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Versiohistoria
Versio
1
2
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Muutokset
Ensimmäinen versio
Korjattu kirjoitusvirhe tekniikan monimuotokoulutuksen
valintatapaprosenteissa (s. 34), päivitetty Leadership and Service Design –
koulutuksen valintaperusteita (s. 45).
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1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille
Tämä opas on tarkoitettu opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille ohjauksen avuksi.
Oppaan tarkoituksena on koota hakemiseen liittyvää tietoa yhteen, jotta tiedot ovat nopeammin opintoohjaajien ja koulutusneuvojen löydettävissä. Tästä oppaasta ei kuitenkaan löydy kaikkea hakemiseen
liittyvää tietoa, vaan esimerkiksi laajemmat hakukohde- ja valintaperustekuvaukset löydät Turun AMK:n
nettisivuilta sekä Opintopolusta.
Huomioithan myös, että ajankohtaiset tiedot hakemiseen liittyen päivitetään ensisijaisesti Turun AMK:n
nettisivuille ja Opintopolkuun. Esimerkiksi hakemiseen liittyvät päivämäärät kannattaa aina tarkistaa
nettisivuilta tai Opintopolusta, jonne ne päivitetään ensimmäisenä. Tätä opasta päivitetään kuitenkin
myös säännöllisesti, ja versiohistorian löydät sisällysluettelon loppuosasta. Oppaan uusin versio
julkaistaan aina Turun AMK:n nettisivuilla osoitteessa: turkuamk.fi/opoille.

Huomioitavaa vuonna 2019

4



Tämä opas koskee vain kevään 2019 yhteishaun valintaperusteita. Syksyn 2019 yhteishaun
valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019 (lue lisää luvusta 1.2).



Ensikertalaisten kiintiö on kaikissa sitä käyttävissä koulutuksissa 85 %. Kiintiötä EI käytetä
YAMK- ja englanninkielisissä koulutuksissa, eikä sellaisissa suomenkielisissä
monimuotokoulutuksissa, joissa aloituspaikkoja on alle 15.



Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan suomenkielisissä päiväkoulutuksissa on
käytössä yhtenä valintatapana todistusvalinta. Todistusvalinta koskee vain ylioppilastutkinnolla
hakevia ja on käytössä hakijan kaikissa hakukohteissa.
o

Sote-alalla kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen, ja todistusvalinnan tulokset
tulevat vasta esivalintakokeen jälkeen. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain,
mikäli on esivalintakokeen perusteella olisi saanut kutsun valintakokeeseen.

o

Tekniikan ja liiketalouden alalla todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen
valintakokeita, jolloin todistusvalinnassa hyväksytyksi tulleiden ei tarvitse osallistua
valintakokeeseen.



Ammatillisista tutkinnoista ei ole tällä hetkellä mahdollista saada opiskelijavalinnassa
arvosanojen tai keskiarvon tuottamia pisteitä. Koulumenestyspisteitä on mahdollista saada vain
ylioppilastutkinnosta, mikäli kyseistä valintatapaa käytetään. Ammattikorkeakouluilla on
mahdollisuus varata kiintiö ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Kiintiöt löytyvät sosiaali- ja
terveysalan sekä liiketalouden ja tekniikan alan valintaperusteista.



Englanninkielisissä International Business Online ja Information and Communications
Technology -koulutuksissa ulkomaisella tutkintotodistuksella hakevat valitaan SAT-testin
perusteella.

1.1 Hakukohteet kevään 2019 yhteishauissa
Yhteishaku 9. - 23.1.2019



Bachelor of Business Administration, International Business, Online
Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology

Yhteishaku 20.3. - 3.4.2019
PÄIVÄKOULUTUKSET
KULTTUURIALA

SOSIAALI-, TERVEYS JA LIIKUNTA-ALA

 Kuvataiteilija (AMK)
 kuvataide
 valokuva
 Medianomi (AMK)
 animaatio
 elokuva
 journalismi
 mainonnan suunnittelu
 tuotanto ja projektinhallinta
 Musiikkipedagogi (AMK)
 Tanssinopettaja (AMK)
 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 sirkus
 teatteri








YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA
HALLINNON ALA
 Tradenomi (AMK)
 liiketalous (Turku ja Salo)
 liiketoiminnan logistiikka
 myyntityö
 tietojenkäsittely

MONIMUOTOKOULUTUKSET

Bioanalyytikko (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Hammasteknikko (AMK)
Kätilö (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), päiväopinnot (Turku ja Salo)
tai verkko-opinnot
 Sosionomi (AMK), päivä- tai verkko-opinnot
 Suuhygienisti (AMK)
 Toimintaterapeutti (AMK)

TEKNIIKAN ALA
 Insinööri (AMK)
 ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
 bio- ja kemiantekniikka
 energia- ja ympäristötekniikka
 konetekniikka
 rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 tieto- ja viestintätekniikka
 tuotantotalous
 Rakennusmestari (AMK)




Kuvataiteilija (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)





Ensihoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Salo
Sosionomi (AMK), Salo




Insinööri (AMK), kemiantekniikka
Insinööri (AMK), tekniikka




Tradenomi (AMK), liiketalous
Tradenomi (AMK), mediatuotanto, verkko-opinnot
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MASTER SCHOOL: YAMK -KOULUTUKSET


Kulttuurialan ylempi AMK
 media- ja kulttuuriyrittäjyys
 taiteen uudet kontekstit



Insinööri (ylempi AMK) / Master of Engineering
 kemiantekniikka ja bioteknologia
 Marine Technology
 teknologiaosaamisen johtaminen
 terveysteknologia
 tutkimusryhmäopinnot (jatkuva erillishaku)





Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, jonka
sisällöllisinä vaihtoehtoina
o kliininen asiantuntija
o kuntoutus
o sosiaaliala
o sosiaali- ja terveysalan
kehittäminen ja johtaminen
o terveyden edistäminen
o terveysteknologia (erillinen
hakukohde)
Tradenomi (ylempi AMK) / Master of
Business Administration
o Leadership and Service Design
o liiketoiminnan kehittäminen
o Professional Sales Management
o Tutkimusryhmäopinnot (jatkuva
erillishaku)

1.2 Syksyn yhteishaku 2019 ja opiskelijavalintauudistus 2020
Syksyn yhteishaku 2019
Syksyn yhteishaku on 4. – 18.9.2019. Syksyn yhteishaussa mukana olevat hakukohteet ja niiden
valintaperusteet julkaistaan vasta keväällä 2019.
Tarkoituksena on pilotoida jo syksyn yhteishaussa vuoden 2020 opiskelijavalintauudistuksen mukaisia
uusia valintatapoja: digitaalista valintakoetta ja muiden osaamisperustaisten valintatapojen väylää
sekä mahdollisesti todistusvalinnan uutta pisteytysmallia.

