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Yleistä opiskelijavalinnoista
ja uutta 2017

Yleistä
Ensikertalaiskiintiö
• Ensikertalaisten kiintiö on käytössä suomenkielisissä päivätoteutuksissa lukuun ottamatta
kulttuurialaa.

• Kiintiön suuruus on 75 % (sama kuin 2016). Muutos 18.11.2016: kiintiö on v. 2017 80%.
• Kevään 2016 yhteishaussa ensikertalaisia hyväksytty enemmän kuin 75% riippumatta alasta
(Vipunen).
•

Liiketalous: 93% (ensisijaisista hakijoista ensikertalaisia) / 90 % (paikan vastaanottaneista ensikertalaisia)

•

Tekniikka: 89% / 84 %

•

Sosiaali- ja terveysala: 89% / 81 %

• Monimuotototeutuksissa, vieraskielissä ja YAMK-hakukohteissa ei varata aloituspaikkoja
ensikertalaisille hakijoille.

Yleistä

Dokumenttien palautus
• Ennakkotehtävien sekä työ- ja tutkintotodistusten sähköinen palautus. Tehtävät tulee palauttaa
mainittuna päivänä klo 15 mennessä.
• Kevään I haku: 8.2.2017
• Kevään II haku: Karsivat ennakkotehtävät 5.4.2017. Valintakokeena toimivat ennakkotehtävät
20.4.2017
• Syksyn haku: Karsivat ennakkotehtävät 20.9.2017. Valintakokeena toimivat tehtävät 27.9.2017.
• Yhteishaun ennakkotehtävät julkaistaan Turun AMK:n verkkosivuilla.
• Haussa käytettyjen työ- ja tutkintotodistusten palautusaikataulu valtakunnallinen – löytyy
nettisivuilta ja opon oppaasta.

Yleistä

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi
enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista
palvelua
2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan
opintojaan.

Uutta vuoden 2017 haussa

• Hakiessaan vieraskieliseen koulutukseen hakijan ei tarvitse toimittaa todistusta kielitaidostaan.
Kielitaito arvioidaan valintakokeessa.
• Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan eikä liiketalouden valtakunnalliseen
valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalintajonossa, hänen tulee osallistua
kokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan tai liiketalouden alan
hakukohteessa ilman erillistä kutsua. Todistusvalinta 3B on käytössä ainoastaan hakijan 1.
hakukohteessa.
• Ammattikorkeakouluilla on vuonna 2017 mahdollisuus varata kiintiö ammatillisen tutkinnon
suorittaneille.
• Varasijapaikkojen määrä rajataan sekä aloituspaikat (läsnäolevat) täynnä->varasijatäyttö
sulkeutuu.

Uutta Turun AMK:ssa: verkko-opinnot

Turun AMK:ssa alkaa syksyllä 2017 kolme verkko-opintoina toteutettavaa tutkintoon johtavaa
koulutusta:

• BBA, International Business Online (100 % verkossa)
• Sosionomi (AMK), päivätoteutus: päiväopetuksen ryhmä ja verkko-opintojen ryhmä
• Ryhmä valitaan hakuvaiheessa: joko vain toinen tai molemmat
• Päiväopetus 25 aloituspaikkaa, verkko-opinnot 20 aloituspaikkaa
• Verkko-opinnoissa voi suuntautua vain lastensuojeluun tai aikuissosiaalityöhön
• Medianomi (AMK), mediatuotanto, monimuotototeutus
• Alkaa lähiopetuspäivillä (3pv), muuten opinnot verkossa

Valintakokeen ja soten
esivalintakokeen erityisjärjestelyt
• Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä
hakemuksella. Hakulomake on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on saatavilla jokaisen
korkeakoulun verkkosivulta.
• Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa.
• Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.
• Turun AMK:lle osoitetut eritysjärjestelypyynnöt toimitetaan e-lomakkeella (linkki verkkosivuilla)
• Sosiaali- ja terveysalan koulutusten esivalintakokeen erityisjärjestelyjä haetaan yhdellä
lomakkeella. Lomake ja ohjeistus löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi

Lukuvuosimaksut –
maksuvelvollisuuden määrittäminen
• Turun AMK:ssa peritään 9000 EUR lukuvuosimaksu opiskelijoilta, jotka eivät ole
EU/EEA-maiden (tai Sveitsin) kansalaisia ja jotka aloittavat englanninkielisen
AMK- tai YAMK-tutkintokoulutuksen 1.8.2017 tai sen jälkeen.
• Maksuvelvollisuudesta vapauttavat syyt on kerrottu Studyinfo.fi-sivuilla:
https://studyinfo.fi/wp2/en/higher-education/higher-education-institutions-willintroduce-tuition-fees-in-autumn-2017/am-i-required-to-pay-tuition-fees/

Valintaperusteet 2017 ja
työllistyminen aloittain

Sosiaali- ja terveysala, yleistä

Yleistä:

• Esivalinnan (P/M) kautta valintakokeeseen 4-kertainen määrä suhteessa
aloituspaikkoihin.
• Sote-monimuotokoulutukset mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä
päivätoteutusten kanssa.
• Ei kiintiöitä ammatillisen tutkinnon suorittaneille.

Sosiaali- ja terveysala, päivätoteutus

Päivätoteutus, suomenkielinen
JONO 1: Valintatapa 2, koulumenestys ja valintakoe,
vaihtoehto 2A (50 %)
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla
hakevat)
JONO 2: Valintatapa 1, valintakoe (50 %)
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2,
vaihtoehto 2A (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten
valintatapa 1 (valintakoe).

Kevät 2017
- Bioanalyytikko (AMK)
- Fysioterapeutti (AMK)
- Röntgenhoitaja (AMK)
- Kätilö (AMK)
- Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
- Sosionomi (AMK), päiväopetus /
verkko-opinnot
- Suuhygienisti (AMK)
- Toimintaterapeutti (AMK)
Syksy 2017
- Ensihoitaja (AMK)
- Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
- Sosionomi (AMK)
- Terveydenhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysala,
monimuotototeutus (kevät 2017)
Kevään 2017 yhteishaussa:

VALINTATAPA 1, VALINTAKOE (100 %)
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus
lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja
sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto: suuntautumisena ensihoito
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja vastaavat aiemmat tutkinnot,
lapsi- ja perhetyön perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto

(korjattu 18.11.2016)

Sosiaali- ja terveysala,
monimuotototeutus (syksy 2017)
Syksyn 2017 yhteishaussa:
VALINTATAPA 1, VALINTAKOE (100 %)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus
sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto
liikunnanohjauksen ammatillinen perustutkinto
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Turku)
sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto
vastaavat terveysalan kouluasteen tutkinnot
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Salo)
sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto
vastaavat terveysalan kouluasteen tutkinnot
•

Erillishaussa: Terveysala (AMK)
Opistotutkinnon päivitys AMK-tutkinnoksi (todistusvalinta)

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset
vaatimukset
• Jos hakija saa kutsun valintakokeeseen, tulee hänen toimittaa valintakoekutsun
mukana saamansa selvityspyyntö terveydentilastaan tai peruuntuneesta
opiskeluoikeudesta valintakoetilaisuuteen.
• Lisäksi, jos hakijalla on terveydentilaan liittyviä esteitä, tulee hänen toimittaa
laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto.

Sosiaali- ja terveysala: työllistyminen

Työllistyminen 1 v. valmistumisen jälkeen
(v. 2013 valmistuneet)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Johtajat

0,27%

•
•
•
•

86 % päätoimisia työllisiä
6 % päätoimisia opiskelijoita tai työllisiä opiskelijoita
3 % työttömiä
5 % muut

4,83%

Erityisasiantuntijat
Asiantuntijat

49,87%
28,15%

Toimisto- ja
asiakaspalvelutyöntekijät

Sijoittuminen

Palvelu- ja myyntityöntekijät

•
•
•
•
•

Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.

