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Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen 
kehittämishanke 2017-2019
• Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoja 

kehitetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun 
koordinoimassa kehittämishankkeessa.

• Kaikki ammattikorkeakoulut ovat mukana 
hankkeessa.

• Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama korkeakoulutuksen 
kehittämishanke.
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Todistusvalintojen 
kehittäminen

Valintakokeiden 
kehittäminen ja 

digitalisointi 

Opiskelijavalintoihin 
liittyvän ohjauksen 

ja viestinnän 
kehittäminen

Muiden 
osaamisperustaisten 

valintatapojen 
kehittäminen



Mikä muuttuu? 
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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 – tieto ja ohjeet on koottu 
Ammattikorkeakouluun.fi –sivustolle 

• Mikä on AMK-valintakoe?
• AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys
• AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen
• AMK-valintakokeen aika ja paikka
• AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet ja aloituspaikat 

sekä valintakoetilaisuudet
• AMK-valintakokeeseen valmistautuminen
• AMK-valintakoepäivän eteneminen
• AMK-valintakokeen tulosten julkistaminen
• AMK-valintakokeen erityisjärjestelyt ja saavutettavuus
• AMK-valintakokeeseen osallistujan tarkistuslista
• Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakokeesta
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https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#mikaonamkvalintakoe
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#sisalto
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#ilmo
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#aikajapaikka
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#hakukohteet
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#valmistautuminen
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#valintakoepaivaneteneminen
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#tulokset
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#saavutettavuus
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#tarkistuslista
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#valintakoeukk


AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen 
omalla tietokoneella tehtävä digitaalinen valintakoe, joka 
on käytössä ammattikorkeakoulujen yhteishaussa

• 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

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


AMK-valintakokeen sisältö
• Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. 

AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity 
ennakkomateriaalia tai –tehtäviä.

• Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyy sen mukaan, mihin 
hakukohteisiin hakija on hakenut. Valintakokeessa on sekä kaikille 
hakijoille yhteisiä osioita sekä koulutusalojen omia osioita

• Hakija suorittaa yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat 
hänen hakukohteisiinsa.
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AMK-valintakokeeseen ilmoittautuminen

• AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishakulomakkeella. Syksyn 
2019 yhteishaussa ilmoittautuneita lähes 25 000. 

• Valintakokeen voi tehdä missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa 
AMK-valintakoe on käytössä ja jossa on vapaita paikkoja 
valintakoetilaisuuksissa, riippumatta siitä, mihin hakija on hakemassa. 

• AMK-valintakokeeseen ei tule erillistä valintakoekutsua. 
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AMK-valintakoe tunniste
• AMK-valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste, jota tarvitaan valintakoepäivänä 

ilmoittautumisessa.

• Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon hakijan valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen 
toimitetaan hakijalle tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella ilmoitettujen yhteystietojen 
perusteella viikolla 43. 

• Linkki tunnisteeseen löytyy myös hakijan omalta hakemukselta Oma Opintopolku -
palvelusta viikolta 43 alkaen.

• Tunniste tulee olla mukana valintakoetilaisuudessa ja se tulee pystyä esittämään puhelimen 
näytöltä tai paperisena tulosteena.
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https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


AMK-valintakokeeseen valmistautuminen

• Hakijalla tulee olla valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet. Kaikki muut 
tavarat jätetään valintakokeen järjestäjän osoittamaan paikkaan.

• Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan:
• tunniste
• voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus
• kannettava tietokone ja virtajohto
• hakijan halutessa langallinen hiiri (langattomia laitteita ei voi tuoda 

valintakoetilaan)
• kynä

• Katso Valintakokeeseen osallistujan tarkistuslista
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https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#qrkoodi
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#henkilollisyystodistus
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#tietokone
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#langallinenhiiri
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#kyna
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#tarkistuslista


Opinto-ohjaajille suunnattu materiaali
Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla

• 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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Opiskelijavalintojen uudistuksista 2020 
viestiminen syksyllä 2019

• Tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti 
Ammattikorkeakouluun.fi -sivuston kautta

• Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajille ja hakijoille 
suunnatut tapahtumat

• Opinto-ohjaajille tulossa webinaari loppuvuodesta
• Studia-messut 3.-4.12.2019
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Kysymyksiä?



#ammattikorkeakouluun
@Instagram_ammattikorkeakouluun
Facebook @ammattikorkeakouluun

Twitter @ammattikorkeaan
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