Opiskelijavalintauudistus 2020
Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä.
Opiskelijavalintauudistuksen myötä AMK-opintoihin valitaan opiskelijat kolmen eri väylän kautta:
1) Todistusvalinta
2) Digitaalinen valintakoe
3) Muut osaamisperustaiset valintatavat
Pääpaino opiskelijavalinnoissa tulee olemaan todistusvalinnassa: suurin osa opiskelijoista valitaan
tämän valintatavan mukaisesti. Todistusvalintaa on käytetty Turun AMK:ssa jo kaikilla aloilla, paitsi
kulttuurialalla. Todistusvalinta ei ole jatkossakaan käytössä kulttuurialalla.
Tähän mennessä todistusvalinnassa on huomioitu vain ylioppilastutkintotodistus. Jatkossa, kevään
2020 yhteishausta alkaen, todistusvalinnassa voi tulla valituksi myös ammatillisen perustutkinnon
suorittaneet. Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat ovat eri kiintiöissä.
Todistusvalinnan valtakunnalliset pisteytysmallit on julkaistu ja ne löytyvät täältä: http://www.amkopiskelijavalinnat.fi/#todistusvalinta. Turun AMK tulee noudattamaan valtakunnallisia
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pisteytysmalleja viimeistään kevään 2020 yhteishausta alkaen, mahdollisesti osin jo syksyn 2019
yhteishaussa.
Toisena valintatapana opiskelijavalintauudistuksessa kehitetään digitaalista valintakoetta.
Digitaalinen valintakoe on kaikille aloille yhteinen, ja se tulee korvaamaan nykyiset alakohtaiset
valtakunnalliset valintakokeet. Digitaalinen valintakoe on tarkoitus ottaa valtakunnallisesti käyttöön
jo syksyn 2019 yhteishaussa. Turun AMK:ssa ei ole vielä tehty päätöstä digitaalisen valintakokeen
käyttöönotosta. Kulttuurialalla valintakokeet säilynevät nykyisenkaltaisina.
Opiskelijavalintauudistuksen myötä on tarkoituksena ottaa käyttöön myös muita osaamisperusteisia
valintatapoja. Muut osaamisperustaiset valintatavat sekä digitaalinen valintakoe toimivat väylänä
niille, jotka eivät tulleet valituksi todistusvalinnassa tai joilla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa
tutkintoa. Turun AMK:ssa tavoitteena on panostaa digitaalisen valintakokeen sijaan
osaamisperustaisiin valintatapoihin: tarkoituksena on pilotoida mallia jo syksyn 2019 yhteishaussa.
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan muu osaamisperustainen valintatapa tarkoittaisi Turun
AMK:ssa mallia, jossa opiskelijavalinta tehdään aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen
perusteella. Suunnitelman mukaan korkeakouluopinnot on voitu suorittaa missä tahansa
suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa, mutta tarkoituksena on tarjota opintokokonaisuuksia
myös avoimen AMK:n kautta. Opiskelijavalinnassa pisteitä saisi opintojen määrästä ja opintojakson
arvosanoista. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan aiemmin suoritetuista opinnoista huomioidaan
maksimissaan 30 op, joka vastaa noin puolen vuoden opintoja. Näin ollen, mikäli taustalla ei ole
aiempia opintoja, on opinnot esimerkiksi avoimessa AMK:ssa aloitettava hyvissä ajoin ennen
hakuaikaa.
Opiskelijavalintauudistuksen etenemisestä tiedottaminen:
Seuraa valtakunnallisen uudistushankkeen etenemistä täällä: www.amk-opiskelijavalinnat.fi
Turun AMK tiedottaa valintauudistusta koskevista päätöksistä nettisivuillaan ja tärkeimmät tiedot
kootaan (alkuun) myös opinto-ohjaajille tarkoitetulle sivulle: www.turkuamk.fi/opoille. (Myöhemmin
tulossa myös hakijoille oma sivu / osio, johon kootaan uudistusta koskevat tiedot.)
Ammattikorkeakoulut julkaisevat syksyn 2019 yhteishaussa mukana olevat hakukohteet ja niiden
valintaperusteet viimeistään loppukeväästä 2019 ja kevään 2020 yhteishaussa mukana olevat
hakukohteet ja valintaperusteet syksyllä 2019.
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2 Yhteishaun aikataulu
Tästä luvusta löydät kevään 2019 yhteishaun aikataulut. Huomioithan, että mahdolliset muutokset
päivitetään ensisijaisesti ja ensimmäisenä Turun AMK:n nettisivuille ja Opintopolkuun. Eli päivämäärät
kannattaa tarkistaa aina netistä. Hakukohdekohtaiset päivämäärät, esim. valintakoepäivät, löydät
Turun AMK:n nettisivuilta ja Opintopolusta.

2.1 Kevään yhteishaun aikataulu 2019
Kevään hakuaika I
9.–23.1.2019

Kevään hakuaika II
20.3.–3.4.2019

Hakuaika
(hakeminen tapahtuu
Opintopolussa)

9.1.2019 klo 8.00 –
23.1.2019 klo 15.00

20.3.2019 klo 8.00 –
3.4.2019 klo 15.00

Tarvittavien liitteiden toimitus

ks. erillinen aikataulu alla

ks. erillinen aikataulu alla

Mahdollisten ennakkotehtävien
palautus

ks. koulutuksen nettisivuilta /
Opintopolusta

ks. koulutuksen nettisivuilta /
Opintopolusta

Hakukelpoisuuteen liittyvien,
hakuajan jälkeen muuttuneiden
tietojen ilmoittaminen

18.2.2019 klo 15 mennessä

29.4.2019 klo 15 mennessä

Valintakoekutsut lähetetään
aikaisintaan

25.2.2019

10.5.2019

Valintakokeet järjestetään

huhtikuussa

touko-kesäkuussa

Valinnan tulokset ilmoitetaan
hakijoille viimeistään

28.6.2019

28.6.2019
(Todistusvalinnan tulokset
julkaistaan ennen valintakokeita.)

Opiskelupaikan vastaanotto
viimeistään

8.7.2019 klo 15.00

8.7.2019 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen
viimeistään

31.7.2019 klo 15.00

31.7.2019 klo 15.00

Mahdolliset lisähaut

1.7. - 14.8.2019

1.7. - 14.8.2019

Opiskelu alkaa

elo-syyskuussa

elo-syyskuussa

Huom. Tekniikan ja liiketalouden
päiväkoulutuksien valintakokeisiin
ei lähetetä erillistä kutsua.
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2.2 Hakuun liittyvien asiakirjojen palautuksen aikataulu
Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun määräaikaan mennessä (postileiman
päiväys ei riitä). Koulutusalakohtaiset poikkeavat päivämäärät ilmoitetaan erikseen korkeakoulujen
hakusivuilla ja alakohtaisissa valintaperusteissa.
Asiakirja

Kevään hakuaika I
9.–23.1.2019

Kevään hakuaika II
20.3.–3.4.2019

tutkinnon oltava valmis ja
tutkintotodistuksen kopio
toimitettava hakijapalveluihin

8.7.2019 klo 15 mennessä

8.7.2019 klo 15 mennessä

vuonna 1990 tai sen jälkeen
valmistuneiden ylioppilaiden
arvosanat

saadaan suoraan
ylioppilastutkintolautakunnalta

saadaan suoraan
ylioppilastutkintolautakunnalta

30.1.2019 klo 15 mennessä

10.4.2019 klo 15 mennessä

opintojen alkaessa

opintojen alkaessa

tutkintotodistuksen kopio ja
virallinen käännös toimitettava
hakijapalveluihin
(* = hakukautena valmistuvat
toimittavat Predicted Grades tai
vastaavan todistuksen)

30.1.2019 klo 15 mennessä
* 10.4.2019 klo 15 mennessä

10.4.2019 klo 15 mennessä
* 10.4.2019 klo 15 mennessä

Hakukautena RP- ja EB- tutkintoon
valmistuvat toimittavat kopion
lopullisesta todistuksestaan (IBtutkintoon valmistuvat toimittavat
loppuarvosanat transcript of grades).

12.7.2019 klo 15 mennessä

12.7.2019 klo 15 mennessä

alkuperäisen tutkintotodistuksen ja
virallisen käännöksen tarkistus

opintojen alkaessa

opintojen alkaessa

Suomalainen tutkinto:

ennen vuotta 1990 valmistuneiden
ylioppilaiden toimitettava
todistuskopiot hakijapalveluihin
alkuperäisen tutkintotodistuksen
tarkistus
Kansainvälinen ylioppilastutkinto
(IB, EB, RP):
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Ulkomainen tutkinto:
Tutkintotodistuksen kopio tai
oppilaitoksen myöntämä
väliaikainen todistus
valmistumisesta ja virallinen
käännös toimitettava
hakijapalveluihin

30.1.2019 klo 15 mennessä

10.4.2019 klo 15 mennessä

alkuperäisen tutkintotodistuksen ja
alkuperäisen virallisen käännöksen
tarkistus

opintojen alkaessa

opintojen alkaessa

työkokemuksen oltava hankittuna

31.7.2019 mennessä

31.7.2019 mennessä

työtodistuksien kopiot toimitettava
hakijapalveluihin

8.7.2019 klo 15 mennessä

8.7.2019 klo 15 mennessä

alkuperäisten työtodistusten
tarkistus

opintojen alkaessa

opintojen alkaessa

Työtodistukset:

Rakennusmestari (AMK) koulutukseen hakeneiden
työtodistukset tulee toimittaa
ylimpään
rakennusmestarikoulutuksen
hakukohteeseen.

