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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 kannettavalla 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 sekä eri ammattikorkeakouluissa 
järjestettävät valintakoetilaisuudet on koottu Ammattikorkeakouluun.fi –sivustolle 

• Hakukohteissa, jotka käyttävät AMK-valintakoetta, ei AMK-valintakokeen lisäksi järjestetä soveltuvuuskoetta syksyn 2019 
yhteishaussa.

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


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

www.ammattikorkeakouluun.fi
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Tieto opiskelijavalintojen muutoksista ja uudistuneista 

valintatavoista, jotka koskevat ammattikorkeakoulujen suomen- ja 

ruotsinkielisiä tutkintoon johtavia AMK-koulutuksia

Todistusvalinta

AMK-valintakoe

Aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävä valinta

Tieto opiskelusta ja koulutuksista

Ammattikorkeakouluopiskelu

AMK-tutkintoon johtavat suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten esittelyt

Taulukoituna ja kartalla, mitä koulutuksia voi opiskella ja missä 

ammattikorkeakouluissa

Tukea oman opiskelupolun löytämiseen

#ammattikorkeakouluun –kampanja, jossa AMK-opiskelijat esittelevät 

opintojaan sosiaalisessa mediassa

Opinto-ohjaajille koottu materiaali

Ohjausmateriaali

Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajien sivut

Opiskelijavalintojen uudistumisen viestintä vuoden 2019 aikana -

tapahtumat

Ammattikorkeakoulujen hakijoille ja opinto-ohjaajille suunnatut tapahtumat 

Ammattikorkeakoulujen hakijapalveluiden yhteystiedot

Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen verkkosivusto on kehitetty ammattikorkeakoulujen yhteistyönä
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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

• Hakijapalveluiden yhteystiedot

• Ammattikorkeakoulujen 

hakukohteet ja tarkemmat 

kuvaukset

• Haku 

ammattikorkeakouluopintoihin 

• Avoin AMK

• YAMK-tutkinnot

• Vieraskieliset koulutukset

• Ammatilliset opettajakorkeakoulut

• Erikoistumiskoulutus 

ammattikorkeakouluissa

• Täydennyskoulutus

• Ohjaus Ammattikorkeakouluun.fi   

• Tarkemmat tiedot 

ammattikorkeakoulun tarjoamista 

koulutuksista 

• Opinto-ohjaajalle suunnattu sivu

Ammattikorkeakouluun.fi Opintopolku.fi –palvelu
Ammattikorkeakoulujen omat 

verkkosivut

Opiskelijavalintoihin liittyvien sivustojen sisältö suhteessa toisiinsa



• Opinto-ohjaajalle –sivulle on koottu ohjausmateriaalia, jota voi 
hyödyntää ammattikorkeakouluopintoja pohtivan ohjauksessa

• Tietoa opiskelijavalintojen uudistuksista
• Diaesitykset ja tehtäviä aiheista ”Opiskelijavalinnat 2020” ja 

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

• Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajille suunnattu materiaali ammattikorkeakoulujen 
omilla verkkosivuilla

• Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajille, hakijoille ja toisen asteen 
opiskelijoille suunnatut tapahtumat 
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• Tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti 
Ammattikorkeakouluun.fi -sivuston kautta

• Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajille ja hakijoille 
suunnatut tapahtumat

• Studia-messut 3.-4.12.2019
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#ammattikorkeakouluun

@Instagram_ammattikorkeakouluun

Facebook @ammattikorkeakouluun

Twitter @ammattikorkeaan

Kiitos!

Kysymyksiä?


