
KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta 

Suuntana korkeakouluopinnot!
Syksyn yhteishaku 2019

Lähteet: ammattikorkeakouluun.fi ja opintopolku.fi

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://pajulahti.com/
https://www.sdo.fi/
https://vierumaki.fi/
https://www.kiipula.fi/
https://www.lahdenkansanopisto.fi/
http://www.lamk.fi/Sivut/default.aspx


Kiinnostavatko korkeakouluopinnot?

- Tähän ohjeeseen on koottu tietoa ammattikorkeakouluihin ja 

yliopistoihin hakemisesta

- Huomaathan, että ammattikorkeakouluihin hakeminen ja 

opiskelijavalinnat ovat muuttuneet ja muuttuvat vielä 2020 

yhteishaussa

- Syksyn 2019 yhteishaussa siirryttiin ammattikorkeakoulujen yhteiseen, 

digitaaliseen valintakokeeseen (suurin osa hakukohteista)

- Vuodesta 2020 alkaen suurin osa ammattikorkeakoulujen opiskelijoista 

valitaan ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen 

suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella (todistusvalinta)

- Kevään 2020 yhteishaussa on jo käytössä uudet todistusvalinnan 

pisteytysmallit

- Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakevat 

todistusvalinnassa omissa kiintiöissään
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Hakukelpoisuus 
ammattikorkeakouluihin

• Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, mikäli olet 
suorittanut

• lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon

• International Baccalaureate -tutkinnon (IB)

• European Baccalaureate -tutkinnon (EB)

• Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) –tutkinnon

• 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai 
näitä vastaavat aikaisemmat opinnot

• näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon

• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 
korkeakouluopintoihin.
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Lue lisää:
opintopolku.fi ja 

ammattikorkeakouluun.fi

https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/kuka-voi-hakea-yliopistoon/
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#hakukelpoisuus


Hakukelpoisuus yliopistoihin

• Olet kelpoinen hakemaan korkeakoulujen yhteishaussa mukana oleviin 
kandidaatin + maisterin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista 
tutkinnoista:

• ylioppilastutkinnon

• International Baccalaureate-tutkinnon (IB)

• Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)

• Reifeprüfung-tutkinnon (RP)

• ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon

• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 
vastaaviin korkeakouluopintoihin
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Kuka voi hakea 
yliopistoon? Lue lisää:

Opintopolku.fi

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


Korkeakoulujen yhteishaku

• Yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin tutkintoon johtaviin 
koulutuksiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa 
(keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä syyskuussa)

• Korkeakouluihin haetaan Opintopolku.fi -palvelun kautta

• Opintopolku.fi: Näin haet yhteishaussa korkeakouluun

• Opintopolku.fi: Korkeakoulujen yhteishaku -video

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/nain-haet-yhteishaussa-korkeakouluun/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=c478exgeMKQ


Ensikertalaiskiintiö
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Korkeakoulut varaavat osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaa hakeville. Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli 
ensikertalainen, jos

• et ole suorittanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa Suomessa

• et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa 
opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen



Valintatavat

HUOM! Syksyn 2019 todistusvalinnassa ei vielä käytetä 
vuoden 2020 todistusvalinnan pisteytysmalleja.

• Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet syksy 2019

Esittäjän tiedot yms. 7

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/wp-content/uploads/2019/05/Ammattikorkeakoulujen_valintaperustesuositus_syksy_2019.pdf


Valintatavat: todistusvalinta

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

• Keväällä 2020 otetaan käyttöön yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit

• Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat
aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain

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

• Hakuvaiheessa hakulomakkeen täytön yhteydessä kerrotaan, 
mitkä tutkintotodistukset tulee ladata hakulomakkeen liitteeksi

• Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan 
sekä merenkulun alan hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn 
liittyviä vaatimuksia. Tarkempaa tietoa saat kohdasta Koulutukseen 
vaadittava terveys ja toimintakyky
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https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky


Valintatavat: todistusvalinta

• Ylioppilastutkinnon pisteytys

• Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys

• Ammatillisen perustutkinnon pisteytys

• Näyttötutkinnon suorittaneet

• Kaksoistutkinnon suorittaneet

• Kaksi eri toisen asteen tutkintoa suorittaneet
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Lue lisää: 
Pisteytysmallit 

todistusvalinnassa 
ammattikorkeakouluun.fi

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


Valintatavat: AMK-valintakoe

• AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka 
tehdään omalla tietokoneella ja otetaan käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa

• AMK-valintakoe järjestetään syksyllä 2019 ajalla 29.10.–1.11. Tutustu huolellisesti 
valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin

• Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta

• Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta poikkeuksiakin 
on
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Valintatavat: AMK-valintakoe

• Kaikki hakijat voivat osallistua AMK-valintakokeeseen

• Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua 
valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän 
hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen

• Hakukohteissa, jotka käyttävät AMK-valintakoetta, opiskelijavalinta tehdään pelkästään 
AMK-valintakokeen pisteiden perusteella. Erillisiä soveltuvuuskokeita ei järjestetä 
syksyn 2019 yhteishaussa
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Tieto tulee 
ennen AMK-

valintakoetta! 
lisää: 

Pisteytysmallit 
todistusvalinn

assa 
ammattikorke

aan.fi



Lue lisää:
ammattikorkea-

kouluun.fi

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

• Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin 
olet hakenut

• Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat 
hakukohteisiisi

• AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri 
koulutusalojen omia osioita

• Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika

• AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä, mutta 
jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata 
enää myöhemmin
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https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/


Valintakokeen osiot ja 
maksimipisteet koulutusaloittain 
syksyn 2019 yhteishaussa
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AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

• AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -
palvelussa yhteishaun hakulomakkeella

• Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -
aika tarjolla olevista vaihtoehdoista

• Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä

• Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty 
valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii ilmoittautumisena

• AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä valintakoekutsua
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Kokeeseen voi 
ilmoittautua mihin 
AMK:n tahansa, jos 

valintakoepaikkoja on 
jäljellä!

https://opintopolku.fi/wp/fi/


AMK-valintakokeeseen valmistautuminen

• AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity 
ennakkomateriaalia tai –tehtäviä

• Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana 
tarvittavat välineet

• Ota valintakokeeseen mukaan:

• tunniste

• voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus

• kynä

• kannettava tietokone ja virtajohto

• halutessasi langallinen hiiri (langattomia laitteita ei voi tuoda valintakoetilaan)
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https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#qrkoodi
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#henkilollisyystodistus
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#kyna
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#tietokone
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#langallinenhiiri


AMK-valintakokeeseen osallistujan tarkistuslista
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AMK-valintakokeen tulosten julkistaminen

• Näet saamasi pisteet Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 
tulosten julkaisuajankohtaan mennessä

• AMK-valintakokeen perusteella valituksi tulleille tulee ilmoitus 
valinnasta sähköpostiin

• Syksyn yhteishausta tieto näkyy myös Oma Opintopolku -
palvelussa 29.11.2019 mennessä

• Varasijalta voi tulla valituksi 17.12.2019 mennessä
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https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


HAKUPAJA:
Hakulomakkeen täyttäminen 

• Opintopolku.fi:

• Ohjeet hakulomakkeen täyttöön

• Hakulomakkeen täyttämisen ohjevideo
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https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/nain-taytat-hakulomakkeen/
https://www.youtube.com/watch?v=YICMIHNBVlU

