärjestelyhakemus 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Hakemus toimitetaan erikseen kaik-

kiin korkeakouluihin, 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 ovat 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 Musiikkipedagogi (ylempi AMK) 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -koulutukseen pohjakoulutusvaatimuksena on Musiikkipedagogi (AMK) -

tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. 

 

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 ladattava kopio tut-

kintotodistuksesta hakemukselle 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu 

muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun toimitettava lisäksi kopio virallisen kielen-

kääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän 

nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi sinulta vaaditaan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnas-

tamisesta suomalaiseen tutkintoon, joka tulee myös ladata hakemukselle 25.9. kello 15.00 mennessä. 

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt korkeakoulututkintoon valmis-

tumisen jälkeen. Työkokemuksen tulee olla kulttuurialalta ja hankittu syksyn haussa 31.12.2019 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 kulttuurialalta. 

 

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 

tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit ladata kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakemuk-

sellesi viimeistään 30.12.2019 kello 15.00. 

 Hakukohteiden valintatavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde 
Koulutuksen  
aloituspaikat 

Valintakoe 

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) 5 5 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: VALINTAKOE: MUSIIKKIPEDAGOGINEN TEHTÄVÄ JA HAASTATTELU 

Musiikkipedagoginen tehtävä 50 pistettä 

Haastattelu   50 pistettä 

Yhteensä    100 pistettä 

 

Kummastakin osiosta, musiikkipedagoginen tehtävä ja haastattelu, on saatava vähintään 10 pistettä, jotta 

valinnan tulos on hyväksytty. 
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Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. haastattelu 

2. musiikkipedagoginen tehtävä 

3. hakutoivejärjestys 

4. arvonta 

 Ennakkoaineisto 

Musiikkipedagogisen tehtävän ennakkoaineisto julkaistaan 15.8.2019.  

 Valintakoe 

Valintakokeen sisältö 

Valintakoe pidetään 11. ja 12.11.2019. Hakijalle valintakoe on yksipäiväinen. Valintakokeesta voi saada yh-

teensä 100 pistettä. Valintakokeen molemmista osioista, musiikkipedagogisesta tehtävästä ja haastattelusta, 

voi saada enintään 50 pistettä ja kummastakin on saatava vähintään 10 pistettä, jotta valintakokeen tulos on 

hyväksytty.  

1. Musiikkipedagoginen tehtävä (50 pistettä) 

Ryhmäkeskustelu  (20 minuuttia) 

Ryhmäkeskustelussa mitataan valmiuksiasi kouluttautua musiikkipedagogiikan alan vaativien asiantuntija-

tehtävien osaajaksi ja kehittäjäksi. 

 

Ryhmäkeskustelussa arvioidaan: 

• yleiskuvaasi musiikkipedagogiikan nykytilasta omalla erityisalallasi 

• käsityksiäsi työelämän kehittämistarpeista 

• vuorovaikutustaitojasi ja kykyä toimia ryhmässä 

2. Haastattelu (50 pistettä) 

Haastattelu koostuu keskustelusta lautakunnan kanssa. Haastattelussa sinun on esitettävä suunnitelma 

opinnäytetyösi aiheesta ja mahdollisesta toteutustavasta. Haastattelun kesto on 20 minuuttia. 

Voit valmistautua keskusteluun pohtimalla ennakkoon seuraavia aihepiirejä: 

• henkilökohtaiset ammatilliset ja työyhteisölliset kehittämistarpeet 

• mahdollisuudet sitoutua suorittamaan opinnot yhden lukuvuoden kuluessa 

• motivaatio opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen 

• tutustua ja tehdä alustava suunnitelma opinnäytetyön aiheesta. Musiikkipedagogin (ylempi AMK) 

opetussuunnitelmaan voit tutustua täältä:  

http://opinto-opas-ops.tamk.fi/index.php/fi/171/fi/116517/16YMP/year/2018 .  

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakokeeseen kutsuttavien määrä 

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 

 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa 

Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 2.2 Valintakokeen erityisjärjestelyt. 

