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AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS
2021
1 Hakukelpoisuus
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi hakea hakija, joka on suorittanut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur tutkinnon (DIA)
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.
alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Poikkeuksena todistusvalinta, jossa hakijalla tulee olla
valintatapaan soveltuva tutkinto voidakseen tulla huomioiduksi kyseisessä valintatavassa.

2 Opiskelijavalinta suomen- ja ruotsinkieliseen päivä- ja monimuotototeutukseen
2.1 Valintatavat
Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat käytössä kyseisessä
hakukohteessa, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mukana valitsemissaan hakukohteissa käytössä olevissa valintatavoissa.
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa ja määrittelevät hakukohteittain, jos varasijalle jäävien hakijoiden määrää rajataan.
Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa
olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.
Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos hakija ei toimita vaadittuja tutkintotodistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
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2.1.1 AMK-valintakoe
Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijoita ammattikorkeakoulujen yhteisellä digitaalisella AMK-valintakokeella. AMK-valintakoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kevään toisessa yhteishaussa ja syksyn yhteishaussa. Valintakokeeseen liittyvät tarkemmat tiedot julkaistaan ja päivitetään vuosittain ennen hakuajan alkamista ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolle.

2.1.2 Todistusvalinta
Ammattikorkeakoulut voivat valita opiskelijoita ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015
jälkeen suoritettu) perusteella tehtävällä todistusvalinnalla. Todistukset tarkistetaan ennen valintoja. Todistusvalinnan pisteytysmalleja ja periaatteita noudatetaan kaikissa ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu voi itse määritellä todistusvalinnassa alimman pisterajan tai kynnysehdon hakukohteeseen. Todistusvalintaan liittyviä pisteytysmalleja ylläpidetään ja päivitetään ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolla. Todistusvalintaan liittyvät tarkemmat tiedot julkaistaan ja päivitetään vuosittain ennen hakuajan alkamista ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolle.

2.1.3 Soveltuvuuskokeet
AMK-valintakokeen ja todistusvalinnan lisäksi seuraavilla koulutusaloilla ja tutkinnoissa järjestetään soveltuvuuskoe.

2.1.3.1 Rakennusarkkitehtikoulutus
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään 4.5.2021. Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen voi tehdä missä tahansa rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavassa ammattikorkeakoulussa
(Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu ja Tampereen
ammattikorkeakoulu). Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan yhteishakulomakkeella. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla:
1. Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (120p) = 318p
2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (120p) = 270p
3. AMK-valintakoe (80p) + soveltuvuuskoe 120p = 200p
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta on saavutettava vähintään 60 pistettä voidakseen tullaa valituksi.

2.1.3.2 Merenkulun ala
Merenkulkualalle järjestetään erillinen soveltavuuskoe 6.5.2021 merikapteeni koulutuksiin. Kaikki hakukelpoiset Merikapteenin suuntautumisvaihtoehdon hakijat osallistuvat soveltavuuskokeeseen ylin merikapteeni
hakutoiveessa, ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot soveltavuuskokeeseen osallistumista varten.
Soveltavuuskokeeseen tulee osallistua riippumatta valintatavasta (todistusvalinta / AMK-valintakoe). Hakija
osallistuu merenkulkualan soveltavuuskokeeseen korkeimman merenkulkualan hakutoiveensa mukaisessa
merenkulkualan ammattikorkeakouluyksikössä. Soveltavuuskoe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Soveltavuuskokeessa hakijalla on saavutettava hyväksytty tulos, jotta hakija voidaan valita opiskelijaksi. Soveltavuuskoe on ehto opiskelijaksi ottamiseen.
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2.1.4 Rakennusalan työkokemus
Rakennusmestarikoulutuksessa todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla:
1. Ylioppilastutkinto (198p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 258p
2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 210p
3. AMK-valintakoe (80p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 140p
Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu rakennusalan
työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Yksi kuukausi työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 60 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.
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 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 tarkistetaan opiskelijaksi valituilta. Työkokemuksen kertyminen huomioidaan hakuajan päättymiseen saakka. Työtodistukset tulee liittää hakemukselle 7.4.2021 mennessä.