76 % Varsinais-Suomi
6 % Uusimaa
4 % Satakunta
4 % Pirkanmaa
14 % muu Suomi / ulkomaat

N = 612, lähde: vipunen.fi

5,90%

0,27%

Rakennus-, korjaus- ja
valmistustyöntekijät
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät

0,27%
9,12%

0,27%
0,80%

0,27%

Muut työntekijät
Tuntematon

Tekniikka: insinöörikoulutus,
päivätoteutus
JONO 1: Valintatapa 3, todistusvalinta, vaihtoehto 3B (10 %)
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
JONO 2: Valintatapa 2, koulumenestys ja valintakoe, vaihtoehto 2B (40 %)
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
JONO 3: Valintatapa 1, valintakoe (50 %)
• ammatillisen tutkinnon suorittaneille valittavien osuus: 60 %
• kaikki: 40 %

Todistusvalinta on käytössä ainoastaan hakijan hakulomakkeessa
ilmoittamassaan ylimmässä hakukohteessa.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 2 ja
viimeiseksi valintatapa 1.
Valintakokeisiin ei lähetetä kutsua. Päiväkoulutukset ovat mukana
valintakoeyhteistyössä. Kokeeseen tulee valtakunnallinen ennakkomateriaali.

Kevät 2017
Insinööri (AMK)
- ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
- energia- ja ympäristötekniikka
- konetekniikka
- prosessi- ja materiaalitekniikka
- rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
- tieto- ja viestintätekniikka
- tuotantotalous
Rakennusmestari (AMK)

Syksy 2017
Insinööri (AMK)
- konetekniikka

Tekniikka: Rakennusmestari (AMK),
päivätoteutus
Rakennusmestarikoulutus
Valintaperusteet noudattavat insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen valtakunnallisia
valintaperusteita lukuun ottamatta rakennusalan työkokemusta. Koulutus on mukana
valintakoeyhteistyössä.
JONO 1: Koulumenestys, valintakoe ja työkokemus (20 %)
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

JONO 2: Valintakoe ja työkokemus (80 %)
• ammatillisen tutkinnon suorittaneille valittavien osuus: 60 %
• kaikki: 40 %
Valintatapajonoista täytetään ensin koulumenestys, valintakoe ja työkokemusjono ja sitten
valintakoe ja työkokemusjono.

Tekniikka, monimuotototeutus

VALINTATAPA 1, VALINTAKOE (100 %) ennakkotehtävä
Ennakkotehtävä saattaa sisältää osion työkokemuksesta.
Koulutukset eivät ole mukana valintakoeyhteistyössä.
Kevään 2017 yhteishaku:
Insinööri (AMK), tekniikka
Kone- ja metallialan perustutkinto, LVI-alan perustutkinto, auto- ja kuljetusalan perustutkinto, rakennusalan perustutkinto sekä
näitä vastaavat kouluasteen tutkinnot sekä ulkomailla suoritetut tutkinnot.
Mainittujen alojen opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen vastaavat tutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.
Syksyn 2017 yhteishaku:
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka
Yleinen hakukelpoisuus

Tekniikka: Työllistyminen

Työllistyminen 1 v. valmistumisen jälkeen
(v. 2013 valmistuneet)
•
•
•
•

Tekniikan ja liikenteen ala
Johtajat

0,75%

76 % päätoimisia työllisiä
13 % päätoimisia opiskelijoita tai työllisiä opiskelijoita
8 % työttömiä
3 % muut

17,91%

Erityisasiantuntijat

32,84%

Toimisto- ja
asiakaspalvelutyöntekijät

3,73%

Sijoittuminen
• 82 % Varsinais-Suomi
• 10 % Uusimaa
• 8 % muu Suomi / tuntematon

Asiantuntijat

Palvelu- ja myyntityöntekijät
7,46%
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.

Rakennus-, korjaus- ja
valmistustyöntekijät

8,96%

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
0,75%

21,64%

3,73%

N = 468, lähde: vipunen.fi

2,24%

Muut työntekijät
Tuntematon

Liiketalous, päivätoteutus

JONO 1: Valintatapa 3B, todistusvalinta (10 %)
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

JONO 2: Valintatapa 2B, koulumenestys ja valintakoe (50 %)
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
JONO 3: Valintatapa 1, valintakoe (40 %)
• ammatillisen tutkinnon suorittaneille valittavien osuus: 70%
• kaikki: 30 %
Valintakokeisiin ei lähetetä kutsua. Koulutukset ovat mukana
valintakoeyhteistyössä.

