
Arenen opiskelijavalintaprojektin 

valintaperustesuositus 

ammattikorkeakouluille 

vuodelle 2016 



• Mikä on valintaperustesuositus? 

• Yleiset muutokset 

• Eri alojen valintaperustesuositukset 

– AMK-tutkinto (päivä- ja monimuoto) 

– Vieraskielinen AMK-tutkinto  

– Ylempi AMK-tutkinto 

• Ensikertalaisuus 

 

 



• Arene = Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 

• Laadinta: Arenen opiskelijavalintaprojekti  

• Käsittely: Arenen koulutusvaliokunta 

• Hyväksyntä: Arenen rehtorikokous 26.8.2015. 

• Valintaperustesuositusta on yksinkertaistettu ja 
yhtenäistetty 

• Hallitusohjelmaan kirjattu: Uudistetaan 
korkeakoulujen valintakoemenettelyjä 

 

 

 
Valintaperustesuositus 

 



Valintaperustesuositus 

• Ammattikorkeakoulut ottavat kantaa suositukseen 
hakukohteittain: noudattavat suositusta täysin tai 
poikkeavat joltain osin 

• julkistavat päätöksensä eli hakukohteidensa 
valintaperusteet ja valintakoeyhteistyön viimeistään 
lokakuun lopussa omilla www-sivuillaan ja 
Opintopolku.fi:ssä 

 



Valinta tasapisteissä olevien välillä 
• Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa 

paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 

1. Valintakoepisteet  (1. hakutoivejärjestys vuonna-15) 

2. Koulumenestyspisteet  

3. Työkokemuspisteet  

4. hakutoivejärjestys  
 

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 valittava/valittavat.  

 

 

AMK-tutkintoon johtava suomen-, ruotsin ja vieraskielinen koulutus,  
päivä- ja monimuotototeutus, keskeisimmät muutokset  



Koulumenestyspisteytys päivätoteutuksissa 
• Pisteitä ei saa enää lukion päättötodistuksen tai 

ammatillisen tutkinnon keskiarvosta 
 

• Vain ylioppilastutkinnon arvosanat pisteytetään, yo-
arvosanat saadaan suoraan tiedonsiirtona YTL:stä 
 

• Muutos koskee kaikkia muita aloja paitsi kulttuurialaa, jossa 
koulumenestystä ei pisteytetä lainkaan 

 

 

 

 

AMK-tutkintoon johtava suomen-, ruotsin ja vieraskielinen koulutus, 
päivä- ja monimuotototeutus, keskeisimmät muutokset  



 

 

Valintakokeet sosiaali- ja terveysalalla 

• Kaikki hakukelpoiset hakijat valtakunnalliseen 
ESIVALINTAKOKEESEEN 

• Ei erillistä kutsua 

• Ei enää karsintaa koulumenestyksen perusteella 

• Varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 
esivalintakokeen perusteella osa hakijoista 

 

AMK-tutkintoon johtava suomen-, ruotsinkielinen koulutus,  
päivä- ja monimuotototeutus, keskeisimmät muutokset  



Valintaperusteet 

• Amk:t määrittelevät hakukohteittain 

– mitkä valintatavoista ovat käytössä (koulutusalalle 
suositelluista vaihtoehdoista) 

– kuinka monta aloituspaikkaa varataan eri valintatavoille 

• Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mukana 
valitsemallaan alalla käytössä olevissa 
valintatavoissa. 

• Hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla.  
 

 

 



Valintaperusteet 
Valintatapa 1: Valintakoe 

– Valintakoe 40/70/100 pistettä 
 

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe  
(vain ylioppilastutkinnosta saa koulumenestyspisteitä) 

• Vaihtoehto 2A 

– Koulumenestys 30 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat) 

– Valintakoe 70 pistettä 

• Vaihtoehto 2B 

– Koulumenestys 60 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat) 

– Valintakoe 40 pistettä 

 

 

 

 



Valintaperusteet 

• Valintatapa 3: valintakoe ja työkokemus 

– Valintakoe 70 pistettä 

– Työkokemus 30 pistettä 

 

 



Koulumenestyspisteytys:  
valintatapa 2A, max. 30 pistettä 

 

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A 

Äidinkieli* 10 9 8 7 6 

Paras kieli  
= vieraat kielet ja toinen kotimainen 
 

pitkä (lyhyt/keskipitkä) 

10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5) 

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai 
paras reaaliaineiden kokeista 
 

(ennen vuotta 2006 kirjoittaneilla reaali) 

10 9 8 7 6 

* IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä 
vastaava kieli. 

Huom. Tekniikan alalla oma pisteytys ! 
 



