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• Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoja 
kehitetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun 
koordinoimassa kehittämishankkeessa

• Kaikki ammattikorkeakoulut ovat mukana 
hankkeessa

• Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama korkeakoulutuksen 
kehittämishanke

• AMK-valintakoe ja 
Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto on 
kehitetty osana hanketta
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Todistusvalintojen 
kehittäminen

Valintakokeiden 
kehittäminen ja 

digitalisointi 

Opiskelijavalintoihin 
liittyvän ohjauksen 

ja viestinnän 
kehittäminen

Muiden 
osaamisperustaisten 

valintatapojen 
kehittäminen
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Opiskelijavalintaväylät nykytila Opiskelijavalintaväylät 2020

Todistusvalinta

Koulutusala- ja 
ammattikorkeakoulukohtaiset 

valintakokeet AMK-valintakoe

Todistusvalinta

Erilliset kiintiöt

Korkeakouluopintojen perusteella 
tehtävät valinnat

Korkeakouluopintojen perusteella 
tehtävät valinnat

Yhteispistevalinta
Ylioppilastutkinto Ammatillinen 

perustutkinto Ohjaus ja 
viestintä 

yhtenäistyy

Lähde: mukailtu OKM



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

• AMK-valintakoe järjestetään ajalla 29.10.-1.11 (2 tilaisuutta/pv).
• Seuraavat alat käyttävät AMK-valintakoetta

• Humanistinen ala ja kasvatusala
• Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
• Luonnonvara-ala
• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
• Merenkulun ala
• Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
• Tekniikan ala

• Kulttuuriala ei pääsääntöisesti ole mukana AMK-valintakokeessa
• AMK-valintakokeessa mukana olevat hakukohteet ja aloituspaikat on koottu 

Ammattikorkeakouluun.fi –sivustolle 
• Hakukohteissa, jotka käyttävät AMK-valintakoetta, ei AMK-valintakokeen lisäksi järjestetä soveltuvuuskoetta 

syksyn 2019 yhteishaussa.
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AMK-valintakokeen kehittäminen

17.5.2019 www.ammattikorkeakouluun.fi 6

Vuosi 2017 Vuosi 2018 Vuosi 2019

Verkkokysely 
Ammattikorkeakouluille
valintakoekäytännöistä

Tutkintokohtaiset 
kirjallisuuskatsaukset 

Verkkokyselyn ja katsaustiedon synteesi -->
Tutkinto/ tutkintorypäskohtaiset asiantuntijapaneelit

Tutkinto-, ala-, ja kaikille yhteisten sisältöalueiden 
tunnistaminen

AMK-valintakokeen sisällön kehittäminen

• Sisältöalueiden käsitteiden määrittely ja tarkennus
• Sisältöalueen sisällön kehittäminen pääpiirteittäin
• Käytettävien kysymystyyppien valinta

Tutkimusraportti:
Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen
Valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset
(klikkaa linkki)

AMK-valintakokeen sisällön 
kehittäminen
• Valintakoetehtävien laatiminen
• Asiantuntija-arviot
• Tehtävien vaikeustason arviointi

AMK-valintakoejärjestelmän 
kehittäminen

AMK-valintakokeen käytännön 
järjestelyiden kehittäminen

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154646/018_talman_ym_ammattikorkeakoulun_uuden_digitaalisen_valintakokeen_kehittaminen_tutkimusraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154646/018_talman_ym_ammattikorkeakoulun_uuden_digitaalisen_valintakokeen_kehittaminen_tutkimusraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154646/018_talman_ym_ammattikorkeakoulun_uuden_digitaalisen_valintakokeen_kehittaminen_tutkimusraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y


AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia 
ammattikorkeakouluopintoihin

• AMK-valintakokeeseen ei 
ole ennakkomateriaalia tai 
-tehtäviä

• Valintakokeen sisältö 
määräytyy 
hakukohteiden mukaan

• Yhdellä suorituskerralla 
hakija suorittaa kaikki 
ne osiot, jotka kuuluvat 
hänen hakukohteisiinsa
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AMK-valintakokeen sisällöt ja maksimipisteet koulutusaloittain 
syksyn 2019 yhteishaussa 