Kevät 2017
Tradenomi (AMK)
- kirjasto- ja tietopalveluala
- liiketalous, Turku ja Salo
- liiketoiminnan logistiikka
- myyntityö
- tietojenkäsittely
Uutta: Nyt Bisnesakatemia myös Turussa!

Liiketalous, monimuotototeutus

VALINTATAPA 4, VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUSPISTEET (100 %)
Liiketalous, Turku
Yleinen hakukelpoisuus
Liiketalous, Salo
Yleinen hakukelpoisuus
Ei alakohtaisuutta työkokemuksessa.
Koulutukset ovat mukana valintakoeyhteistyössä.

Liiketalous: työllistyminen

Työllistyminen 1 v. valmistumisen jälkeen
(v. 2013 valmistuneet)
•
•
•
•

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Johtajat

75 % päätoimisia työllisiä
16 % päätoimisia opiskelijoita tai työllisiä opiskelijoita
8 % työttömiä
1 % muut

Sijoittuminen
• 77 % Varsinais-Suomi
• 9 % Uusimaa
• 3 % Pirkanmaa
• 11 % muu Suomi / tuntematon

0,92%
20,18%

10,09%

Erityisasiantuntijat
Asiantuntijat

3,67%

18,35%

0,92%
0,92%

Toimisto- ja
asiakaspalvelutyöntekijät
Palvelu- ja myyntityöntekijät
Maanviljelijät, metsätyöntekijät
ym.

0,92%

Rakennus-, korjaus- ja
valmistustyöntekijät

14,68%

29,36%

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
Muut työntekijät

N = 468, lähde: vipunen.fi

Tuntematon

Kulttuuri, päivä- ja monimuotototeutus

VALINTATAPA 1, VALINTAKOE (100 %)
•

Karsiva ennakkotehtävä + valintakoe
(Musiikkipedagogi P/M vain valintakoe)

•

Yleinen hakukelpoisuus + harkinnanvaraisuus
(Journalismi P vain yleinen hakukelpoisuus)

•

Kulttuurissa ei käytetä kiintiöitä.

•

Kulttuurissa (P/M) ei ole valintakoeyhteistyötä.

Kulttuurialan monimuotototeutuksissa voidaan huomioida
työkokemusta tai taiteellista toimintaa etukäteisnäyttönä tai
valintakokeen osana. Työkokemus osoitetaan työtodistuksilla ja
taiteellinen toiminta esim. portfoliolla tai ammattikorkeakoulun
muutoin pyytämällä tavalla. Ammattikorkeakoulu arvioi taiteellisen
toiminnan kelpoisuuden toimitetun näytön perusteella.

Kevät 2017
Kuvataiteilija (AMK) P+M
- kuvataide
- valokuva

Medianomi (AMK)
- animaatio
- elokuva
- journalismi
- mainonnansuunnittelu
- mediatuotanto M (verkko-opinnot)
Musiikkipedagogi (AMK) P+M
Tanssinopettaja (AMK)
Teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) P+M
- sirkus
- teatteri

Kulttuuri: työllistyminen

Työllistyminen 1 v. valmistumisen jälkeen
(v. 2013 valmistuneet)
•
•
•
•

52 % päätoimisia työllisiä
15 % päätoimisia opiskelijoita tai työllisiä opiskelijoita
26 % työttömiä
7 % muut

Kulttuuriala
Johtajat

3,33%

Erityisasiantuntijat
Asiantuntijat

36,67%

36,67%

Sijoittuminen
• 56 % Varsinais-Suomi
• 32 % Uusimaa
• 12 % muu Suomi / tuntematon

Toimisto- ja
asiakaspalvelutyöntekijät
Palvelu- ja myyntityöntekijät
Maanviljelijät, metsätyöntekijät
ym.
Rakennus-, korjaus- ja
valmistustyöntekijät
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät

3,33%
3,33%

N = 138, lähde: vipunen.fi

10,00%
3,33%

3,33%

Muut työntekijät
Tuntematon

Vieraskielinen päivätoteutus

Bachelor of Health Care, Nursing
Valintatapa 1, Valintakoe (100 %)
Kielikokeet (suomi ja englanti) sisältyvät valintakokeeseen
Ei valintakoeyhteistyössä

Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology
JONO 1: Valintatapa 2, koulumenestys ja valintakoe, vaihtoehto 2B (30 %)
(koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
JONO 2: Valintatapa 1, valintakoe (70 %)
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2 ja sitten valintatapa 1.
Koulutus on mukana valintakoeyhteistyössä.