Koulumenestyspisteytys:  
valintatapa 2B, max. 60 pistettä 

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A 

Äidinkieli* 20 19 17 12 10 

Paras kieli  
= vieraat kielet ja toinen kotimainen 
 

pitkä (lyhyt/keskipitkä) 

20 (19) 19 (18) 17 (16) 12 (11) 10 (9) 

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai 
paras reaaliaineiden kokeista 
 

(ennen vuotta 2006 kirjoittaneilla 
reaali) 

20 19 17 12 10 

* IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä 
vastaava kieli. 

Huom. Tekniikan alalla oma pisteytys ! 



Kulttuurialan AMK-tutkinto, päivätoteutus 

Valintaperusteet 
– Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen TAI  

vain osa kutsutaan etukäteisnäytön perusteella.  
 

Valintaperusteet 

• Valintatapa 1: Valintakoe 
– Valintakoe 100 pistettä (min. 50 pistettä). 

– Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. 



Liiketalouden AMK-tutkinto, päivätoteutus 

Valintaperusteet 
 

• Valintatapa 1: Valintakoe 
• Valintakoe 40 pistettä (min. 10 pistettä) 

 

• Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe 

Vaihtoehto 2B 
• Koulumenestys 60 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat) 

• Valintakoe 40 pistettä (min. 10 pistettä) 



Liiketalouden AMK-tutkinto, päivätoteutus 

Valintakoe 
– Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen 

– Liiketalouden koulutuksen valtakunnalliset valintakokeet 10.6.2016.  
– Ennakkoaineisto 

– Valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p), ennakkoaineistoon 
pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p) ja loogista päättelyä sekä matemaattista osaamista 
mittaava osa (15 p).  

– Amk:t tekevät valintakoeyhteistyötä. 

– Kirjasto- ja tietopalvelualan valintakoe 7.6.2016.  
– Ei ennakkoaineistoa.  

– Valintakokeessa on kaksi osaa: ryhmähaastattelu (20 p) sekä kirjallinen osa (20 p). 
Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia.  

– Oulun, Seinäjoen ja Turun amk:t tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä. 
 



Luonnonvara-alan AMK-tutkinto, päivätoteutus 

Valintaperusteet 
– Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valtakunnalliseen valintakokeeseen 1.6.2016. 

– Amk:t määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta paikkaa varataan eri valintatavoille. 

 

– Valintatapa 1: Valintakoe 
• Valintakoe 40 pistettä (min. 14 pistettä) 

 

– Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe 

 Vaihtoehto 2B 

• Koulumenestys 60 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat) 

• Valintakoe 40 pistettä 



Matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinto, päivätoteutus 

Valintaperusteet 
– Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen  

– Amk:t määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta paikkaa varataan eri valintatavoille. 

– Ensin täytetään valintatapa 1 ja sitten valintatapa 2. 

 

– Valintatapa 1: Valintakoe 
• Valintakoe 70 pistettä (min. 25 pistettä) 

 

– Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe 
 Vaihtoehto 2A 

• Koulumenestys 30 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat) 

• Valintakoe 70 pistettä (min. 25 pistettä) 



Matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinto, päivätoteutus 

 

Valintakoe 
- Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 

- Marata-alan valtakunnallisen valintakokeen yhteinen osuus pidetään 7.6.2016 alkaen 
klo 10.00. Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa. 

- Valintakokeeseen sisältyy kaksi osiota, joista toinen on AMK:n valinnan mukaan 
haastattelu tai kirjoitelma.  

- Kokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, 
englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. 

- Kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Lisäksi valintakokeen molemmista osioista 
on saatava vähintään 1 piste. (Toisen osion tulos ei voi olla 0 p. vaikka toisen osion 
tulos olisi yli 25 p.)  

 

 



Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto,  
päivä- ja monimuotototeutus 

– Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman 
erillistä kutsua. 

– Esivalintakoe järjestetään 3.5.2016  

– Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa. 

– Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan 
varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään 
kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. 

– Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun 
www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta. 

 



Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto,  
päivä- ja monimuotototeutus 

Valintaperusteet 
• Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat 

käytössä kyseisessä hakukohteessa sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. 

• Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2 ja sitten valintatapa 1 
(valintakoe).  
 

• Valintatapa 1: Valintakoe 
• Valintakoe 70 pistettä (min. 30 pistettä) 

 

• Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe 

Vaihtoehto 2A 
• Koulumenestys 30 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat) 

• Valintakoe 70 pistettä 



Tekniikan AMK-tutkinto, päivätoteutus (insinöörikoulutus) 

Valintaperusteet 
– Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen  

– Amk:t määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta paikkaa varataan eri valintatavoille ja 
mikä on valintatapojen täyttöjärjestys 

 

– Valintatapa 1: Valintakoe 
• Valintakoe 40 pistettä (min. 10 pistettä) 

 

– Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe 
 Vaihtoehto 2B 

• Koulumenestys 60 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat) 

• Valintakoe 40 pistettä (min. 10 pistettä) 



Tekniikan AMK-tutkinto, päivätoteutus (insinöörikoulutus) 

 

Valintakoe 

– Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valtakunnalliseen 
valintakokeeseen 26.5.2016.  