Hakija ilmoittautuu AMK-valintakokeeseen 
Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun 
hakulomakkeella
• Hakija voi valita hakulomakkeella AMK-valintakokeen suorituspaikan ja 

ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista.
• Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. 
• Kun valintakoetilaisuuden paikat täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu 

hakulomakkeella ja hakijan on valittava jokin toinen vaihtoehto.
• Valintakoetilaisuudet on koottu jo ennakkoon Ammattikorkeakouluun.fi –

sivustolle.
• Oma Opintopolku –palvelusta voi myöhemmin tarkistaa oman ajan ja 

paikan.
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AMK-valintakokeeseen ei tule erillistä 
valintakoekutsua 
• Hakija saapuu siihen valintakoetilaisuuteen, johon hän on 

ilmoittautunut
• Valintakoetilaisuuteen tulee saapua ajoissa ohjeiden mukaisesti. 

Jokaisen AMK-valintakokeeseen osallistujan tulee olla paikalla, 
kun valintakoetilaisuuden ilmoittautuminen alkaa. AMK-valintakoe 
alkaa ilmoitettuna ajankohtana eikä myöhästyneitä hakijoita voida 
ottaa mukaan kokeeseen

• Valintakoepäivänä tulee varata riittävästi aikaa, mielellään koko 
päivä. Valintakoetilaisuuden kesto vaihtelee 3-6 tunnin välillä 
riippuen hakukohteisiin kuuluvista osioista
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AMK-valintakokeen ohjeet hakijoille

• Hakijan tulee tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakoetta
• Kaikki hakijoille suunnattu tieto ja ohjeet AMK-valintakokeesta on 

koottu Ammattikorkeakouluun.fi –sivuston AMK-valintakoe –sivulle
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
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https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/


Ammattikorkeakouluun.fi 
-sivusto
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• Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen verkkosivusto, joka on kehitetty ammattikorkeakoulujen 
yhteistyönä AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa (2017-2019)

• Julkaistu 6.5.2019 (ruotsinkielinen sivusto: Yrkeshogskolestudier.fi)
• Sivusto kokoaa yhteen ammattikorkeakouluja koskevaa yhteistä tietoa

• suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten 
opiskelijavalinnoista 

• ammattikorkeakouluopintojen sisällöistä
• ammattikorkeakoulujen tapahtumista hakijoille / opinto-ohjaajille, 

ohjausmateriaalia opintojen ohjaukseen ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajille 
suunnattujen sivujen linkit

• Yhteistyötä sivuston kehittämisessä on tehty Opetushallituksen kanssa (Opintopolku.fi –palvelu)
• Noudatetaan eurooppalaisen EN 301 549 -standardin teknisiä saavutettavuusvaatimuksia, 

jotka perustuvat soveltuvin osin WCAG 2.1 -ohjeistukseen (Web Content 
Accessibility Guidelines) AA-tasoon
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• Tietoa ammattikorkeakouluun 
hakemisesta ja ohjaus 
Opintopolku.fi -palveluun

• Ammattikorkeakoulujen suomen-
ja ruotsinkielisten tutkintojen 
opiskelijavalintojen tieto ja ohjeet 

• Ammattikorkeakouluopiskelu ja 
AMK-tutkinnot yleinen kuvaus

• Ammattikorkeakoulujen 
tapahtumat hakijoille ja opinto-
ohjaajille

• Ammattikorkeakoulujen opinto-
ohjaukseen suunnattu yhteinen 
materiaali

• Ammattikorkeakoulujen 
hakukohteet ja haettavien 
koulutusten tarkemmat kuvaukset

• Haku 
ammattikorkeakouluopintoihin 

• Avoin AMK
• YAMK-tutkinnot
• Vieraskieliset koulutukset
• Ammatilliset opettajakorkeakoulut
• Erikoistumiskoulutus
• Täydennyskoulutus
• Ohjaus Ammattikorkeakouluun.fi   