3 Opiskelijavalinta englanninkieliseen päivä- ja monimuotototeutukseen
Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat käytössä kyseisessä
hakukohteessa, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mukana valitsemissaan hakukohteissa käytössä olevissa valintatavoissa.
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa ja määrittelevät hakukohteittain, jos varasijalle jäävien hakijoiden määrää rajataan.
Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa
olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.
Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos hakija ei toimita vaadittuja tutkintotodistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
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Kevään ensimmäisessä yhteishaussa on mahdollista käyttää seuraavia valintaperustesuosituksen mukaisia
valintatapoja:
1. SAT-testi
2. Todistusvalinta (suomalainen ylioppilastutkinto, kansainvälinen yo-tutkinto ja ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 jälkeen valmistuneet)
3. Koulutusalakohtaiset Suomessa valintayhteistyötä tekevät valintakokeet
4. Koulutusalakohtaiset ulkomailla valintayhteistyötä tekevät valintakokeet (Finnips- verkosto)
5. Onlinekokeet

Valintatapojen tarkemmat tiedot esitellään seuraavissa kohdissa.

3.1. SAT-testi
OSIOT:
1. Evidence-Based Reading and Writing
I.
Reading Test
II.
Writing and Language Test
2. Math
3. Essay
4. SAT-Subject test

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. SAT-testi valinnassa huomioidaan vain saman suorituskerran aikana suoritetut osiot.
Virallinen SAT-tulosraportti 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. SAT-testin tulokset
tulee aikataulun mukaisesti hakijan toimittaa kaikkiin niihin ammattikorkeakouluihin, jotka käyttävät kyseistä
valintamenettelyä ja joihin hän on hakemassa. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa
huomioon.

3.2. Todistusvalinta
Ammattikorkeakoulut voivat valita opiskelijoita ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015
jälkeen suoritettu) perusteella tehtävällä todistusvalinnalla. Todistusvalinnan pisteytysmalleja ja periaatteita
noudatetaan kaikissa ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu voi itse määritellä todistusvalinnassa
alimman pisterajan tai kynnysehdon hakukohteeseen. Todistusvalintaan liittyvät pisteytysmalleja ylläpidetään
ja päivitetään ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolla. Todistusvalintaan liittyvät tarkemmat tiedot julkaistaan ja päivitetään vuosittain ennen hakuajan alkamista ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolle.
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3.3 Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet
Ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksessa järjestettävät valintakokeet muodostuvat seuraavasti:
1. Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet Suomessa
2. Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet ulkomailla (Finnips- verkosto)
3. Onlinekokeet
Suomessa, ulkomailla ja onlinekokeina järjestettävät valintakokeet muodostavat omat valintajononsa.
Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan alakohtaiseen valintakoeryhmään kuuluvat hakukohteet hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

3.3 Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet Suomessa
3.3.1. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Matkailu- ja ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 7.4.2021. Valintakokeeseen
kutsutaan kaikki hakijat.
Valintakoe sisältää kolme osiota: Ryhmäkeskustelu, ennakkoaineistoon perustuva essee ja matemaattis-looginen osuus. Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, englannin kielen
taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta voi tulla
valituksi.
Valintakokeen pisteytys:

•
•
•
•

Ryhmäkeskustelu:

max 60 pistettä, min 22 pistettä

Matemaattis-looginen osio:

max 40 pistettä, min 14 pistettä

Essee:

max 40 pistettä min 14 pistettä

Valintakokeen kokonaispisteet:

max 140 pistettä min 50 pistettä

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

3.3.2. Tekniikan ala
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 8.4.2021. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakijat.
Valintakoe sisältää kolme osiota:
• Matemaattisluonnontieteellinen osio
• SWOT
• Englannin kielen osio
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Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä. Hakijan tulee saavuttaa valintakokeesta vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.
Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

3.3.3. Liiketalouden ala
Kevät 2021
The entrance examination in Finland will be on 9 April 2021.
The entrance examination consists of the following parts:
•
•
•
•

Spoken Part (min 10 points, max 30 points)
Essay based on material given in the exam (min 10 points, max 30 points)
Multiple choice based on material given in the exam (min 4 points, max 10 points)
Logical thinking and mathematics (min 8 points, max 30 points)