Valintakoeyhteistyö 

Vain TAMKissa suoritettu valintakoe hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin. 

http://opinto-opas-ops.tamk.fi/index.php/fi/171/fi/116517/16YMP/year/2018
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 SOSIAALI- JA TERVEYSALA  

4.1 Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus ja monimuotototeutus 

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus  

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee 

opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja 

toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitte-

luun.  

Sairaanhoitajan hakukohteisiin on käytössä yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisä-

tietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon. 

Sosionomin hakukohteeseen on käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Voit hakea, jos sinulla on jokin 

seuraavista tutkinnoista: 

• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteen tutkinto 

• lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteen tutkinto 

• nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteen tutkinto 

• sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto (poistunut Suomen koulutusjärjestelmästä 

1990-luvulla) 

• sosionomi (AMK) -tutkinto, johon ei ole sisältynyt 60 op varhaiskasvatuksen pedagogisia opintoja 

• yhteisöpedagogi (AMK) 

• sosiaalihuoltajatutkinto (alempi yhteiskuntatieteellisen korkeakoulututkinto) 

 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 36 

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 90 

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 30 

 

Ensikertalaisille varataan 90 % päivätoteutuksen ja 80 % monimuotototeutusten aloituspaikoista. Löydät li-

sätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.  

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

lintatavalla.  

 Valintatavat 

VALINTATAPA: AMK-VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe  80 pistettä 

 

 

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.  

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/hakukelpoisuus-amk-tutkintoon
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/
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Syksyn valtakunnallinen AMK-valintakoe pidetään 29.10.–1.11.2019. TAMKissa AMK-valintakoe pidetään 

vain 30.10. ja 31.10.2019. Ilmoittaudut valintakokeeseen yhteishaun hakulomakkeella valitsemalla valinta-

kokeen suorituspaikan ja suoritusajan kaikkien ammattikorkeakoulujen tarjoamista vaihtoehdoista. Teet 

AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla, riippumatta siitä kuinka monta osiota kuuluu valintakokeeseen. 

Sinulla tulee olla mukana AMK-valintakokeessa oma kannettava tietokone, jolla teet kokeen. 

AMK-valintakoe muodostuu seuraavista osioista: 

Kaikille aloille yhteiset osiot 

I. Päätöksentekotaidot (kuuluu kaikille) 

II. Kieli- ja viestintätaidot (kuuluu kaikille) 

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat alakohtaiset osiot 

III. Matemaattiset taidot (sosiaali- ja terveysala) 

IV. Eettiset taidot (sosiaali- ja terveysala) 

Tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta löytyvät ammattikorkeakoulujen uudelta yhteiseltä opiskelijavalin-

tojen verkkosivulta: ammattikorkeakouluun.fi. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa 

Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.5.4 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut hakijan 

valinnan edellytyksenä olevat terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot.  

4.2 Bioanalyytikko (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 

Fysioterapeutti (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 

Kätilö (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 

Röntgenhoitaja (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 

Sairaanhoitaja (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 

Sosionomi (AMK),  muuntokoulutus, monimuotototeutus 

Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on sosiaali- tai terveysalan opistoasteen tutkinto (poistunut Suomen 

koulutusjärjestelmästä 1990-luvulla). HUOM! Voit hakea vain aikaisempaa tutkintoasi vastaavaan AMK-tut-

kintoon. 

 

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee 

opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon. 

 

 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/hakukelpoisuus-amk-tutkintoon
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 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Bioanalyytikko (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 3 

Fysioterapeutti (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus  3 

Kätilö (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 3 

Röntgenhoitaja (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 3 

Sairaanhoitaja (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 5 

Sosionomi (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 5 

Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus 3 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: AMK-VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe  80 pistettä 

 

 

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.  

Syksyn valtakunnallinen AMK-valintakoe pidetään 29.10.–1.11.2019. TAMKissa AMK-valintakoe pidetään 

vain 30.10. ja 31.10.2019. Ilmoittaudut valintakokeeseen yhteishaun hakulomakkeella valitsemalla valinta-

kokeen suorituspaikan ja suoritusajan ammattikorkeakoulujen tarjoamista vaihtoehdoista. Teet AMK-valin-

takokeen yhdellä suorituskerralla, riippumatta siitä kuinka monta osiota kuuluu valintakokeeseen. Sinulla 

tulee olla mukana AMK-valintakokeessa oma kannettava tietokone, jolla teet kokeen. 