• Tarkemmat tiedot 
ammattikorkeakoulun tarjoamista 
koulutuksista 

• Opinto-ohjaajille suunnattu sivu

Ammattikorkeakouluun.fi Opintopolku.fi –palvelu Ammattikorkeakoulujen omat 
verkkosivut



• Sivuston kehittämiseen on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita
• Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
• Opetushallitus
• ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opinto-ohjaajat
• ammattikorkeakoulujen hakijapalveluiden edustajat
• ammattikorkeakouluopiskelijat
• toisen asteen opiskelijat
• opiskelijajärjestöt

• Käyttäjälähtöinen kehittäminen - Mitä tietoa tarvitaan ja miten se tulisi viestiä?
• Toisen asteen opiskelijat
• Opinto-ohjaajat 
• Hakijapalvelut
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• Tietoa opiskelijavalintojen muutoksista ja uudistuneista valintatavoista, jotka
koskevat ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä tutkintoon johtavia AMK-
koulutuksia

• Todistusvalinta
• AMK-valintakoe
• Aiempiin korkeakouluopintojen perusteella tehtävä valinta

• Tietoa opiskelusta ja koulutuksista
• Ammattikorkeakouluopiskelu
• AMK-tutkintoon johtavat suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset – tutkintojen esittelyt
• Taulukoituna ja kartalla, mitä koulutuksia voi opiskella ja missä ammattikorkeakouluissa
• Tukea oman opiskelupolun löytämiseen
• #ammattikorkeakouluun –kampanja, jossa AMK-opiskelijat esittelevät opintojaan somessa

• Ammattikorkeakoulujen hakijoille ja opinto-ohjaajille suunnatut tapahtumat
• Ohjausmateriaalia opinto-ohjaukseen
• Ammattikorkeakoulujen hakijapalveluiden yhteystiedot
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• Opinto-ohjaajalle –sivulle on koottu ohjausmateriaalia, jota voi 
hyödyntää ammattikorkeakouluopintoja pohtivan ohjauksessa

• Tietoa opiskelijavalintojen uudistuksista
• Esitykset ja tehtäviä aiheista Opiskelijavalinnat 2020 ja 

Ammattikorkeakouluopinnot
• Testi: Testaa tietosi opiskelijavalintojen keskeisistä asioista
• Kahoot –kysely ammattikorkeakouluopiskelusta
• Ammattikorkeakoulujen omat opinto-ohjaajille suunnatut sivut

• Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajille suunnattu materiaali 
ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla

• Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajille, hakijoille ja toisen asteen 
opiskelijoille suunnatut tapahtumat 
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• #ammattikorkeakouluun -
kampanjassa Instagramissa 
@ammattikorkeakouluun voi seurata, miltä 
opiskelu ammattikorkeakoulussa näyttää 

• AMK-opiskelijat esittelevät opintojaan
• Keväällä esittelyssä kulttuurialan sekä 

humanistisen alan ja kasvatusalan tutkinnot 
• Kampanja jatkuu syksyllä 16.8. alkaen, 

jolloin esittelyssä loput AMK-tutkinnot
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• Tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti Ammattikorkeakouluun.fi 
–sivuston kautta

• Pe 30.8. klo 9-10 Infotilaisuus opinto-ohjaajille  
AMK-valintakoe syksyn 2019 yhteishaussa ja Ammattikorkeakouluun.fi –sivusto
• Mahdollisuus seurata etäyhteyden kautta, tilaisuudesta tehdään tallenne, joka 

lisätään Ammattikorkeakouluun.fi –sivustolle 
• Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypuron kampus, Metropolia-sali

• Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajille ja hakijoille suunnatut 
tapahtumat

17.5.2019 www.ammattikorkeakouluun.fi 18



#ammattikorkeakouluun
@Instagram_ammattikorkeakouluun
Facebook @ammattikorkeakouluun

Twitter @ammattikorkeaan

Kiitos!

Kysymyksiä?
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