Total: min 32 points, max 100 points
The applicant must pass each test section with minimum points in order to qualify in the selection process,
the total minimum being 32 points. There is no pre-reading material for the examination. All material will be
given during the examination. The essay will test written English language skills. The aim of the Spoken Part
is to measure the candidates’ motivation, suitability and career orientation towards international business
studies and oral English language skills required in the degree programme. A separate English language test
will not be arranged. The logical thinking and mathematics part consists of multiple choice questions about
percentage, proportionality and probability calculations, logical thinking and equation solving problems. No
calculators can be used in the examination.
Syksy 2021
The entrance examination in Finland will be on 5 October 2021.
The entrance examination consists of the following parts:
• Spoken Part (min 10 points, max 30 points)
• Essay based on material given in the exam (min 10 points, max 30 points)
• Multiple choice based on material given in the exam (min 4 points, max 10 points)
• Logical thinking and mathematics (min 8 points, max 30 points)
Total: min 32 points, max 100 points
The applicant must pass each test section with minimum points in order to qualify in the selection process,
the total minimum being 32 points. There is no pre-reading material for the examination. All material will be
given during the examination. The essay will test written English language skills. The aim of the Spoken Part
is to measure the candidates’ motivation, suitability and career orientation towards international business
studies and oral English language skills required in the degree programme. A separate English language test
will not be arranged. The logical thinking and mathematics part consists of multiple choice questions about
percentage, proportionality and probability calculations, logical thinking and equation solving problems. No
calculators can be used in the examination.
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3.4 Koulutusalakohtaiset valintayhteistyötä tekevät valintakokeet ulkomailla (Finnips- verkosto)
Ulkomaan valintakokeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä FINNIPS-verkoston organisoimia ulkomaan kokeita.
FINNIPS-verkostoon kuuluvien jäsenammattikorkeakoulujen ulkomaan valintakoekohteet ja kokeiden ajankohdat linjataan FINNIPS-verkoston ohjausryhmän kokouksessa elokuussa 2020. FINNIPS-verkoston ulkomaan
kokeiden todennäköinen toteutusaika tulee olemaan helmi-maaliskuu 2021. Tiedot koemaista ja -aikatauluista
toimitetaan verkoston ammattikorkeakouluille ja ne julkaistaan FINNIPSin verkkosivuilla www.finnips.fi syksyn
aikana.
Ulkomaan valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan alakohtaiseen
valintakoeryhmään kuuluvat hakukohteet hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakija valitsee ulkomaan koepaikkansa hakemuksella annetuista vaihtoehdoista. Ulkomaan
koetta ei voi tehdä Suomessa. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen listat julkaistaan osoitteessa www.finnips.fi.

3.4.1 Tourism
§
§
§
§

Written part 1: Essay based on the pre-reading materials (min. 7/ max. 20 points).
Written part 2: Math-Logic (min. 7/ max. 20 points).
Oral part: Group discussion (min. 11/ max. 30 points).
The applicants must pass all parts of the examination in order to be selected for admission.

3.4.2 Technology
§
§
§

Part 1: Mathematics, logical deduction, Physics, Chemistry and learning prerequisites (minimum 10 out of
40 points is required). Of Physics and Chemistry, you can choose which questions to answer.
Part 2: English language test for all applicants (pass/ fail).
The applicants must pass both parts in order to be selected for admission

3.4.3 Business
There will be a pre-reading material for the examination and it will be available on the websites of all universities of applied sciences that belong to the FINNIPS network at the start of the application period in 2021. The
examination assesses study and teamwork skills, verbal and written expression skills as well as mathematical/logical reasoning skills.
The structure of the exam:
•
•
•
•

Written part 1: Essay (min. 3/ max. 10 points)
Written part 2: Multiple-choice questions (min. 2/ max. 6 points)
Written part 3: Mathematics and Logic (min. 2/ max. 8 points)
Spoken part: Group discussion after the written exam (min.3/ max. 16 points).

The applicants must pass all parts of the examination in order to be selected for admission.
Applicants must score at least 10 points in the entrance examination (max. 40 points).
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The essay and the group discussion are combined in the entrance examination as an integrated section measuring English language proficiency. Applicants must receive at minimum 3 points for each language section.
The section testing English language proficiency will be entered in the system with a pass/fail grade.

3.4.4 Nursing
•
•
•
•

Part A: Basic math test, where minimum points are 10 and maximum points are 20. If the result is less than
10 points, the other parts of the exam will not be evaluated. The points of the math test are not included
in the total points of entrance examination.
Part B: Written part. This part contains 2 essays. The first essay is testing the applicant’s motivation. In the
second essay there is written material (text) included. The applicant is allowed to utilize this material in
her/ his essay. Minimum points are 20 and maximum points are 40.
Part C: Group discussion is held to evaluate the applicant’s group discussion and spoken English skills. The
minimum points are 10 and the maximum 30.
All parts of the examination are compulsory for all applicants. If an applicant fails to reach the minimum
points in some of the sections, the exam is failed. The applicant’s language skills are evaluated based on
both the written and the verbal part of the exam.