– Ylin tekniikan AMK-hakutoive kutsuu kokeeseen 

– Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta 
teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja 
fysiikan / kemian perusosaamista) 

– Uudistuksia kokeeseen jo keväälle 2016 

 



Tekniikan  amk-tutkinto, päivätoteutus 
(insinöörikoulutus) 

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A 

Äidinkieli* 15 12 9 6 3 

Paras pitkänä kirjoitettu kieli  15 12 9 6 3 

Matematiikka pitkä** 15 12 9 7 5 

Matematiikka lyhyt** 10 8 6 4 2 

Fysiikan reaalikoe*** 15 12 9 6 3 

Kemian reaalikoe*** 15 12 9 6 3 

Biologian reaalikoe*** 15 12 9 6 3 

 * IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 
** enintään toinen 
*** enintään yksi 

Koulumenestyspisteytys: valintatapa 2B, max. 60 pistettä 



Liiketalouden AMK-tutkinto, vieraskielinen koulutus 

Esim. SeAMKin Bachelor of Business Administration, International Business 
Hakuaika: 8.-27.1.2016 

Valintaperusteet 
– Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen  

– Amk:t määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta paikkaa varataan eri valintatavoille ja 
mikä on valintatapojen täyttöjärjestys 

– Valintatapa 1: Valintakoe 
• Valintakoe 40 pistettä (min. 10 pistettä) 

 

– Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe 
Vaihtoehto 2B 
• Koulumenestys 60 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat) 

• Valintakoe 40 pistettä (min. 10 pistettä) 

 



Valintakoe 
– Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen 

– International Business –koulutuksen valtakunnallinen valintakoe 
järjestetään Suomessa 20.4.2016. 

– Ennakkoaineisto? 

– Osiot: Essee, monivalintakysymykset, matemaattis-loogista ajattelua 
mittaava osa, ryhmäkeskustelu / haastattelu 

– pakollinen integroitu englannin kielen taitoa mittaava osio 

– Hakijan on suoritettava kaikki osiot hyväksytysti 

– IB -koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä 

 

Liiketalouden AMK-tutkinto, vieraskielinen koulutus 



Monimuotototeutuksista esimerkkinä  
Liiketalouden AMK-tutkinto  

Valintaperusteet 

– Valintatapa 1: Valintakoe 
• Valintakoe 70 pistettä (min. 28 pistettä) 

 

– Valintatapa 3: Valintakoe ja työkokemus 
• Valintakoe 70 pistettä 

• Työkokemus 30 pistettä 



Liiketalouden AMK-tutkinto, monimuotototeutus 

Valintakoe 
– Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.  

– Liiketalouden koulutuksen valintakunnalliset valintakokeet 25.5.2016. 

– Ennakkoaineisto  

– Valintakokeessa on seuraavat osat: kirjoitelma ja/tai haastattelu, 
ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät  ja loogista päättelyä 
sekä matemaattista osaamista mittaava osa.  

– Amk:t tekevät valintakoeyhteistyötä. 



Ylempään AMK-tutkintoon johtava suomen- ja 
vieraskielinen koulutus 

Valintaperusteet 

• Valinta tehdään valintakokeesta ja/tai ennakkotehtävästä 
saatavien pisteiden perusteella 
– Valintakoe voi sisältää haastattelun 

– Maksimi 100 pistettä, alin hyväksytty 20 pistettä 

– Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan 
valintakokeen/ennakkotehtävän yhteydessä 

 

Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan 
huomioida valintakokeessa/ennakkotehtävässä 



Ylempään AMK-tutkintoon johtava suomen- ja 
vieraskielinen koulutus 

Valintaperusteet 

Valinta tasapisteissä olevien välillä 
1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 

2. Hakutoivejärjestys 

 

Jos em. kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, amk 

– voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat 

– ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevista hakijoista 

– järjestelmä voi arpoa valittavat  

 



Ensikertalaisten kiintiöt 

• Korkeakoulun on varattava paikkoja ensikertalaisille 
kevään 2016 yhteishaun suomenkielisissä AMK-
hakukohteissa (päivä- ja monimuotototeutus) 

• Ensikertalainen = hakija, joka  

– ei ole suorittanut suomalaista 
korkeakoulututkintoa aiemmin 

– ei ole vastaanottanut kk-tutkintoon johtavaa 
opiskelupaikkaa 1.8.2014 tai sen jälkeen 
alkaneesta koulutuksesta  

 



Ensikertalaisten kiintiöt 

• Kiintiöasia käsittelyssä lokakuussa SeAMKin 
johtoryhmässä 

 

 