10.4.2019 klo 15 mennessä

Pakolaisen tai pakolaiseen
rinnastettavassa asemassa olevan
hakijan turvapaikkapäätös tai
oleskelulupa suojelun perusteella on
toimitettava hakijapalveluihin

30.1.2019 klo 15 mennessä

10.4.2019 klo 15 mennessä

Ennakkotehtävät on toimitettava
(ks. korkeakoulun
nettisivut/Opintopolku)

amk:n ilmoittamaan määräaikaan
mennessä

amk:n ilmoittamaan määräaikaan
mennessä

Harkinnanvarainen hakija:
korkeakoulun määrittelemät liitteet
toimitettava korkeakouluun (ks.
korkeakoulun nettisivut /
Opintopolku)

30.1.2019 klo 15 mennessä

10.4.2019 klo 15 mennessä

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa:
hakemus valintakokeen
erityisjärjestelyistä toimitettava
korkeakouluun (ks. korkeakoulun
nettisivut/Opintopolku)

30.1.2019 klo 15 mennessä

10.4.2019 klo 15 mennessä
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Varsinaiseen valintaan vaikuttavien
työkokemustietojen muutokset
ilmoitettava hakijapalveluihin

2.5.2019 klo 15 mennessä

24.5.2019 klo 15 mennessä
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3 AMK-tutkintojen yleiset valintaperustesuositukset, kevät
2019
Tässä luvussa on esitelty vain osa yleisistä valintaperustesuosituksista.
Suositukset löydät kokonaisuudessaan Opintopolusta: Ammattikorkeakoulu > Miten opiskelijat
valitaan? > Valintaperusteet amk-tutkinnot 2019

3.1 Yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut










suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
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
erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden
korkeakouluopintoihin.

Turun AMK:ssa kaikkiin päivä- sekä monimuotokoulutuksiin on yleinen hakukelpoisuus, paitsi
kulttuurialalla. Kulttuurialalla on käytössä harkinnanvarainen valinta kaikissa päivä- ja
monimuotokoulutuksissa, paitsi Medianomi (AMK), journalismi -päiväkoulutuksessa.

3.2 Valintaperusteet
Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat käytössä kyseisessä
hakukohteessa, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat
ovat mukana valitsemallaan alalla käytössä olevissa valintatavoissa.

Valintatavat
Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava:
Valintatapa 1: Valintakoe
Valintakoe
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40/70/100 pistettä

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla
hakevat)
Vaihtoehto 2 A
Koulutus
30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe
70 pistettä
Yhteensä
100 pistettä
Vaihtoehto 2 B
Koulutus
60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe
40 pistettä
Yhteensä
100 pistettä
Valintatapa 3: Todistusvalinta (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
3A Koulumenestys
30 pistettä
3B Koulumenestys
60 pistettä
Valintatapa 4: Valintakoe ja työkokemus
Valintakoe
Työkokemus
Yhteensä

70 pistettä
30 pistettä
100 pistettä

Valintatapa 5: SAT-testi (käytössä vain vieraskielisessä koulutuksessa)
OSIOT:
1. Evidence-Based Reading and Writing: Reading Test, Writing and Language Test
2. Math
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa SAT-testin osiot joita se käyttää hakukohteessa
valintaperusteena sekä mahdollisen alimman pisterajan joka hakijan tulee saavuttaa voidakseen
tulla valituksi. Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu)
hyväksytään.

Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteitys
TURUN AMK / SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteitys VALINTATAPA 3 A
Yo-tutkintotodistus
L/E
M
Äidinkieli
10
9
Paras kieli (vieraat kielet ja
10 (9)
9 (8)
toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)
Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras
10
9
reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006
kirjoittaneilla reaali)

C
8
8 (7)

B
7
7 (6)

A
6
6 (5)

8

7

6
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TURUN AMK / TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteitys VALINTATAPA 3B
Yo-tutkintotodistus
L/E
M
Äidinkieli
15
12
Paras pitkänä kirjoitettu kieli
15
12
Matematiikka, pitkä*
15
12
Matematiikka, lyhyt*
10
8
Fysiikan reaalikoe**
15
12
Kemian reaalikoe**
15
12
Biologian reaalikoe**
15
12

C
9
9
9
6
9
9
9

B
6
6
7
4
6
6
6

A
3
3
5
2
3
3
3

C
17
17 (16)

B
12
12 (11)

A
10
10 (9)

17

12

10

C
9
9 (6)

B
6
6 (3)

A
3
3 (1)

9 (6)

6 (3)

3 (1)

9

6

3

*=enintään toinen / **=enintään yksi

TURUN AMK / LIIKETALOUDEN ALA
Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteitys VALINTATAPA 3B
Yo-tutkintotodistus
L/E
M
Äidinkieli
20
19
Paras kieli (vieraat kielet ja toinen
20 (19)
19 (18)
kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)
Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras
20
19
reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006
kirjoittaneilla reaali)
TURUN AMK / TIETOJENKÄSITTELY
Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteitys VALINTATAPA 3B
Yo-tutkintotodistus
L/E
M
Äidinkieli
15
12
Paras kieli (vieraat kielet ja
15 (12)
12 (9)
toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä
Matematiikka pitkä (lyhyt)
15 (12)
12 (9)
Paras reaali

15

12

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset.
Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun
ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.
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EB-, IB- ja Reifeprüfung -tutkinnot
EB-, IB- JA REIFEPRÜFUNG-TUTKINTOJEN MUUNTOKAAVA
IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat
tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntotaulukon mukaisesti ja merkitsevät tiedot
hakulomakkeelle:
EB-tutkinto

IB-tutkinto (Diploma)

Reifeprüfungtutkinto

Suomalainen
ylioppilastutkinto

Matematiikka

Muu ainekohtainen 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

4,00–4,95

4,00–4,95

2 (Poor)

4 pistettä

Approbatur

IB- EB- JA RP-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
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*Fysiikka

*Fysiikka

*Kemia

*Kemia

RYHMÄ 5: matematiikka
Matematiikka High level & Standard level

Pitkä matematiikka

Mathematical studies

Lyhyt matematiikka

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

EB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin:
EB- tutkinto

YO

1. kieli (L1)

Äidinkieli

2. kieli (L2)

2. kotimainen kieli, pitkä

3. kieli (L3)

Vieras kieli, pitkä

4. kieli (L4)

Vieras kieli, lyhyt

Muu aine

Reaaliaineet

*Biologia

*Biologia

*Fysiikka

*Fysiikka

*Kemia

*Kemia

Matematiikka
Standard level (5 tuntia)

Pitkä matematiikka

Matematiikka
Elementary level (3 tuntia)

Lyhyt matematiikka

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

RP-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys:
Reifeprüfung -tutkinnosta saatavat pisteet muunnetaan yo-arvosanoja vastaaviksi jakamalla pisteet
kohdasta "Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung" neljällä (esim. 48/4 = 12 = E) tai kohdasta
"Prüfungsergebnis in dreifacher Wertung" kolmella (esim 27/3 = 9 = M).
RP- tutkinto

YO

Muttersprachliches Niveau

Äidinkieli
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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

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

3.3 Valinta tasapisteissä olevien välillä
Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin
perustein:
1.
2.
3.
4.
5.

valintakoepisteet
koulumenestyspisteet
työkokemuspisteet
hakutoivejärjestys
ylitäyttö / alitäyttö / arvonta

Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä
valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa
olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse
ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan / valittavat.
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4 AMK-tutkintojen alakohtaiset valintaperusteet
4.1 Kulttuurialan koulutus
Opiskelijavalinnan kokonaispisteityksessä kulttuurialalla käytetään valintatapaa 1: valintakoe (100
pistettä). Lisäksi valintaan vaikuttaa opiskelijoiden jako erikoistumisaloihin,
suuntautumisvaihtoehtoihin tai instrumenttiryhmiin, joiden opiskelijamäärät perustuvat työelämän
tarpeiden arviointiin. Kulttuurialan opiskelijavalinnoissa ei tehdä valintakoeyhteistyötä, joten kaikki
ammattikorkeakoulut toteuttavat valintakokeet itsenäisesti.
Hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteen tehtävän karsivan näytön perusteella. Karsivassa
näytössä valintakokeeseen liittyy ennen valintakoepäivää itsenäisesti tehtäviä ja oppilaitokseen
toimitettavia osioita, joiden perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta
koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Etukäteisnäyttö arvioidaan
asteikolla hyväksytty / hylätty. Etukäteen pyydettyä näyttöä ei pisteytetä osaksi valintakoetta.
Tarkemmat tiedot ennakkotehtävistä ja valintakokeista julkaistaan Turun AMK:n nettisivuilla.
Kaikissa muissa koulutuksissa paitsi Musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksessa on karsiva
ennakkotehtävä. Musiikkipedagogikoulutuksessa kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan
valintakokeeseen.
Kaikissa koulutuksissa (pl. journalismi, päivätoteutus) on yleinen hakukelpoisuus sekä
harkinnanvarainen valinta.
Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä (min. 50p).
Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.
Turun AMK:n kulttuurialan päivä- ja monimuotokoulutukset eivät tee keskenään
valintakoeyhteistyötä.

Päiväkoulutukset
Hakukohde

Aloituspaikat

Hakukelpoisuus

Ensikertalaisten kiintiö

Valintaperusteet

Kuvataiteilija (AMK),
kuvataide
Kuvataiteilija (AMK),
valokuva
Medianomi (AMK),
animaatio
Medianomi (AMK),
elokuva
Medianomi (AMK),
journalismi
Medianomi (AMK),
mainonnan
suunnittelu
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Yleinen +
harkinnanvaraisuus
Yleinen +
harkinnanvaraisuus
Yleinen +
harkinnanvaraisuus
Yleinen +
harkinnanvaraisuus
Yleinen

85 %

Yleinen +
harkinnanvaraisuus

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä
Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä
Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä
Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä
Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä
Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä
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7
8
16
22
16

85 %
85 %
85 %
85 %

Medianomi (AMK),
tuotanto ja
projektinhallinta
Musiikkipedagogi
(AMK)
Tanssinopettaja
(AMK)
Teatteri-ilmaisun
ohjaaja (AMK),
sirkus
Teatteri-ilmaisun
ohjaaja (AMK),
teatteri

8

Yleinen +
harkinnanvaraisuus

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä
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Yleinen +
harkinnanvaraisuus
Yleinen +
harkinnanvaraisuus
Yleinen +
harkinnanvaraisuus

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä
Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä

Yleinen +
harkinnanvaraisuus

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä

12
8

12

85 %

Monimuotokoulutukset
Hakukohde

Aloituspaikat

Hakukelpoisuus

Ensikertalaisten kiintiö

Valintaperusteet

Kuvataiteilija (AMK)

8

ei kiintiötä

Teatteri-ilmaisun
ohjaaja (AMK)

8

Yleinen +
harkinnanvaraisuus
Yleinen +
harkinnanvaraisuus

Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä
Valintatapa 1 (valintakoe) 100 %,
karsiva ennakkotehtävä

ei kiintiötä

Lisäksi monimuotokoulutuksessa:
Kulttuurialan monimuotototeutuksissa voidaan huomioida työkokemusta tai taiteellista toimintaa
etukäteisnäyttönä tai valintakokeen osana. Työkokemus osoitetaan ammattikorkeakoulujen
valintaperustesuosituksen kappaleen 1.6 mukaisesti* työtodistuksilla ja taiteellinen toiminta esim.
portfoliolla tai ammattikorkeakoulun muutoin pyytämällä tavalla. Ammattikorkeakoulu arvioi
taiteellisen toiminnan kelpoisuuden toimitetun näytön perusteella.
* Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus luettavissa kokonaisuudessaan Opintopolussa.
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4.2 Liiketalouden alan koulutukset
Liiketalouden suomenkieliset päiväkoulutukset noudattavat valintaperustesuositusta: valintatapa 1
(valintakoe) ja valintatapa 3B (todistusvalinta).
Englanninkielisessä päiväkoulutuksessa käytetään valintatapaa 1 (valintakoe) ja valintatapaa 5 (SATtesti).
Monimuotokoulutuksissa (pl. mediatuotanto) käytetään valintatapaa 4 (valintakoe ja työkokemus)
suosituksen mukaisesti. Tradenomi (AMK), mediatuotanto -koulutuksessa käytetään kulttuurialan
valintaperusteita.
Turun AMK:n liiketalouden päivä- ja monimuotokoulutukset ovat mukana valtakunnallisessa
valintakoeyhteistyössä (pl. mediatuotanto).
Suomenkielisissä päivä- ja monimuotokoulutuksissa (pl. mediatuotanto) on yleinen hakukelpoisuus.
Päiväkoulutuksissa valintatavassa 1 (valintakoe) on 70 % kiintiö ammatillisen koulutuksen
suorittaneille.

Päiväkoulutukset
Hakukohde

Aloituspaikat

Hakukelpoisuus

Bachelor of Business
Administration,
International Business,
Online

45

Yleinen

Tradenomi (AMK),
liiketalous (Turku)

160

Yleinen

Ensikertalaisten
kiintiö
ei
käytössä

Valintaperusteet

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 70 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)

Valintatapa 1 (valintakoe) 60 %
(vain suomalaisella tutkintotodistuksella
hakevat)
Valintatapa 5 (SAT-testi) 40 %
(vain ulkomaisella tutkintotodistuksella
hakevat)

Valintatapa 3B (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)
Tradenomi (AMK),
liiketalous (Salo)

25

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 70 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Tradenomi (AMK),
liiketoiminnan logistiikka

20

45

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 70 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)

Valintatapa 3B (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)
Tradenomi (AMK),
myyntityö

45

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 70 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Tradenomi (AMK),
tietojenkäsittely

50

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 70 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Monimuotokoulutukset
Hakukohde

Aloituspaikat

Hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK),
liiketalous (Turku)

70

Yleinen

Tradenomi (AMK),
mediatuotanto, verkkoopinnot

20

Yleinen +
harkinnanvarainen

Ensikertalaisten
kiintiö
85 %

Valintaperusteet

85 %

Valintatapa: Karsiva ennakkotehtävä ja
valintakoe. Koulutuksessa käytetään
kulttuurialan valintaperusteita, ks. luku 4.1.

Valintatapa 4 (valintakoe ja työkokemus)
100 %

Opiskelijavalinta suomenkielisiin päivätoteutuksiin
OPISKELIJAVALINTA
Suomenkielisessä päiväkoulutuksessa hakijat valitaan kahdella eri tavalla: 1 ja 3B.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä
Valinta tehdään valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella.
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VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Vaihtoehto 3B
Koulumenestys 60 pistettä
Valinta tehdään koulumenestyksen perusteella. Ks. koulumenestyksen pisteytys luvussa 3.2.

Ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi kaikista valintatavoista. Ammatillisella
tutkinnolla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä pelkän
lukion oppimäärän suorittaneet voivat tulla valituksi vain valintatavasta 1.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3B (todistusvalinta) ja sitten valintatapa 1
(valintakoe).