AMK-valintakoe muodostuu seuraavista osioista: 

Kaikille aloille yhteiset osiot 

I. Päätöksentekotaidot (kuuluu kaikille) 

II. Kieli- ja viestintätaidot (kuuluu kaikille) 

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat alakohtaiset osiot 

III. Matemaattiset taidot (sosiaali- ja terveysala) 

IV. Eettiset taidot (sosiaali- ja terveysala) 

Tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta löytyvät ammattikorkeakoulujen uudelta yhteiseltä opiskelijavalin-

tojen verkkosivulta: ammattikorkeakouluun.fi. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa 

Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.5.4 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut hakijan 

valinnan edellytyksenä olevat terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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4.3 Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Dataosaaminen ja tekoäly 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuuden antaa bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitajan, sairaan-

hoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto (tällöin vaadi-

taan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon). Hakukelpoi-

suuden antaa lisäksi terveystieteiden korkeakoulututkinto silloin kun hakijalla on suoritettuna myös sosiaali- 

ja terveysalan opistoasteen 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 ladattava hakemuk-

selle kopio tutkintotodistuksesta 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu 

muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun ladattava hakemukselle lisäksi kopio viralli-

sen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla 

kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi sinulta vaaditaan Opetushallituksen päätös korkeakouluopinto-

jen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon, joka sinun tulee myös ladata hakemukselle. 

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän korkeakou-

lututkinnon jälkeen. Työkokemuksen pitää olla sosiaali- ja terveysalalta ja hankittu syksyn haussa 31.12.2019 

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 syksyn haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-

palveluihin 30.12.2019 kello 15.00 mennessä. 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK,  
Dataosaaminen ja tekoäly 

7 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Ennakkotehtävä  100 pistettä 
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Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään kuuluu 

muun muassa kehittämistehtävän suunnitelma. Kehittämistehtävän tavoitteena tulee olla työelämän kehit-

täminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle 

työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen 

tarpeesta lähtien.  

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

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan 15.8.2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakulomakkeelle 

ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa 

otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 

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

4.4  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Hyvinvointiteknologia 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuuden antaa bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitajan, sairaan-

hoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto (tällöin vaadi-

taan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon). Hakukelpoi-

suuden antaa lisäksi terveystieteiden korkeakoulututkinto silloin kun hakijalla on suoritettuna myös sosiaali- 

ja terveysalan opistoasteen 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 ladattava hakemuk-

selle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen to-

distus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun ladattava hakemukselle 

lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännök-

sessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi sinulta vaaditaan Opetushallituksen päätös kor-

keakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon, joka sinun tulee myös ladata hakemukselle. 

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän korkeakou-

lututkinnon jälkeen. Työkokemuksen pitää olla sosiaali- ja terveysalalta ja hankittu syksyn haussa 

31.12.2019 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 syksyn haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-

palveluihin 30.12.2019 kello 15.00 mennessä. 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK,  
Hyvinvointiteknologia 

14 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Ennakkotehtävä  100 pistettä 

 

 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään kuuluu 

muun muassa kehittämistehtävän suunnitelma. Kehittämistehtävän tavoitteena tulee olla työelämän kehit-

täminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle 

työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen 

tarpeesta lähtien.  

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

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan 15.8.2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakulomakkeelle 

ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa 

otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 

Vain TAMKiin palautettu ennakkotehtävä hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin. 
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4.5  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistäminen 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman 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 ladattava hakemuk-

selle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen 

todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun ladattava hakemuk-

selle lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. 

Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi sinulta vaaditaan Opetushallituksen 

päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon, joka sinun tulee myös ladata hake-

mukselle. 

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän korkeakou-

lututkinnon 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 30.12.2019 kello 15.00. 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK,  
Terveyden edistäminen 

30 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Ennakkotehtävä  100 pistettä 

 

 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 
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2. arvonta 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään kuuluu 

muun muassa kehittämistehtävän suunnitelma. Kehittämistehtävän tavoitteena tulee olla työelämän kehit-

täminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle 

työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen 

tarpeesta lähtien.  