Bachelor of Business Administration, International Business, Online

Valintatapa 1, Valintakoe (100 %)
Yleinen hakukelpoisuus+ harkinnanvaraisuus (venäläisellä tutkintotodistuksella hakevat)
Koulutus on mukana valintakoeyhteistyössä.

AMK-tutkinto
210 - 270 op
Mahdolliset
siltaopinnot

UUTTA!

Kandidaatti
180 op

Insinööri (AMK) 240 op

Työkokemus 3v

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi AMKtutkinto
60 - 90 op

Maisteri
120 op

DI-tutkinto 120 op

Turun AMK on solminut suomalaisten yliopistojen ja saksalaisten korkeakoulujen kanssa yhteistyösopimukset, jotka
antavat Turun AMK:sta valmistuneille insinööreille mahdollisuuden hakea opiskelemaan DI-tutkintoa ilman
siltaopintoja Turussa tai Saksassa.

Ylempiin AMK-tutkintoihin
pohjakoulutusvaatimuksena
määritelty korkeakoulututkinto +
3 vuoden työkokemus
määritellyltä alalta.

Ennakkokysymykset

Ennakkokysymykset ja vastaukset

Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet, miten heidät huomioidaan haussa?
• Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.
• Esim. Liiketalous: Valintatapa 3 (valintakoe) 40 %, josta 60 % ammatillisten perustutkintojen kiintiö ja 40
% kaikki -> ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla hakevat kuuluvat ”40 % kaikki” –joukkoon.

IB-hakijoita koskevat erityisvaatimukset?
• Koulumenestys huomioidaan haussa

• Koulumenestys muunnetaan IB-, EB- ja RP-tutkintojen muuntokaavan mukaisesti (ks. taulukko Opon
oppaassa ja Opintopolussa)
• Hakukautena valmistuvat toimittavat ensin Predicted Grades tai vastaavan todistuksen hakijapalveluihin
määräaikaan mennessä ja sittemmin kesällä kopion lopullisesta todistuksesta määräaikaan mennessä
(ks. aikataulu Opon oppaasta ja nettisivuilta)

Ennakkokysymykset ja vastaukset

AMK:ien valintakriteerit uudistuivat, miten yhteisvalinta sujui? Ensikertalaiset? Esivalintakoe?
•

Ensikertalaisten kiintiö oli käytössä vain suomenkielisissä päiväkoulutuksissa tekniikan, liiketalouden ja
sosiaali- ja terveysalalla. Kiintiö oli kaikissa 75 %, ja sekä hakijoista että paikan vastaanottaneista suurempi
osuus oli ensikertalaisia:
• Liiketalous: 93% (ensisijaisista hakijoista ensikertalaisia) / 90 % (paikan vastaanottaneista
ensikertalaisia)
• Tekniikka: 89% / 84 %
• Sosiaali- ja terveysala: 89% / 81 %

•

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakoe – kokemukset?

Ennakkokysymykset ja vastaukset

Ammatillista väylää tulevien mahdollisuudet valintakokeissa?
•

Valintakokeet perustuvat pääasiassa ennakkomateriaaliin. Opintopolussa ja nettisivuilla ilmoitetaan
valintakokeiden sisältö ja ennakkomateriaali julkaistaan nettisivuilla.
Kevään yhteishaku 2016 (AMK-tutkinnot, päiväkoulutus)
Pohjakoulutus

Kevään yhteishaku 2015 (AMK-tutkinnot, päiväkoulutus)
Ensisijaiset hakijat

Opiskelupaikan
vastaanottaneet

Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto, kouluasteen, opistoasteen tai
ammatillisen korkea-asteen tutkinto