VALINTAKOE
Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden alan päiväkoulutukset ovat mukana valtakunnallisessa
valintakoeyhteistyössä.
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut
ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Valintakoe tehdään
valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi
vaihtaa.
Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset
hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on
osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.
Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Mikäli jokin hakukohde poikkeaa
tästä, se on mainittu alla ko. koulutuksen kohdalla. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.
1. Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa
perjantaina 7.6.2019 klo 12.00. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen
valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 19.4. - 7.6.2019.
Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.
Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.),
ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista
osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa
järjestelyineen kolme tuntia. Mikäli kokeeseen sisältyy haastattelu, kokeeseen on varattava koko
päivä.
Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa
valintakoetta:
a. Liiketalouden koulutus
b. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
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c. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
d. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
e. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
f. Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
g. Tiimiakatemia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
h. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Turun
ammattikorkeakoulu
i. Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi koulutus, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
j. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu
--3. Tietojenkäsittelyn koulutuksen valtakunnallinen valintakoe on kevään yhteishaussa torstaina
6.6.2019 klo 12.00 ja syksyn yhteishaussa torstaina 2.11.2017 klo 12.00. Kevään yhteishaussa
tietojenkäsittelyn päivätoteutukseen hyväksytään myös tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen
valintakoetulos. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista
valintakoeyhteistyötä. Tietojenkäsittelyn koulutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä.
Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internetsivuilla kevään haussa 6.5. - 6.6.2019. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.
Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun
taitoa (maks. 15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks.15 p.).
Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks. 10 p.).
Tämän osion jokainen valintakokeen järjestävä korkeakoulu toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla
esim. esseenä, haastatteluna tai näiden yhdistelmänä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Kukin
korkeakoulu julkaisee Opintopolun valintaperustetiedoissa tarkemmat tiedot motivaatiota ja
suuntautumista mittaavan osion muodosta viimeistään hakuaikana. Hakijan on saatava motivaatiota ja
soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä
voidakseen tulla valituksi.

Opiskelijavalinta englanninkielisiin päivätoteutuksiin
OPISKELIJAVALINTA
Englanninkielisessä päiväkoulutuksessa hakijat valitaan kahdella eri tavalla: 1 ja 5.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
(valintatavassa mukana vain suomalaisella tutkintotodistuksella hakevat)
Valintakoe 40 pistettä
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Valinta tehdään valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella.

VALINTATAPA 5: SAT-TESTI
(valintatavassa mukana vain ulkomaisella tutkintotodistuksella hakevat)
Valinta tehdään SAT-testin tuloksen perusteella. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa SATtestin osiot joita se käyttää hakukohteessa valintaperusteena sekä mahdollisen alimman pisterajan
joka hakijan tulee saavuttaa voidakseen tulla valituksi.

VALINTAKOE
Turun ammattikorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.
International Business ja Business Management -koulutusten valtakunnallinen valintakoe on kevään
yhteishaussa 10.4.2019. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista
koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla hakuajan alkaessa.
Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä
valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.
Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset
hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. International
Business -koulutukset tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä, siten että hakuaikana 9.–23.1.2019
haussa olevat Business -koulutukset muodostavat oman valintakoeryhmänsä ja mahdollisesti
hakuaikana 20.3.–3.4.2019 haussa olevat Business -koulutukset muodostavat oman
valintakoeryhmänsä.
Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.
Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Valintakoetulos on voimassa
kyseisen haun ajan.
Valintakoe koostuu seuraavista osista (min./maks.) pisteet: essee (3 p./10 p.), monivalintakysymykset
(2 p./6 p.), matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (2 p./8 p.) ja haastattelu (3 p./16 p.). Essee ja
haastattelu muodostavat valintakokeessa integroidun, hakijan englannin kielen taitoa mittaavan osan.
Hakijan tulee saada kummastakin osiosta vähintään 3 pistettä. Englannin kielen taitoa mittaava osa
merkitään järjestelmään arviolla hyväksytty/hylätty.
Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimimista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä
matemaattis-loogista päättelykykyä. Tarkemmat tiedot löytyvät opintopolku.fi-verkkosivuilta.

SAT-TESTI
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa SAT-testin osiot joita se käyttää hakukohteessa
valintaperusteena sekä mahdollisen alimman pisterajan joka hakijan tulee saavuttaa voidakseen tulla
valituksi.
Turun ammattikorkeakoulussa käytettävät osiot ja alimmat pisterajat ovat:
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Evidence-Based Reading and Writing, lowest point limit: 500
- Reading Test
- Writing and Language Test
Math, lowest point limit: 400

Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään. Virallinen
SAT-tulosraportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä. SAT- testissä jo olleiden tulee erikseen tilata
testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi ammattikorkeakouluihin. SAT-testin tulokset tulee
toimittaa kaikkiin niihin ammattikorkeakouluihin, jotka käyttävät kyseistä valintamenettelyä
10.4.2019 mennessä. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon.

Opiskelijavalinta monimuotokoulutuksiin
OPISKELIJAVALINTA
Monimuotokoulutuksessa on käytössä vain valintatapa 4. Huom! Tradenomi (AMK), mediatuotanto koulutuksessa käytetään kulttuurialan valintaperusteita (ks. luku 4.1.).

VALINTATAPA 4: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS
Valintakoe

70 pistettä

Työkokemus 30 pistettä
Yhteensä

100 pistettä

TYÖKOKEMUSPISTEET
Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu
työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2019. Kaksi kuukautta yleistä (ei
tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään
30 pistettä.
Tarkemmat tiedot työkokemuspisteiden laskemisesta löytyy nettisivuiltamme: www.turkuamk.fi >
Tutkinnot ja opiskelu > Hakeminen > Usein kysyttyä hakemisesta
VALINTAKOE
Liiketalouden koulutuksessa käytetään valtakunnallista valintakoetta:
Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään
yhteishaussa 22.5.2019 klo 12.00.
Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70
pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä,
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jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa
ammattikorkeakoulussasuoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin
osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.
Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai
haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä
ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista
koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 19.4. -22.5.2019 ja syksyn
haussa 28.9. - 31.10.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi
tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.
Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa
valintakoetta:
a. Liiketalouden koulutus
b. Liiketoiminnan logistiikan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
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4.3 Sosiaali- ja terveysalan koulutukset
Suomenkielisessä päivä- ja monimuotokoulutuksissa käytetään valintatapaa 1 (valintakoe) ja
valintatapaa 3 (todistusvalinta).
Suomenkielisissä päivä- ja monimuotokoulutuksissa on käytössä esivalintakoe. Esivalinnan kautta
valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin.
Suomenkieliset päivä- ja monimuotokoulutukset ovat mukana valtakunnallisessa
valintakoeyhteistyössä.
Kaikissa sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on yleinen hakukelpoisuus. Valintatavassa 1
(valintakoe) on 60 % kiintiö ammatillisen koulutuksen suorittaneille.

Päiväkoulutukset
Hakukohde

Aloituspaikat

Hakukelpoisuus

Bioanalyytikko (AMK)

36

Yleinen

Ensikertalaisten
kiintiö
85 %

Valintaperusteet

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Fysioterapeutti (AMK)

40

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Hammasteknikko (AMK)

20

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Kätilö (AMK)

20

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)
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Röntgenhoitaja (AMK)

20

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Sairaanhoitaja (AMK), Turku

60

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Sairaanhoitaja (AMK), Salo

40

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Sairaanhoitaja (AMK), verkkoopinnot

20

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Sosionomi (AMK)

25

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Sosionomi (AMK), verkkoopinnot

20

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Suuhygienisti (AMK)
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22

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)

Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)
Toimintaterapeutti (AMK)

25

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Monimuotokoulutukset
Hakukohde

Aloituspaikat

Hakukelpoisuus

Ensihoitaja (AMK)

20

Yleinen

Ensikertalaisten
kiintiö
85 %

Valintaperusteet

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Sairaanhoitaja (AMK), Salo

22

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Sosionomi (AMK), Salo

22

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 50 %
(valintatavassa 60 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3 (todistusvalinta) 50 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)
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Terveydelliset vaatimukset
Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija
kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
Bioanalytiikan koulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja
normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin
todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti.
Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi
tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalytiikan koulutukseen.
Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että






opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat
muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin
edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta
aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan
opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten
parissa työskentelyä.
Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen,
jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa
käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen (päivä- ja monimuotokoulutus)
Suomenkielisissä päivä- ja monimuotokoulutuksissa on käytössä valintatavat 1 ja 3 A.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe

70 pistettä

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella.