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

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan viimeistään 15.8.2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun ha-

kulomakkeelle ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Opiske-

lijavalinnassa otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 

Vain TAMKiin palautettu ennakkotehtävä hyväksytään. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin. 
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 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 

5.1 Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 

Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 

Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 

Rakennusmestari (AMK), 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? 

 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde 
Koulutuksen 
aloituspaikat 

AMK- 
Valintakoe 

Ylioppilaiden  
todistusvalinta 

Ammatillisen tut-
kinnon suorittanei-
den todistusvalinta 

Insinööri (AMK),  
Biotuotetekniikka, päivätoteutus 

32 15 12 5 

Insinööri (AMK),  
Sähkö- ja automaatiotekniikka,  
monimuotototeutus 

30 20 5 5 

Insinööri (AMK),  
Sähkö- ja automaatiotekniikka,  
päivätoteutus 

35 12 8 15 

Rakennusmestari (AMK),  
päivätoteutus 

30 11 8 11 

 

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutukseen va-

litaan 50% ensikertalaisia. 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. AMK-valintakoe 

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/
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 Valintatavat 

VALINTATAPA: AMK-VALINTAKOE 

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Valintakoe  80 pistettä 

 

 

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.  

Syksyn valtakunnallinen AMK-valintakoe pidetään 29.10.–1.11.2019. TAMKissa AMK-valintakoe pidetään 

vain 30. ja 31.10.2019. Ilmoittaudut valintakokeeseen yhteishaun hakulomakkeella valitsemalla valintako-

keen suorituspaikan ja suoritusajan ammattikorkeakoulujen tarjoamista vaihtoehdoista. Teet AMK-valinta-

kokeen yhdellä suorituskerralla, riippumatta siitä kuinka monta osiota kuuluu valintakokeeseen. Sinulla tu-

lee olla mukana AMK-valintakokeessa oma kannettava tietokone, jolla teet kokeen. 

AMK-valintakoe muodostuu seuraavista osioista: 

Kaikille aloille yhteiset osiot 

I. Päätöksentekotaidot (kuuluu kaikille) 

II. Kieli- ja viestintätaidot (kuuluu kaikille) 

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat alakohtaiset osiot 

III. Matemaattiset taidot (tekniikka) 

IV. Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (tekniikka) 

Tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta julkaistaan keväällä ammattikorkeakoulujen uudella yhteisellä opis-

kelijavalintojen verkkosivulla: ammattikorkeakouluun.fi. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa 

Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.5.4 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 

VALINTATAPA: YLIOPPILAIDEN TODISTUSVALINTA 

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 

 
Ylioppilastutkinnon arvosanat  60 pistettä  

 

 

TAMKin tekniikan alan todistusvalinnassa valittavilla hakijoilla tulee olla matematiikan tai 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.  

 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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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-/DIA-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosa-

nat muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen 

pisteytysohjeet liitteestä 1 EB-, IB- ja Reifeprüfung-/DIA-tutkintojen muuntokaavat. 

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 tai sen jälkeen. Todistusvalinta tehdään am-

matillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaise-

maan ennen valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan todistuksen perusteella, sinun ei välttämättä tarvitse 

enää osallistua valintakokeeseen.  

 

Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio tekniikan alan ammatillisesta perustutkinnosta viimeistään 

25.9.2019 kello 15.00. Jos valmistut ammatilliseen perustutkintoon 25.9. jälkeen, tulee sinun lähettää kopio 

ammatillisesta perustutkinnostasi tai KOSKI-linkki suorituksiisi heti tutkinnon valmistuttua tai viimeistään 

15.10.2019 kello 15.00 mennessä. Huomioi, että kaikki vaadittavat tutkinnon osat tulee olla suoritettuina ja 
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tutkintosi tulee löytyä valmis-tilaisena KOSKI-palvelusta. Linkin on oltava voimassa vähintään 31.12. asti. Vain 

lopulliset tiedot 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 2). 