3.5 Onlinekokeet
3.5.1 Tekniikan ala
Online entrance examination
The exam will now contain two phases: 1) online exam and 2) online interview.
1) The online exam (mathematics, physics/chemistry + motivation)
• Points awarded: max 70 p; minimum requirement 20 p
Best applicants will be invited to an online interview based on the points of the online exam.
2) The online interview
• Points awarded: max 30p; minimum requirement 10p
For the exam you will need a computer, and an internet connection.

3.5.2 Liiketalouden ala
Online entrance examination
The online entrance examination will be held on 2 February 2021.
The online entrance examination consists of the following parts:
•
•

Pre-task (min 4 points, max 10 points)
Written part: a timed written online exam:
o essay based on material given in the exam (min 10 points, max 30 points)
o logical thinking and mathematics (min 8 points, max 30 points)
• Online interview (min 10 points, max 30 points)
Total min 32 points, max 100 points.
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Only applicants with 22 points or more from the Pre-task and Written part may be invited to online interviews which are held between 15-19 February. Each UAS will interview maximum of 100 best candidates
based on the points from the Pre-task and Written part.
For the exam you will need a computer, and an internet connection.

4 Kulttuurialan opiskelijavalinta
4.1 Opiskelijavalinta
Kulttuurialan valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia. Hakijan tulee perehtyä ammattikorkeakoulukohtaisiin hakuohjeisiin ja aikatauluihin.
Valintakokeeseen liittyvä etukäteismateriaali sekä tutkinto- ja työtodistukset toimitetaan niitä pyytäneeseen
ammattikorkeakouluun ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla.
Opiskelijavalinnan kokonaispisteytyksessä kulttuurialalla käytetään valintakoetta. Lisäksi valintaan vaikuttaa
opiskelijoiden jako erikoistumisaloihin, suuntautumisvaihtoehtoihin tai instrumenttiryhmiin, joiden opiskelijamäärät perustuvat työelämän tarpeiden arviointiin.
Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on
suoritettava hyväksytysti. Valintakokeen sisältö ja pisteytys ilmoitetaan opintopolku.fi -sivustolla.
VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 100 pistettä
Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteen tehtävän karsivan
näytön perusteella. Valintakoe voidaan järjestää myös verkkototeutuksena. Karsivassa näytössä valintakokeeseen liittyy ennen valintakoetta 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.
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.
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KEVÄÄN 2021 AIKATAULU
7.– 20.1.2021 kevään 1. yhteishakuaika
KE 27.1. Liitedeadline -> Ketkä palauttavat liitteen: Kaikki, joiden pohjakoulutustietoja ei saada sähköisesti:
YO ennen 1990, pelkällä lukion päättötodistuksella hakevat, eb, ib, rp/dia -hakijat, ammatilliset ennen 2017,
ulkomaiset tutkinnot. Lisäksi YAMK-hakijat, joiden tutkintotietoa ei saada sähköisesti ja kaikilta YAMK-hakijoilta työtodistukset.
TO 28.1. (vko 4) Helmikuun online-valintakoetta käyttävät lähettävät valintakoekutsun valintakokeeseen kaikille hakijoille. Liitteitä eikä hakukelpoisuuksia tarkisteta ennen kutsujen lähettämistä eikä hakijoita karsita.
Valintakoepäivämäärät tulee ilmoittaa opintopolussa ja AMKien verkkosivuilla hyvissä ajoin etukäteen.
TO 28.1. (vko 4) YO-Todistusvalinnan laskennat, tarkistus ja sijoitteluun siirrot
PE 29.1. (vko 4) YO-Todistusvalinnan julkaisu. AMM-Todistusvalinnan laskennat, tarkistus ja sijoitteluun siirrot
MA 1.2. (vko 5) AMM-todistusvalinnan julkaisu
Vko 2 – 10 Hakukelpoisuustarkistukset ylin amk-tarkistaa periaatteella.
Vko 5 Helmikuun kaksiosaisen online-kokeen ensimmäinen kokeen osio voidaan pitää viikolla 5. Jos valintakokeet ovat ennen yo-kirjoituksia, hakijoilta ei voida edellyttää ennakkomateriaalin lukemista.
Vko 6 Online-kokeen ensimmäisen koeosion tarkistustyö, pisteiden syöttö, laskennat ja karsinta.
KE 10.2. (vko 6) SAT-tuloksen toimittamisen määräaika
PE 12.2. (vko 6) tai MA 15.2. (vko 7) Kutsu online-kokeen toiseen osioon.
Vko 7 Helmikuun online-kokeen toinen osio. (Mikäli helmikuun koe on yksiosainen, kokeet voidaan järjestään viikolla 7).
MA 15.2. (vko 7) alkaen SAT-valintatapajonon julkaisu
Vko 8-10 Hiihtolomaviikot. Valintakokeiden arvioinnit ja pisteiden syöttö opintopolkuun viikoilla 8-10. Työt
tehdään amkeissa niillä viikoilla, jolloin ei olla hiihtolomalla.
PE 12.3. (vko 10) hakukelpoisuustarkistukset tehty ja helmikuun online-kokeen pisteet syötetty.
MA 15.3. (vko 11) Helmikuun online-kokeen hakukelpoisuuslaskennat sekä varsinaisen valinnan laskennat ja
laskentojen tarkistukset. Sijoitteluun siirrot.
TI 16.3. (vko 11) Helmikuun online-kokeen sijoittelun tarkistus ja julkaisu. Huhtikuun valintakokeen hakukelpoisuuslaskennat ja koekutsulaskennat.
KE 17.3. (vko 11) Huhtikuun valintakokeen kutsujen lähetys hakukelpoisille hakijoille
Vko 11 – 14 (16.3. – 7.4.2021) Ylioppilaskirjoitukset
Vko 14 Huhtikuun valintakokeet (Huom. ke 7.4. saamen äidinkielen koe)
4.6. Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään
16.7. klo 15.00 Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään
2.8. klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy
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2.8.–25.8. Mahdolliset yhteishaun lisähaut saa järjestää aikavälillä