VALINTATAPA 3 A: TODISTUSVALINTA (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Koulumenestys

30 pistettä

Opiskelijavalinta tehdään koulumenestyksen perusteella. Ks. pisteytystaulukko luku 3.2.
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Huom! Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain, mikäli on esivalintakokeen perusteella olisi
saanut kutsun valintakokeeseen.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3A (todistusvalinta) ja sitten valintatapa 1
(valintakoe).

VALINTAKOE
Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:
Esivalintakoe
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
Turun AMK:n valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.
Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa.
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen
esivalintakoe. Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 24.4.2019.

Valintakoe
Osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen esivalintakokeen perusteella. Turun AMK on
mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja
suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen
valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.
Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Kaikki valintakokeen pakolliset osiot tulee suorittaa
hyväksytysti.
Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä on viisi valintaryhmää.
Kauneudenhoitoala muodostaa oman valintaryhmänsä. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä
hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella.
Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin
koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat
Opintopolku.fi-sivustolla ja omilla verkkosivuillaan valintakoepäivät ja valintakokeen sisällön.
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat opintopolku.fi -sivustolla ja omilla www-sivuillaan valintakoepäivät
ja valintakokeen sisällön.
Valintaryhmät ovat seuraavat:
1. valintaryhmä





Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
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Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja

2. valintaryhmä








Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti

3. valintaryhmä









Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti

4. valintaryhmä








Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

5. valintaryhmä


Sosionomi, rikosseuraamus

6. valintaryhmä
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Estenomi
Estenom

4.4 Tekniikan alan koulutukset
Tekniikan alan suomenkielisissä insinööri (AMK) –päivä- ja monimuotokoulutuksissa käytetään
valintapaa 1 (valintakoe) ja 3B (todistusvalinta). Rakennusmestari (AMK)-koulutuksessa opiskelijavalinta
tehdään valintakokeen ja työkokemuksen perusteella.
Englanninkielisessä koulutuksessa käytetään valintatapaa 1 (valintakoe) ja 5 (SAT-testi).
Kaikki koulutukset ovat mukana valintakoeyhteistyössä.
Kaikkiin koulutuksiin on yleinen hakukelpoisuus. Suomenkielisissä päiväkoulutuksissa on valintatavassa
1 (valintakoe) 50% kiintiö ammatillisen koulutuksen suorittaneille.

Päiväkoulutukset
Hakukohde

Aloituspaikat

Hakukelpoisuus

Bachelor of Engineering,
Information and
Communications
Technology

40

Yleinen

Ensikertalaisten
kiintiö
ei käytössä

Valintaperusteet

Valintatapa 1 (valintakoe) 40 %
(valintatavassa mukana vain suomalaisella
tutkinnolla hakevat)
Valintatapa 5 (SAT-testi) 60%
(valintatavassa mukana vain ulkomaisella
tutkinnolla hakevat)

Insinööri (AMK),
ajoneuvo- ja
kuljetustekniikka

60

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 60 %
(valintatavassa 50 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 40 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Insinööri (AMK), bio- ja
kemiantekniikka

50

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 60 %
(valintatavassa 50 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 40 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Insinööri (AMK), energiaja ympäristötekniikka

80

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 60 %
(valintatavassa 50 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 40 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)
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Insinööri (AMK),
konetekniikka

90

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 60 %
(valintatavassa 50 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 40 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Insinööri (AMK),
rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka

85

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 60 %
(valintatavassa 50 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 40 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Insinööri (AMK), tieto- ja
viestintätekniikka

160

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 60 %
(valintatavassa 50 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 40 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Insinööri (AMK),
tuotantotalous

70

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 60 %
(valintatavassa 50 % kiintiö ammatillisen
koulutuksen suorittaneille)
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 40 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)

Rakennusmestari (AMK)

49

Yleinen

85 %

Valintakoe ja työkokemus 100 %

Ensikertalaisten
kiintiö
85 %

Valintaperusteet

Monimuotokoulutukset
Hakukohde

Aloituspaikat

Hakukelpoisuus

Insinööri (AMK),
kemiantekniikka

40

Yleinen

Insinööri (AMK), tekniikka

60

Yleinen

85 %

Valintatapa 1 (valintakoe) 70 %
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 30 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)
Valintatapa 1 (valintakoe) 70 %
Valintatapa 3B (todistusvalinta) 30 %
(valintatavassa mukana vain
ylioppilastutkinnolla hakevat)
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Opiskelijavalinta suomenkielisiin insinööri (AMK) –päivä- ja
monimuotokoulutuksiin
Suomenkielisissä insinööri (AMK) -koulutuksissa opiskelijat valitaan kahdella tavalla: 1 ja 3B.
VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe

40 pistettä

Valinta tehdään valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella.
VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Vaihtoehto 3B
Koulumenestys

60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valinta tehdään koulumenestyksen (ylioppilastutkinnon arvosanat) perusteella. Ks. koulumenestyksen
pisteytys luku 3.2.

Ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi kaikista valintatavoista. Ammatillisella tutkinnolla,
ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä pelkän lukion
oppimäärän suorittaneet voivat tulla valituksi vain valintatavasta 1.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3B (todistusvalinta) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

VALINTAKOE
Turun ammattikorkeakoulun päivä- ja monimuotokoulutukset ovat mukana valtakunnallisessa
valintakoeyhteistyössä:
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut
ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten.
Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen
hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija
saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen,
rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja
ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen
osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
Kevään 2019 valintakoe järjestetään 29.5.2019.
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Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos
hakija ei tule valituksi haluamaansa koulutukseen todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua
tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan
alan hakukohteessa.

Opiskelijavalinta rakennusmestari (AMK) -koulutukseen
Rakennusmestari (AMK) -koulutukseen opiskelijat valitaan valintakokeen ja työkokemuksen perusteella.
Valintaperusteet noudattavat insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen valtakunnallisia
valintaperusteita lukuun ottamatta rakennusalan työkokemusta.
VALINTATAPA: valintakoe ja työkokemus
Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava:
Valintakoe

40 pistettä

Rakennusalan työkokemus 30 pistettä
Yhteensä

70 pistettä

Valinta tehdään valintakokeesta saadun pistemäärän sekä rakennusalan työkokemuksesta saatavan
pistemäärän perusteella.

VALINTAKOE
Opiskelijavalinnassa käytetään tekniikan valtakunnallista valintakoetta (ks. edellä).

RAKENNUSALAN TYÖKOKEMUS
Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu
rakennusalan työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Kaksi kuukautta työkokemusta
tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.
Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan
yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista
asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa rakennusalan työkokemukseksi.
Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn
tutkintoon.
Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut
YEL- tai MYEL-vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen
kokonaismäärä 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
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yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada
työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
Rakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin. Mikäli työtodistus on
kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin
alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.
Työtodistukset tulee lähettää ylimpään rakennusmestarikoulutuksen hakukohteeseen siten, että ne
saapuvat hakijapalveluihin viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä (postileiman päiväys ei riitä).