5.2 Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 

Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 

 Suosituksen noudattaminen ja mahdolliset poikkeukset 

Opiskelijavalinnassa käytetään TAMKin omaa valintakoetta ja erillistä motivaatiota, työkokemusta ja opis-

keluvalmiuksia mittaavaa tehtävää. Valtakunnallinen valintaperustesuositus ei ole käytössä näissä hakukoh-

teissa. 

 Hakukelpoisuusvaatimus 

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

mattikorkeakouluun? 

 

 Hakukohteiden valintavat ja aloituspaikat 

Aloituspaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti: 

Hakukohde Koulutuksen aloituspaikat 

TAMKin oma valintakoe 
sekä työkokemusta, moti-
vaatiota ja opiskeluval-
miuksia mittaava tehtävä 

Insinööri (AMK), Konetekniikka, 
monimuotototeutus 

35 35 

Rakennusmestari (AMK), monimuototo-
teutus 

30 30 

 

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

kertalaiskiintiö.  

 Valintatavat 

VALINTATAPA: TAMKIN OMA VALINTAKOE SEKÄ TYÖKOKEMUSTA, MOTIVAATIOTA JA  

OPISKELUVALMIUKSIA MITTAAVA TEHTÄVÄ  

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta sekä työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaa-

vasta tehtävästä saatavien yhteispisteiden perusteella seuraavasti: 

 

TAMKin valintakoe: konetekniikka ja rakennusmestari, monimuotototeutus  40 pistettä 

Työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaava tehtävä  40 pistettä 

Yhteensä      80 pistettä 

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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Valintakokeesta sekä työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaavasta osiosta tulee saada vä-

hintään 10 pistettä. 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. TAMKin oma valintakoe 

2. työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaava tehtävä 

3. hakutoivejärjestys 

4. arvonta 

 Valintakoe 

Valintakokeen sisältö 

TAMKin Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutukseen ja Rakennusmestari (AMK), monimuoto-

toteutukseen pidetään oma valintakoe 5.11.2019. 

 

Valintakokeessa mitataan hakijan loogista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja ma-

temaattisten aineiden perustietämystä. Valintakoe on 3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Koe on yhteinen kai-

kille 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. 

Valintakoeyhteistyö 

TAMK ei ole mukana näiden hakukohteiden osalta ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyh-

teistyössä. Tulos hyväksytään sellaisenaan TAMKin Konetekniikan ja Rakennusmestari monimuotototeutuk-

sien kesken. 

 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa 
Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 1.5.4 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt. 

 

Työkokemusta, opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota mittaava tehtävä 

TAMKin valintakokeen lisäksi näihin monimuotototeutuksiin hakeneet hakijat tekevät oman työkokemusta, 

motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaavan tehtävän. Tehtävästä voit saada enintään 40 pistettä ja siitä 

tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi. Kumpikin kokeen osio (TAMKin valintakoe sekä 

työkokemusta, motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia mittaava tehtävä) on pakollinen.  

Työkokemusta, opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota mittaava tehtävä tehdään erillisellä sähköisellä lomak-

keella, joka tulee palauttaa 10.11.2019. mennessä tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävä jul-

kaistaan hakukohteen hakuohjeissa Opintopolussa ja TAMKin nettisivuilla viimeistään hakuaikana. 

5.3 Insinööri (ylempi AMK), Dataosaaminen ja tekoäly 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuuden antaa soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto. 
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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 ladattava hakemuk-

selle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen to-

distus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun ladattava hakemukselle 

lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännök-

sessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.  

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 

jälkeen. Työkokemuksen pitää olla tekniikan alan työkokemusta ja hankittu syksyn haussa 31.12.2019 men-

nessä. 

 

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 alalta. 

 

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 

tulee olla suoritettuna syksyn haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-

palveluihin 30.12.2019 kello 15.00 mennessä. 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Insinööri (ylempi AMK),  
Dataosaaminen ja tekoäly 

11 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Ennakkotehtävä  100 pistettä 

 

 

Hakijat asetetaan tässä valintavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään kuuluu 

muun muassa kehittämistehtävän suunnitelma. Kehittämistehtävän tavoitteena tulee olla työelämän kehit-

täminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle 

työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen 

tarpeesta lähtien.  

