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Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)

9 000 opiskelijaa

600 päätoimista työntekijää

37 tutkinto-ohjelmaa

kevään 2018 yhteishaussa 10 580 hakijaa, joista 5 005 ensisijaisia

hakijoista keskimäärin 51 % Pohjois-Pohjanmaalta

1 327 suoritettua tutkintoa vuonna 2017



Opiskelumahdollisuudet

25 amk-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa

12 ylempään amk-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa

avoin ammattikorkeakoulu

ammatillinen opettajakorkeakoulu

erikoistumiskoulutukset

täydennyskoulutus



AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS,
KEVÄÄN 2019 YHTEISHAKU



Amk-tutkintoon johtava koulutus
Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen antavat

suomalaisen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto

kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB ja RP)

ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi ammatillinen tutkinto

ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden 

korkeakouluopintoihin

Pohjakoulutus tulee olla suoritettuna viimeistään 8.7.2019, jolloin siitä tulee olla 

tutkintotodistusjäljennös tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta. 



Amk-tutkintoon johtava koulutus
Oamkissa käytössä olevat valintatavat vuonna 2019

Valintatapa 1: valintakoe

Valintatapa 2A/2B: koulumenestys + valintakoe (vain yo-tutkinnon suorittaneet)

Valintatapa 3A/3B: koulumenestys (vain yo-tutkinnon suorittaneet)

Valintatapa 4: valintakoe + työkokemus

Valintatapa 5: SAT-testi



Kulttuurialan amk-tutkinto

ammattikorkeakoulukohtaiset valintakokeet

medianomi (AMK): kaksivaiheinen valintakoe

musiikkipedagogi (AMK): valintakokeeseen kutsutaan ennakkotehtävän perusteella

tanssinopettaja (AMK): valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän palauttaneet hakukelpoiset hakijat

Hakukohde 1

Medianomi (AMK), päivätoteutus 43

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus 17

Valinnan pisteytys

Valintakoe 40

Yhteensä 40

Valintatapakohtaiset aloituspaikat



Liiketalouden amk-tutkinto

International Business, liiketalous ja tietojenkäsittely muodostavat omat valintakoeryhmänsä

erilliset valintakokeet päivä- ja monimuotototeutuksessa

1 3B 4

BBA, International Business, 1. hakuaika 35 - -

BBA, International Business, 2. hakuaika 5 - -

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 105 55 -

Tradenomi (AMK), liiketalous, Terwa-akatemia, päivätoteutus 40 - -

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 30 10 -

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 - 10

Valinnan pisteytys

Koulumenestys (vain yo-tutkinnot) - 60 -

Valintakoe 40 - 70

Työkokemus - - 30

Yhteensä 40 60 100

Hakukohde

Valintatapakohtaiset aloituspaikat



Luonnonvara-alan amk-tutkinto

valtakunnallinen valintakoe

erilliset valintakokeet päivä- ja monimuotototeutuksessa

Hakukohde 1 3B

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 20 15

Valinnan pisteytys

Koulumenestys (vain yo-tutkinnot) - 60

Valintakoe 40 -

Yhteensä 40 60

Valintatapakohtaiset aloituspaikat



Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto
koko alan yhteinen 

esivalintakoe

esivalintakokeeseen 

osallistutaan sähköpostiin 

saapuvan kirjautumislinkin 

kautta 

varsinaiseen 

valintakokeeseen kutsutaan 

esivalintakokeen perusteella

varsinaisessa 

valintakokeessa neljä 

valintakoeryhmää

yhteiset valintakokeet päivä-

ja monimuotototeutuksessa

1 2A 3A

Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 16 -

Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 12 -

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 13 -

Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 9 -

Optometristi (AMK), päivätoteutus 14 14 -

Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 14 -

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 15 15 -

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 15 -

Sosionomi (AMK), päivätoteutus 45 - 10

Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 10 10 -

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 5 5 -

Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 13 12 -

Valinnan pisteytys

Koulumenestys (vain yo-tutkinnot) - 30 30

Valintakoe 70 70 -

Yhteensä 70 100 30

Valintatapakohtaiset aloituspaikat

Hakukohde



Tekniikan amk-tutkinto

suomen- ja englannin-

kielisissä koulutuksissa 

omat valtakunnalliset 

valintakokeet

suomenkielisessä 

koulutuksessa yhteinen 

valintakoe päivä- ja 

monimuoto-

toteutuksessa 

*   SAT-testi

**  rakennusarkkitehtikoulutuksessa 

lisäksi soveltuvuuskoe 

(50 pistettä)