Opiskelijavalinta englanninkieliseen koulutukseen
Englanninkielisen insinöörikoulutuksen opiskelijavalinnassa käytetään valintatapoja 1 ja 5.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
(valintatavassa mukana vain suomalaisella tutkintotodistuksella hakevat)
Valintakoe 40 pistettä

VALINTATAPA 5: SAT-TESTI
(valintatavassa mukana vain ulkomaisella tutkintotodistuksella hakevat)
Valinta tehdään SAT-testin tuloksen perusteella. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa SATtestin osiot joita se käyttää hakukohteessa valintaperusteena sekä mahdollisen alimman pisterajan joka
hakijan tulee saavuttaa voidakseen tulla valituksi.

VALINTAKOE
Opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen tekniikan valtakunnallista vieraskielistä valintakoetta.
Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä
tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.
Valintakoe on 3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta
teknilliselle alalle sekä englannin kielen taitoa. Kielikoe on pakollinen kaikille ja se arvioidaan
hyväksytty / hylätty. Vain hyväksytyn kielikokeen suorittanut hakija voi tulla valituksi. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
Kevään 2019 valintakoe järjestetään 5.4.2019.
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SAT-TESTI
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa SAT-testin osiot joita se käyttää hakukohteessa
valintaperusteena sekä mahdollisen alimman pisterajan joka hakijan tulee saavuttaa voidakseen tulla
valituksi.
Turun AMK:ssa tekniikan alan SAT-testissä käytettävät osiot ja pisterajat ovat:




Evidence-Based Reading and Writing, lowest point limit: 400
- Reading Test
- Writing and Language Test
Math, lowest point limit: 500

Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään. Virallinen SATtulosraportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä. Ammattikorkeakoulut voivat käyttää SATtestituloksien keräämiseen myös sähköistä palvelua, josta tulostiedot ovat saatavilla. SAT-testissä jo
olleiden tulee erikseen tilata testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi ammattikorkeakouluihin. SATtestin tulokset tulee toimittaa kaikkiin niihin ammattikorkeakouluihin, jotka käyttävät kyseistä
valintamenettelyä 10.4.2019 mennessä. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa
huomioon.
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5 YAMK-tutkintojen yleiset valintaperustesuositukset 2019
5.1 Hakukelpoisuus ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen
Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu
soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus
asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta
korkeakoulututkinto on.

Pohjakoulutusvaatimus
Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen.
Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on
perillä korkeakoulun hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. luku 2 Yhteishaun
aikataulut).
Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava
kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun
hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. luku 2 Yhteishaun aikataulut).
Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava
siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä
ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä
hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. luku 2 Yhteishaun aikataulut).
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan
asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä
toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan
kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee
toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin
ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. luku 2 Yhteishaun aikataulut).

Työkokemusvaatimus
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta (kolme vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen
korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2019
mennessä.
Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai
ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen
korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta
hankittu vähintään 36 kuukauden työkokemus.
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
poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan
vastaavin virallisin dokumentein.
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Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla
työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim.
portfoliolla (Laki 932/2014).
Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen
mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten,
että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna
muodostavat vähintään 36 kuukauden työkokemuksen.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35
tuntia / viikko) 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 työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän.
Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa
työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen
Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.
Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta
ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.
Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm.
työsuhteen 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
englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio
virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä
ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

5.2 Valintaperusteet
Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä. (Valintakoe voi sisältää myös haastattelun.) Alin
hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.
Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen / ennakkotehtävän
yhteydessä.
Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida
valintakokeessa/ennakkotehtävässä.
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Todistusvalinta (suosituksesta poikkeava valintatapa, käytössä Turun AMK:ssa)
Valinta tapahtuu AMK-tutkinnon keskiarvon perusteella. Keskiarvoon otetaan huomioon kaikki
numeeriset arvosanat.

5.3 Valinta tasapisteissä olevien välillä
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
2. Hakutoivejärjestys
Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita
kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai
järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.
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6 YAMK-tutkintojen alakohtaiset valintaperusteet
6.1 Kulttuuriala
Hakukohteet:

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, media- ja kulttuuriyrittäjyys
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, taiteen uudet kontekstit

Aloituspaikat:

20 (media- ja kulttuuriyrittäjyys)
20 (taiteen uudet kontekstit)

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu
korkeakoulututkinto.
Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolme vuotta (36kk)
työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta
työskentelystä, joka on kertynyt korkeakoulututkintotodistuksen
myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7. mennessä ja
syksyn haussa 31.12. mennessä.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun
opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä
koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu
työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan kulttuurialan, yrittäjyyden tai
taiteellisen työskentelyn työkokemus.

Valintaperusteet:

Karsiva ennakkotehtävä + valintakoe. Karsiva ennakkotehtävä on yksi
valintakokeen osa. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintakokeessa.

Ennakkotehtävä julkaistaan Turun AMK:n nettisivuilla 6.3.2019 ja tehtävä palautetaan 3.4.2019 klo 15
mennessä. Ohjeet palautuksesta annetaan ennakkotehtävän yhteydessä.
Valintakokeeseen kutsutaan ennakkotehtävän perusteella. Valintakokeen ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin koulutuksen nettisivulla. Ennakkotehtävä on yksi valintakokeen osa ja alakohtainen
työkokemus huomioidaan valintakokeessa. Valintakokeesta on saatava vähintään 50 pistettä voidakseen
tulla valituksi.

6.2 Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalan ylempään AMK-koulutukseen on kaksi hakukohdetta: sosiaali- ja terveysalan
ylempi AMK -hakukohde, jossa voi valita sisällölliseksi painopisteeksi tietyn alan. Lisäksi haussa on
mukana sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia -hakukohde, jossa painopisteenä on vain
terveysteknologia.
Laajemmassa, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-hakukohteessa on valittavissa seuraavat painopisteet
(painopisteet vaihtelevat hauittain):
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Kliininen asiantuntija






Kuntoutus
Sosiaaliala
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Terveyden edistäminen

Hakukohteet:

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, terveysteknologia

Aloituspaikat:

80 (laaja hakukohde)
10 (terveysteknologia)

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu sosiaali- ja
terveysalan AMK-tutkinto, lääketieteen, yhteiskuntatieteen, kasvatustieteen,
valtiotieteen tai terveystieteen korkeakoulututkinto.
Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta sosiaali- ja terveysalan
työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen
myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7. mennessä ja
syksyn haussa 31.12. mennessä.
Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa
suoritetun sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun sosiaali- ja
terveysalan työkokemuksen.

Valintaperusteet:

Valintakoe.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuuden täyttävät hakijat. Valinta tehdään valintakokeesta
kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä tullakseen valituksi.
Tarkemmat tiedot valintakokeesta ja ennakkomateriaalista julkaistaan ammattikorkeakoulun nettisivulla
4.3.2019.

6.3 Tekniikan ala
Tekniikan alalla on tarjolla ylempään AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia yhteishaussa sekä
tutkimusryhmäopintoina toteutettava koulutus, joka on jatkuvassa erillishaussa:

Kevään 2019 yhteishaussa mukana olevat koulutukset:
Hakukohde:

Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia
Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia
Master of Engineering, Marine Technology

Aloituspaikat:

15 (kemiantekniikka ja bioteknologia)
30 (teknologiaosaamisen johtaminen)
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10 (terveysteknologia)
20 (Marine Technology)
Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan,
tietojenkäsittelyn tai soveltuva luonnontieteiden (fysiikka, matematiikka,
kemia) korkeakoulututkinto.
Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolme vuotta (36kk) tekniikan
alan työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.
mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun
opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tekniikan,
tietojenkäsittelyn tai luonnontieteen alalta) jälkeen, ennen
korkeakoulututkintoa hankitun tekniikan alan työkokemuksen.

Valintaperusteet:

AMK-tutkinnolla hakevat: todistusvalinta (80 %)
Muulla korkeakoulututkinnolla hakevat: motivaatiokirje (20 %)

AMK-tutkinnolla hakevat valitaan AMK-tutkintotodistuksen keskiarvon perusteella. Muulla
korkeakoulututkinnolla hakevat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Tarkemmat ohjeet
motivaatiokirjeeseen julkaistaan koulutuksien nettisivuilla viimeistään hakuajan alkaessa.