Ennakkotehtävästä voit saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.  
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Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan 15.8.2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakulomakkeelle 

ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa 

otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 

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

5.4 Insinööri (ylempi AMK), Hyvinvointiteknologia 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuuden antaa insinööri (AMK), diplomi-insinööri tai tekniikan kandidaatin tutkinto tai vastaava 

ulkomainen 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 ladattava hakemuk-

selle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen to-

distus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun ladattava hakemukselle 

lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännök-

sessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.  

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 

jälkeen. Työkokemuksen pitää olla tekniikan alalta ja hankittu syksyn haussa 31.12.2019 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 alalta. 

 

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 

tulee olla suoritettuna syksyn haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-

palveluihin 30.12.2019 kello 15.00 mennessä. 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Insinööri (ylempi AMK),  
Hyvinvointiteknologia 

8 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Ennakkotehtävä  100 pistettä 
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Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään kuuluu 

muun muassa kehittämistehtävän suunnitelma. Kehittämistehtävän tavoitteena tulee olla työelämän kehit-

täminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle 

työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen 

tarpeesta lähtien.  

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

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan 15.8.2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakulomakkeelle 

ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa 

otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 

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

5.5 Insinööri (ylempi AMK), Talotekniikka 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuuden antaa soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto tai vastaava ulkomainen 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 ladattava hakemuk-

selle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen to-

distus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun ladattava hakemukselle 

lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännök-

sessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.  

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 

jälkeen. Työkokemuksen pitää olla tekniikan alan työkokemusta ja hankittu syksyn haussa 31.12.2019 men-

nessä. 

 

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 alalta. 
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Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 

tulee olla suoritettuna syksyn haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-

palveluihin 30.12.2019 kello 15.00 mennessä. 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Insinööri ylempi AMK,  
Talotekniikka 

25 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Ennakkotehtävä  100 pistettä 

 

 

Hakijat asetetaan tässä valintavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään kuuluu 

muun muassa kehittämistehtävän suunnitelma. Kehittämistehtävän tavoitteena tulee olla työelämän kehit-

täminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle 

työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen 

tarpeesta lähtien.  

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

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan 15.8.2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakulomakkeelle 

ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa 

otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

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 

6.1 Tradenomi (ylempi AMK), Dataosaaminen ja tekoäly 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuuden antaa tradenomi (AMK) -tutkinto tai vastaava ulkomainen 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 ladattava hakemuk-

selle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen to-

distus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun ladattava hakemukselle 

lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännök-

sessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi sinulta vaaditaan Opetushallituksen päätös kor-

keakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon, joka sinun tulee myös ladata hakemukselle. 

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän korkeatut-

kinnon jälkeen. Työkokemuksen pitää olla yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta ja hankittu 

syksyn haussa 31.12.2019 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 yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 

ja hallinnon alalta. 

 

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 

tulee olla suoritettuna syksyn haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-

palveluihin 30.12.2019 kello 15.00 mennessä. 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Tradenomi (ylempi AMK),  
Dataosaaminen ja tekoäly 

7 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Ennakkotehtävä  100 pistettä 
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Hakijat asetetaan tässä valintavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään kuuluu 

muun muassa kehittämistehtävän suunnitelma. Kehittämistehtävän tavoitteena tulee olla työelämän kehit-

täminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle 

työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen 

tarpeesta lähtien.  

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

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan 15.8.2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakulomakkeelle 

ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa 

otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 

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

6.2 Tradenomi (ylempi AMK), Hyvinvointiteknologia 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuuden antaa tradenomi (AMK) -tutkinto tai vastaava ulkomainen 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 ladattava hakemuk-

selle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen to-

distus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun ladattava hakemukselle 

lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännök-

sessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi sinulta vaaditaan Opetushallituksen päätös kor-

keakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon, joka sinun tulee myös ladata hakemukselle. 