2135

43,8 %

360

22,2 %

Suomessa suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto

344

7,1 %

65

4,0 %

Korkeakoulun edellyttämät avoimen korkeakoulun opinnot

16

0,3 %

6

0,4 %

Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto

230

4,7 %

102

Pohjakoulutus
Suomalainen ja/tai kansainvälinen ylioppilastutkinto
tai lukion oppimäärä
Ammatillinen perustutkinto, kouluasteen, opistoasteen
tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

Ensisijaiset
hakijat

Opiskelupaikan
vastaanottaneet

2 794

57,6 %

1 225

70,9 %

2 176

44,9 %

569

32,9 %

Ammatti- tai erikoisammattitutkinto

175

3,6 %

50

2,9 %

6,3 %

Korkeakoulututkinto

293

6,0 %

115

6,7 %

18

0,4 %

3

0,2 %

Muualla kuin Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto

38

0,8 %

5

0,3 %

Korkeakoulun edellyttämät avoimen korkeakoulun
opinnot

Muu korkeakoulukelpoisuus

46

0,9 %

7

0,4 %

Muu korkeakoulukelpoisuus

34

0,7 %

6

0,3 %

Muualla kuin Suomessa suoritettu muu tutkinto, joka asianomaisessa maassa
antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun

223

4,6 %

68

4,2 %

Ulkomailla suoritettu tutkinto, joka asianomaisessa
maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun

134

2,8 %

35

2,0 %

Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto ja/tai lukion oppimäärä

2754

56,5 %

1314

80,9 %

Tuntematon

23

0,5 %

48

2,8 %

Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto (kaksoistutkinto)

167

3,4 %

77

4,7 %

Suomessa suoritettu kansainvälinen ylioppilastutkinto

10

0,2 %

9

0,6 %

Muualla kuin Suomessa suoritettu kansainvälinen ylioppilastutkinto

9

0,2 %

2

0,1 %

•

Kevään 2015 yhteishaussa annettiin
pisteitä myös ammatillisten
tutkintojen koulumenestyksestä.

•

Keväällä 2016 ammatillisella
koulutuksella hakevat hakivat
valintakoe-jonossa (50 %).

•

Kevään 2016 yhteishaussa tuli
valituksi vähemmän ammatillisella
pohjakoulutuksella hakevia kuin
2015.

•

Alojen välillä on eroja: kulttuurin ja
tekniikan alalla luvut ovat
molempina vuosina miltei samat,
liiketalouden ja sote-alalla lasku on
merkittävämpi.

Ennakkokysymykset ja vastaukset

Palaako lukion päättötodistuksen keskiarvon huomioiminen AMK:n opiskelijavalintoihin?
•

Vuonna 2017 lukion päättötodistuksen keskiarvoa ei huomioida.

•

On keskusteltu, että vuonna 2018 siirryttäisiin pääasiassa todistusvalintaan (myös ammatilliset
perustutkinnot). Tästä ei ole vielä tarkempaa tietoa, huomioidaanko silloin yo-todistus vai / ja lukion
keskiarvo. Muille kuin yo-tutkinnon / ammatillisen perustutkinnon suorittaneille on todennäköisesti käytössä
valintakoe.

Miten käy kaksoistutkinnoille haussa?
•

Vuoden 2017 haussa kaksoistutkinnon suorittaneet voidaan valita kaikista valintatapajonoista
(todistusvalinta / koulumenestys ja valintakoe / koulumenestys). Hakijan ei tarvitse itse valita jonoa, vaan
järjestelmän valitsee hakijalle suotuisimman jonon.

•

Vielä ei ole tietoa, miten kaksoistutkinnon suorittaneet huomioidaan kun todistusvalintaan siirrytään.

Ennakkokysymykset ja vastaukset

Yhteisvalinnat ja valintakoeyhteistyö, mitkä koulutukset mukana?
•

Turun AMK:ssa kaikki muut koulutukset ovat mukana valintakoeyhteistyössä paitsi kulttuurialan koulutukset,
tekniikan monimuotokoulutukset, DP in Nursing ja suurin osa YAMK-koulutuksia. Tarkemmat tiedot löytyvät
Opon oppaasta, Opintopolusta ja koulutuksien nettisivuilta.