*** rakennusmestarikoulutuksessa

lisäksi rakennusalan 

työkokemus (30 pistettä)

1 3B   5 *

BEng, Information Technology, 1. hakuaika 35 - 5

BEng, Information Technology, 2. hakuaika 10 - -

Insinööri (AMK), energia- ja ymp.tekniikka, monimuotototeutus 5 5 -

Insinööri (AMK), energia- ja ymp.tekniikka, päivätoteutus 18 17 -

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 60 60 -

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdysk.tekniikka, monimuotototeutus 21 21 -

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdysk.tekniikka, päivätoteutus 39 39 -

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 45 45 -

Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 5 5 -

Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 18 17 -

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 75 15 -

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus ** 35 - -

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus *** 38 - -

Valinnan pisteytys

Koulumenestys (vain yo-tutkinnot) - 60

Valintakoe 40 -

Yhteensä 40 60

Hakukohde

Valintatapakohtaiset aloituspaikat



Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden kiintiö
Kevään 2018 yhteishaku, suomenkielinen tutkintoon johtava koulutus

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen



Ensikertalaisten kiintiö
Kevään 2018 yhteishaku, suomenkielinen tutkintoon johtava koulutus

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen



Hakeminen ammattikorkeakouluun
Kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, mutta hakutoiveet asetetaan silti yhteen 

hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen. Hakukohteita voi olla korkeintaan kuusi. 

Ensimmäinen hakuaika on 9.–23.1.2019, jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin.

Toinen hakuaika on 20.3.–3.4.2019, jolloin voi hakea pääsääntöisesti suomenkieliseen koulutukseen.

Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Kevään yhteishaun ensimmäisessä hakuajassa haettavana olevan koulutuksen voi korkeakoulun 

harkinnan mukaan avata haettavaksi lisäksi kevään yhteishaun toisena hakuaikana.

Oamkin englanninkieliset koulutukset ovat haussa myös toisena hakuaikana, mutta 

rajallisemmalla aloituspaikkamäärällä.

Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana Opintopolku-palvelussa (www.opintopolku.fi). 

http://www.opintopolku.fi/


AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU



Avoin ammattikorkeakoulu
avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta

opinnot samoja kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joten niitä voi esittää 

hyväksiluettavaksi myöhemmin tutkinto-opiskelijana

valittavana avoimen ammattikorkeakoulun erillistarjonnan lisäksi Oamkin kaikkien tutkinto-

ohjelmien opinnot lukuun ottamatta opinnäytetyötä ja pedagogisia opintoja

yhden opintopisteen hinta 15 euroa

lukuvuosimaksulla 300 € voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana niin monta opintopistettä 

kuin itse haluaa

lisätietoja ja ilmoittautuminen www.oamk.fi/avoin

avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi 

ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista

http://www.oamk.fi/avoin




Lisätietoja
www.oamk.fi/hakijalle

koulutustarjonta ja valintaperusteet 

(kevään 2019 yhteishaun tiedot lokakuun loppuun mennessä)

tilastoja

ohjausmateriaalia

esittelytilaus (sähköinen lomake)

Hakijan opas 2019 (painettu ja pdf)

Studies at Oulu UAS 2019 (painettu ja pdf)

www.opintopolku.fi

valtakunnallinen koulutustarjonta ja hakeminen

(kevään 2019 yhteishaun tiedot lokakuun loppuun mennessä)



Yhteystiedot
Oulun ammattikorkeakoulu

Hakijapalvelut

PL 405, 90101 Oulu

käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu

Avoinna ma–pe klo 9.00–14.00 

suomenkielinen koulutus englanninkielinen koulutus

hakijapalvelut@oamk.fi admissions@oamk.fi

puh. 010 192 000 * puh. 010 192 001 *

*) Puhelu maksaa asiakkaalle lankapuhelimesta soitettuna paikallisverkkomaksun (pvm) ja 

matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

mailto:hakijapalvelut@oamk.fi
mailto:admissions@oamk.fi


OVET AVOINNA OAMKISSA!
7.–8.11. klo 9.00–15.00

Kontinkankaan kampus
sosiaali- ja terveysalan koulutukset

avoin amk

ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kotkantien kampus
kulttuurin, liiketalouden, luonnonvara-alan ja tekniikan koulutukset

avoin amk

lue lisää: www.oamk.fi/avoimetovet

Ilmainen

bussikuljetus

yliopistolta