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 

jälkeen. Työkokemuksen pitää olla yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta ja hankittu syksyn 

haussa 31.12.2019 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 yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 

ja hallinnon alalta. 
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Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 

tulee olla suoritettuna syksyn haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-

palveluihin 30.12.2019 kello 15.00 mennessä. 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Tradenomi (ylempi AMK),  
Hyvinvointiteknologia 

8 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä saatavien pisteiden perusteella seuraavasti: 

 
Ennakkotehtävä  100 pistettä 

 

 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. hakutoivejärjestys 

2. arvonta 

 Ennakkotehtävä 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään kuuluu 

muun muassa kehittämistehtävän suunnitelma. Kehittämistehtävän tavoitteena tulee olla työelämän kehit-

täminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voidaan tehdä omalle 

työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen 

tarpeesta lähtien.  

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

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan 15.8.2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakulomakkeelle 

ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa 

otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Valintakoeyhteistyö 

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

6.3 Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys 

 Hakukelpoisuusvaatimukset 

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto. 

 

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 ladattava hakemuk-

selle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen to-

distus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun ladattava hakemukselle 
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lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännök-

sessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.  

 

Työkokemusvaatimus 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon 

jälkeen. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolta korkeakoulututkinto on tai alalta, jolle olet hakemassa ja 

hankittu syksyn haussa 31.12.2019 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, jolta korkeakoulututkinto on 

tai alalta, jolle olet hakemassa. 

 

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon 

tulee olla suoritettuna syksyn haussa niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi TAMKin hakija-

palveluihin 30.12.2019 kello 15.00 mennessä. 

 Aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat 

Tradenomi (ylempi AMK),  
Yrittäjyys 

20 

 Valintatavat 

VALINTATAPA: ENNAKKOTEHTÄVÄ JA HAASTATTELU 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä ja haastattelusta saatavien yhteispisteiden perusteella seuraa-

vasti: 

 
Ennakkotehtävä  40 pistettä 
Haastattelu  60 pistettä 
Yhteensä  100 pistettä 

 

 

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. haastattelu 

2. ennakkotehtävä 

3. hakutoivejärjestys 

4. arvonta 

 Ennakkotehtävä 

Ennakkotehtävään kuuluu muun muassa kehittämistehtävän suunnitelma. Kehittämistehtävän tavoitteena 

tulee olla työelämän kehittäminen ja sen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. 

Se voidaan tehdä omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän 

tutkimisen ja kehittämisen tarpeesta lähtien.  

Ennakkotehtävästä voit saada enintään 40 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 10 pistettä.  
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Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan 15.8.2019. Ennakkotehtävä tulee palauttaa yhteishaun hakulomakkeelle 

ennakkotehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.9.2019 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinnassa 

otetaan huomioon vain ennakkotehtävät, jotka on palautettu määräaikaan mennessä.  

Ennakkotehtävän tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Kutsu haastatteluun 

Haastatteluun kutsutaan kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksytysti palauttaneet hakijat. Ennakko-

tehtävästä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta sinut voidaan kutsua kokeeseen. 

Valintakoekutsut lähetään noin viikko ennen valintakoetta sähköpostitse. 

 Haastattelu 

Haastattelu on ryhmähaastattelu, joka pidetään 24.10., 25.10. tai 29.10. Sinulle haastattelu on yksipäiväi-

nen.  

Voit saada haastattelusta enintään 60 pistettä. Sinun on saatava haastattelusta vähintään 10 pistettä, jotta 

voit tulla hyväksytyksi koulutukseen. 

Haastattelun tulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa 

Erityisjärjestelyistä on kerrottu kohdassa 2.2 Valintakokeen erityisjärjestelyt. 

Valintakoeyhteistyö 

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Tulosta ei anneta muihin hakutoiveisiin.  
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 Liitteet 

7.1 Liite 1: EB-, IB- ja Reifeprüfung-/DIA-tutkintojen muuntokaavat 

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-/DIA-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuk-

sensa arvosanat seuraavan muuntotaulukon mukaisesti: 

EB-tutkinto IB-tutkinto 
Reifeprüfung/DIA  

-tutkinto 

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-/DIA-tutkintojen aineiden rinnastus suomalaisen ylioppilastutkinnon aineisiin 

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.   
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EB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin 

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-/DIA-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

RP/DIA- 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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7.2 Liite 2: Ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon pisteytys  

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 

 