Jatkuvassa erillishaussa:
Hakukohde:

Insinööri (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Aloituspaikat:

30 (kevät 2019), 30 (syksy 2019)

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan,
tietojenkäsittelyn tai soveltuva luonnontieteiden (fysiikka, matematiikka,
kemia) korkeakoulututkinto. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään
kolme vuotta (36 kk) tekniikan alan työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen
korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun
opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tekniikan,
tietojenkäsittelyn tai luonnontieteen alalta) jälkeen, ennen
korkeakoulututkintoa hankitun tekniikan alan työkokemuksen.

Valintaperusteet:
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Opiskelijat valitaan koulutukseen ennakkotehtävän ja haastattelun
perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän
pistemäärä on vähintään 35 p.

6.4 Liiketalouden ala
Liiketalouden alalla on tarjolla ylempään AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia yhteishaussa sekä
tutkimusryhmäopintoina toteutettava koulutus, joka on jatkuvassa erillishaussa:

Kevään 2019 yhteishaussa mukana olevat koulutukset:
Hakukohteet:

Master of Business Administration, Leadership and Service Design
Master of Business Administration, Professional Sales Management
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Aloituspaikat:

20 (Leadership and Service Design)
30 (Professional Sales Management)
50 (liiketoiminnan kehittäminen)

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu
korkeakoulututkinto.
Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolme vuotta (36kk) yleistä
työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen
myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7. mennessä ja
syksyn haussa 31.12. mennessä.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun
opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä
koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu
työkokemus.

Valintaperusteet:

Liiketoiminnan kehittäminen ja Professional Sales Management:



AMK-tutkinnolla hakevat: todistusvalinta (80 %)
Muulla korkeakoulututkinnolla hakevat: motivaatiokirje (20 %)

Leadership and Service Design:


Ennakkotehtävät (100 %)

Liiketoiminnan kehittämisen ja Professional Sales Management -koulutuksissa AMK-tutkinnolla hakevat
valitaan AMK-tutkintotodistuksen keskiarvon perusteella. Muulla korkeakoulututkinnolla hakevat
valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Tarkemmat ohjeet motivaatiokirjeeseen julkaistaan koulutuksien
nettisivuilla viimeistään hakuajan alkaessa.
Leadership and Service Design –koulutuksessa kaikki hakijat valitaan ennakkotehtävän perusteella.

Jatkuvassa erillishaussa:
Hakukohde:

Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Aloituspaikat:

30 (kevät 2019), 30 (syksy 2019)
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Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuteen vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu
korkeakoulututkinto. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolme
vuotta (36 kk) yleistä työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen
korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun
opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä
koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu
työkokemus.

Valintaperusteet:
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Opiskelijat valitaan koulutukseen ennakkotehtävän ja haastattelun
perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän
pistemäärä on vähintään 35 p.

7 Siirtohaku
Turun ammattikorkeakouluun voi hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta. Myös Turun AMK:n omat
tutkinto-opiskelijat hakevat siirtohaussa, jos tavoitetutkinto tai tutkintonimike vaihtuu (esim. insinööri
(AMK) -> sairaanhoitaja (AMK)). Jos tavoitetutkinto / tutkintonimike ei vaihdu (esim. insinööriopiskelija
hakee siirtoa toisen alan insinöörikoulutukseen), voi opiskelija hakea sisäistä siirtoa, joka on
menettelyltään kevyempi kuin siirtohaku.
Siirtohaku (siirto toisesta korkeakoulusta tai Turun AMK:n sisällä siten, että tutkintonimike vaihtuu)
tapahtuu Opintopolussa. Tarkemmat tiedot siirtohaun aikatauluista ja haun kriteereistä Turun AMK:n
verkkosivuilla osoitteessa: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/siirtohaku/

8 Turun AMK:n erillishaut
Turun ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta. Avoimen AMK:n
erillishaun (Avoimen AMK:n väylä) lisäksi erillishakuina toteutetaan rajatulle pohjakoulutusryhmälle
suunnattuja opintoja. Myös muussa kuin Turun ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen
opiskeluoikeuden omannut ja sen menettänyt opiskelija voi hakea erillishaussa opiskeluoikeutta Turun
ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi.
Huomaathan, että myös kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös. (Lue lisää:
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yhden-paikan-saannos/)
Tarkemmat tiedot erillishakujen aikatauluista ja haun kriteereistä Turun AMK:n verkkosivuilla osoitteessa
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/erillishaut/

Kevään 2019 erillishaut:
Avoimen AMK:n väylä AMK-opintoihin 1. – 15.5.2019


Hakukelpoisuuden antaa 35 op avoimessa AMK:ssa suoritettuja opintoja. Opiskelijavalinta
tapahtuu avoimen AMK:n opintojen keskiarvon perusteella, lisäksi yli 35 op suoritetuista
opintopisteistä saa lisäpisteitä haussa.

Avoimen AMK:n väylä YAMK-opintoihin, jatkuva erillishaku


Hakukelpoisuuden antaa samat tutkinnot ja työkokemus kuin yhteishaussa (tarkemmat
koulutuskohtaiset vaatimukset löytyvät Opintopolusta. Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna 10
op (60 op tutkinnot) / 15 op (90 op tutkinnot) avoimen AMK:n opintoja. Hakemukset käsitellään
saapumisjärjestyksessä. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen haku suljetaan.

Terveydenhoitaja (AMK) 20.3. – 3.4.2019


Pohjakoulutusvaatimuksena on ensihoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto.
Opintojen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi. Opiskelijavalinta tapahtuu koulumenestyksen eli AMK-
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todistuksen painottamattoman keskiarvon perusteella (todistusvalinta). Ks. lisätiedot
Opintopolusta.

9 Polkuopinnot avoimessa AMK:ssa
Polkuopinnot koostuvat AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista: AMK-tutkinnoissa
noin 55-60 op ja YAMK-tutkinnoissa noin 30 op. Polkuopinnoissa opiskellaan tutkinto-opiskeluryhmän
kanssa. Polkuopinnot suoritettuaan, voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa (ks. luku
8).
Polkuopinnot alkavat elo-syyskuussa ja tammikuussa. Syksyllä alkaviin polkuopintoihin haku on heinäelokuun vaihteessa ja tammikuussa alkaviin opintoihin marras-joulukuussa.
Polkuopintopaikkoja on tarjolla edellisessä yhteishaussa mukana olleisiin koulutuksiin: syksyllä alkavat
polkuopintopaikat vastaavat siis kevään yhteishaun koulutustarjontaa ja tammikuussa alkavat
polkuopintopaikat syksyn yhteishaun koulutustarjontaa. Huom. Kaikkiin yhteishaussa mukana olleisiin
koulutuksiin ei kuitenkaan välttämättä ole polkuopintopaikkoja tarjolla.
Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opiskelijavalinta tehdään koulutuksesta riippuen joko
motivaatiokirjeen tai arvonnan perusteella. AMK-hakukohteissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan ne
ovat avoimia kaikille. YAMK-hakukohteissa hakijalla tulee olla suoritettuna alempi soveltuva
korkeakoulututkinto. Työkokemus (36 kk) tulee olla suoritettuna vasta, kun opiskelija hakee tutkintoopiskeluoikeutta YAMK-koulutukseen avoimen väylän tai yhteishaun kautta.
Avoimessa AMK:ssa opiskelu, myös polkuopinnot, ovat maksullisia. Polkuopiskelija ei ole oikeutettu
opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen.
Koulutustarjonnan sekä tarkemmat tiedot hakemisesta ja opiskelusta löydät Turun AMK:n nettisivuilta:
Tutkinnot ja opiskelu -> Avoin AMK -> Polkuopinnot
Suora linkki: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/polkuopinnot/
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Turun ammattikorkeakoulu on 10 000
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen
korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.
Koulutamme käytännön huippuosaajia.
#ExcellenceInAction
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