Onko tietoa kevään 2017 valintakokeista: rakenteesta ja sisällöstä?
•

Tiedossa on se, mitä valintaperustesuosituksessa kerrotaan. Tiedot löytyvät Opon oppaasta, Opintopolusta ja
nettisivuilta.

Ennakkokysymykset ja vastaukset

Mistä löytyy tiedot korkeakoulujen sisäisistä siirroista ja opiskelijamääristä?
•

Kaikki tilastot löytyvät Vipusesta: vipunen.fi. Sieltä löytyy mm. korkeakoulujen opiskelijamäärät, hakijatilastot,
työllistymistilastot jne.

•

Turun AMK:ssa on n. 9500 opiskelijaa, joista
• 900 kulttuurialalla
• 2300 liiketalouden ja hallinnon alalla
• 3400 tekniikan ja liikenteen alalla

• 2900 sosiaali- ja terveysalalla
(Tilasto v. 2015)

•

Tiedot siirtohausta löytyy Turun AMK:n nettisivuilta: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-jaopiskelu/hakeminen/siirtohaku/
Lisätietoa siirtohausta seuraavalla dialla…

Ennakkokysymykset ja vastaukset

Siirtohaku
•

Jos haet siirtoa toisesta AMK:sta tai Turun AMK:n sisällä, mutta tavoitetutkinto tai tutkintonimike vaihtuu:
• Hakeminen Opintopolussa määrättynä hakuaikana.
• Siirtyminen voi tapahtua vain lukukausien vaihteessa ja aikaisintaan toisen lukukauden alusta.
• Kaikki koulutukset eivät ole mukana siirtohaussa
• Valintaperusteet:
• Koulutuksen ilmoittama soveltuva pohjakoulutus ja mahdollisesti opintojen vaihe
• Koulutus arvioi opintojen soveltuvuuden
• Opinnoissaan pisimmällä olevat opiskelijat ovat etusijalla: vähintään 45 op / lukuvuosi (AMK-tutkinnot) tai 30 op / lukuvuosi
(YAMK-tutkinnot) tahtia suorittaneet.
• Opintopistekertymä suhteutettuna käytettyihin läsnäolokausiin

•

Jos haet siirtoa Turun AMK:n sisällä ja tavoitetutkinto / tutkintonimike ei vaihdu, tai vaihdat koulutustyypin (päivä / monimuoto) välillä:
• Hakeminen erillisellä lomakkeella (löytyy intrasta) määrättynä hakuaikana
• Siirtyminen voi tapahtua vain lukukausien vaihteessa ja aikaisintaan toisen lukukauden alusta.
• Siirron edellytyksenä on, että opiskelija on edennyt opinnoissaan 55op / lukuvuosi. (Ei koulutustyyppiä vaihtaessa)
• Päätöksen tekee koulutusjohtaja kuultuaan vastaanottavaa koulutus- ja tutkimuspäällikköä

Valintaperusteet YAMKkoulutuksiin 2017

YAMK-koulutukset: Kulttuuri

VALINTAKOE (100 %)
Luova tuottaja
• Ennakkotehtävä pisteytetään myös valinnassa.
• Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden kulttuurialan
työkokemus ja tuotannollinen osaaminen.
Soveltava taide
• Ennakkotehtävä pisteytetään myös valinnassa.
• Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden kulttuurialan
työkokemus ja taiteellinen osaaminen.
Työkokemukseksi hyväksytään 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 kulttuurialan työkokemus ja tuotannollinen / taiteellinen osaaminen.

YAMK-koulutukset: Sosiaali- ja
terveysala
VALINTAKOE (100 %)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK
• Aiemmat hakukohteet yhdistyneet yhdeksi hakukohteeksi, jossa sisällöllisinä vaihtoehtoina ovat: hyvinvointiteknologia,
kliininen asiantuntija, terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kuntoutus tai sosiaaliala.
•

Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys, alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa.