17.3. – 31.3.2021 kevään 2. yhteishakuaika (vko 11-13)
KE 7.4. (vko 14) Liitedeadline -> Ketkä palauttavat liitteen: Kaikki, joiden pohjakoulutustietoja ei saada sähköisesti: YO ennen 1990, pelkällä lukion päättötodistuksella hakevat, eb, ib, rp/dia -hakijat, ammatilliset ennen 2017, ulkomaiset tutkinnot (+ eb/ib/rp/dia abeilta huhtikuussa predicted grades toukokuun todistusvalintaa varten). Lisäksi YAMK-hakijat, joiden tutkintotietoa ei saada sähköisesti ja kaikilta YAMK-hakijoilta työtodistukset
Vko 12 – 18 Hakukelpoisuustarkistukset ylin amk-tarkistaa periaatteella. Kaikkien muiden hakijoiden hakukelpoisuudet tulee tarkistaa, paitsi niiden, joiden tiedot saadaan sähköisesti. Todistusvalintaa varten hakijan pohjakoulutus- ja
arvosanatiedot on tarkistettava seuraavilta: YO ennen 1990 ja ib/eb/rp/dia sekä ammatilliset perustutkinnot ajalta:
1.8.2015-31.12.2016. Lisäksi hakukelpoisuus on tarkistettava pelkällä lukion päättötodistuksella, ammatillisella tutkinnolla ennen 1.8.2015 ja ulkomaisella tutkinnolla hakevilta. Virheellisesti ilmoitettuja pohjakoulutustietoja ei korjata muiden kuin todistusvalintaa käyttävien ryhmien osalta.

KE 5.5. (vko 18) Hakemukset tarkistettu.
TO 6.5. (vko 18) Hakukelpoisuuslaskennat ja laskentojen tarkistus
PE 7.5. (vko 18) Koekutsulaskennat ja valintakoekutsujen lähetys ammattikorkeakoulujen AMK-hakukohteisiin, jotka eivät käytä AMK-valintakoetta.
Vko 20 YO- ja AMM-todistusvalinnat, valintalaskennat, tarkistus, sijoitteluun vienti ja julkaisu. Ensin YO-todistusvalinnat YTL:n tulosten saavuttua, sitten AMM-todistusvalinnat. (Todistusvalintojen osalta tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 31.5.2021.)
31.5 - 4.6.2021 AMK-valintakoe
Vko 23 Valintakoepisteet Opintopolkuun, laskennat,
6.7. (vko 27) Muiden kuin todistusvalintojen osalta valintaehdotusten tulee olla siirrettynä sijoitteluun viimeistään
9.7. (vko 27) Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään
16.7. klo 15.00 Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään
2.8. klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy
2.8. –25.8. Mahdolliset yhteishaun lisähaut saa järjestää aikavälillä