•

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto. Vastaavat ulkomailla suoritetut tutkinnot. Lääketieteen, yhteiskuntatieteen,
kasvatustieteen, valtiotieteen, terveystieteen korkeakoulututkinto.

•

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen
myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2017 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2017 mennessä.

•

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun sosiaali- ja terveysalan opistoasteen
tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun sosiaali- ja terveysalan
työkokemuksen.

YAMK-koulutukset: Tekniikka
ENNAKKOTEHTÄVÄ (100 %)

Opinnäytetyön arvosana huomioidaan ennakkotehtävässä.
Turun AMK:n insinööri (ylempi AMK) hakukohteet eivät ole yhteistyössä.

Kevään 2017 yhteishaussa:
Insinööri (ylempi AMK), tekniikka
• Yhdistetty tekniikan alan YAMK hakukohteita, kts. kuvausteksti Opintopolussa.
•

Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan, matematiikan tai luonnontieteiden korkeakoulututkinto. Vastaavat ulkomailla
suoritetut tutkinnot.

•

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen
myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2017 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2017 mennessä.

•

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto tekniikan tai luonnontieteen koulutusalalta) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun
työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan tekniikan tai luonnontieteen alan työkokemus.

YAMK-koulutukset: Tekniikka

Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
• Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan, matematiikan tai luonnontieteiden korkeakoulututkinto.
•

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen
myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2017 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2017 mennessä.

•

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto tekniikan tai luonnontieteen koulutusalalta) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun
työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan tekniikan tai luonnontieteen alan työkokemus.

Syksyn 2017 yhteishaussa:
Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen
• Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan, matematiikan tai luonnontieteiden korkeakoulututkinto.
•

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen
myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2017 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2017 mennessä.

•

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto voi olla tekniikan ja luonnontieteiden alalta) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun
työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan tekniikan tai luonnontieteen alan työkokemus.

YAMK-koulutukset: Liiketalous

ENNAKKOTEHTÄVÄ (100%)

Opinnäytetyön arvosana huomioidaan ennakkotehtävässä.

Kevään 2017 yhteishaussa:
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
• Suuntautumisvaihtoehtoina liiketoiminnan kehittäminen ja kirjasto- ja tietopalvelu (tulee valita hakulomakkeella)
•

Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.

•

Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

•

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen
myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2017 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2017 mennessä.

•

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun
työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan liiketalouden alan työkokemus.

YAMK-koulutukset: Liiketalous

Syksyn 2017 yhteishaussa:
Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
• Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.
•

Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

•

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen
myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2017 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2017 mennessä.

•

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun
työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan liiketalouden alan työkokemus.

Vieraskieliset YAMK-koulutukset

Master's of Business Administration, Leadership and Service Design
(ei enää vastaavaa Master of Culture and Arts -hakukohdetta)
•

Haku kevään II yhteishaussa

ENTRANCE EXAMINATION 100%
•

The pre-task will be evaluated on a pass or fail basis.

•

Valintakoeyhteistyö Novian kanssa.

•

A higher education degree completed in Finland or abroad.

•

Eligibility to apply requires three years of relevant work experience accumulated as from the date of award of the final
degree certificate and obtained no later than 31 July 2017 for the spring application period.

•

Universities of Applied Sciences also accept work experience obtained after completion of a post-secondary or higher
vocational level diploma in Finland (in any field of education) but prior to taking the higher education degree. At least
three years of work experience obtained in a relevant field is also required in such cases.

Vieraskieliset YAMK-koulutukset

Master of Business Administration, Business Management
•

Haku syksyn 2017 yhteishaussa

ADVANCE ASSIGNMENT 100%
•

The grade awarded for a Bachelor’s thesis will be taken into account as part of the advance assignment.

•

A higher education degree completed in Finland or abroad.

•

Eligibility to apply requires three years of relevant work experience accumulated as from the date of award of the final
degree certificate and obtained no later than 31 December 2017 for the autumn application period.

•

Universities of Applied Sciences also accept work experience obtained after completion of a post-secondary or higher
vocational level diploma in Finland (in any field of education) but prior to taking the higher education degree. At least
three years of work experience obtained in business field is also required in such cases.

