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• Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-
opintokelpoisuuden

• Ammattikorkeakouluun – kaikille aloille
• Yliopistoon



• Toinen ammatillinen perustutkinto
• Haku jatkuvassa haussa oppilaitoksen www-sivujen kautta

• HUOM! Et voi hakea toista kertaa yhteishaussa!

• Ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto
• Oman alan ammatillisia jatko-opintoja, opintoihin pääsy edellyttää alan työkokemusta

• Haku jatkuvassa haussa oppilaitoksen www-sivujen kautta

• Oppisopimus
• Työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti – edellyttää työpaikan jossa sinut koulutetaan

• Voi olla perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa/osia

Lisätietoja: 
opintopolku.fi
oppisopimus.fi 



• Ammattikorkeakoulut 
• Päivätoteutus
• Monimuotototeutus ja verkkototeutus
• Tarjontaa myös vieraskielisenä koulutuksena 

• Amk-tutkinto + työkokemusta väh. 3 vuotta: mahdollisuus hakeutua ylempään 
amk-tutkintoon

• Yliopistot
• Tyypillisesti yliopistoon hakeudutaan lukio-opintojen jälkeen 
• Yliopistoon haettaessa perustutkinnon suorittanut ei saa todistuspisteitä, vaan hakee 

kiintiössä, jossa valinta tapahtuu pelkkien valintakoepisteiden perusteella



• Ammattikorkeakouluja on 
Suomessa 25

• Opintojen kesto 3,5-4,5 vuotta 
• 210 / 240 / 270 opintopistettä

• Opiskelu maksutonta
• Opinnoissa yhdistetään teoriaa 

ja käytäntöä sekä tehdään 
yhteistyötä työelämän kanssa

• Opintoihin sisältyy mm. 
opinnäytetyö, harjoittelujaksot sekä 
erilaiset työelämäprojektit 

• Amk-tutkinnot valmistavat 
asiantuntija-, suunnittelija-, 
kehittämis- ja esimiestehtäviin

• 8 koulutusalaa ja yli 40 
tutkintonimikettä insinööristä 
tanssinopettajaan



• Ensimmäinen hakuaika 
5.-19.1.2022 (klo 15 mennessä)
• Vieraskieliset koulutukset, 

Taideyliopiston koulutukset, 
Tampereen yliopiston teatterityön 
koulutus

• Toinen hakuaika 
16.-30.3.2022 (klo 15 mennessä)
• Suomen- ja ruotsinkieliset 

koulutukset

• Lisähaku 2.-25.8.2021
• Mahdolliset vapaat opiskelupaikat

• Erillishaut
• Esim. Xamkin jatkoväylä (vähintään 20 

op tehtynä amiksen aikana), hakuaika 
1.-15.5.2022



• Voit hakea yhteishaussa samalla hakulomakkeella yhteensä kuuteen 
eri koulutukseen.

• Priorisoi eli aseta koulutukset mieluisuusjärjestykseen 
hakulomakkeella. Sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa koulutuksesta, 
jonka priorisoit korkeimmalle ja johon valintamenestyksesi riittää.

• Voit saada yhden opiskelupaikan.



Opiskelijat valitaan
• todistuksen perusteella: ylioppilastutkinto tai ammatillinen                     

perustutkinto 

• valintakokeella

• Jokainen amk päättää itse valintaperusteista: 
• esimerkiksi 40 aloituspaikkaa ja opiskelijat valitaan seuraavalla tavalla

• 25 parasta yo-tutkinnon suorittanutta 

• 10 parasta ammatillisen perustutkinnon suorittanutta 

• 5 valitaan valintakokeen perusteella

• Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että 
ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa.

Jotta voit tulla valituksi 
todistusvalinnassa 
kevällä 2022 täytyy 

kaikki arvosanasi olla 
valmiina 17.5.2022



• Mikäli et tule valituksi todistuksen perusteella, osallistut 
valintakokeeseen. Tai jos haluat tavoitella pääsyä ylempään 
hakutoiveeseen, johon todistuspisteesi eivät riittäneet.

• Ammattikorkeakoulut järjestävät yhteisen valintakokeen useimpiin 
yhteishaun koulutuksiin. Valintakoe on digitaalinen valintakoe, jonka teet 
omalla kannettavalla tietokoneella.

• Keväällä 2022 valintakoe järjestetään 30.5.-3.6.2022 välisenä aikana.
Valitset valintakoepäivän ja koepaikan samalla, kun täytät 
hakulomakkeen.

• Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyy sen mukaan, mihin 
hakukohteisiin olet hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne 
osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. Kullekin osiolle on määritelty tietty 
suoritusaika.

Ammattikorkeakouluun.fi 
sivustolla lisätietoja amk-

valintakokeesta





• Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta

• Tarkista onko sinun lähetettävä joku ennakkotehtävä

• Onko hakukohteella erillinen valintakoe johon täytyy valmistautua



• Käytössä kaikilla koulutusaloilla, pois lukien kulttuurialan ja 
Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus

• Saat pisteitä
• Todistuksen painotetusta keskiarvosta 0 – 90 pistettä

• Yhteisistä tutkinnon osista 1 – 60 pistettä
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yhteiset tutkinnon osat (ytot) arvioidaan 
hyväksytty/hylätty -asteikolla. 

Ytojen osa-alueet (esim. matematiikka, 
äidinkieli) arvioidaan numerolla -> 

näiden perusteella lasketaan arvosana, 
josta saadaan pistemäärä



• Vähimmäispisteet
• Hakukohteella voi olla asetettu vähimmäispistemäärä joka sinun tulee saada 

voidaksesi tulla valituksi

• Kynnysehdot
• Hakukohteelle voi olla asetettu kynnysehto tietyn aineen ja/tai arvosanan 

kohdalle joka täytyy täyttää jotta voi tulla valituksi
• Esimerkiksi hakukohteessa voi olla kynnysehtona vähintään arvosana 3 matemaattis-

luonnontieteellisestä osaamisesta.

Tutustu huolella hakukohteesi 
todistusvalinnan tietoihin!



• Näissä hakukohteissa on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä 
vaatimuksia
• Sosiaali- ja terveysala

• Humanistinen ala ja kasvatusala

• Liikunnan ala

• Merenkulkuala

Tarkista vaatimukset ennen hakua!



• Korkeakoulujen on varattava osa 
yhteishaun opiskelupaikoista 
ensimmäistä korkeakoulupaikkaa 
hakeville (= ensikertalaiskiintiö) 

• Hakijan kannattaa miettiä, ottaako 
saamansa opiskelupaikan 
korkeakoulusta vastaan etenkin 
tilanteessa, jossa ei pääse 
toivomaansa koulutukseen.

• Voit ottaa samana lukukautena 
alkavista korkeakoulututkintoon 
johtavista koulutuksista vain yhden 
opiskelupaikan vastaan!

• Ensimmäisen vuoden 
poissaoloilmoittautumisen voi tehdä 
ainoastaan seuraavista syistä

• Asevelvollisuus, siviilipalvelus
• Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
• Sairaus tai vamma

• HUOM! Sinulla on oikeus ja 
mahdollisuus saada ohjausta jatko-
opintoihin hakeutumiseen Esedusta
vielä valmistumisen jälkeen! 



• Avoin ammattikorkeakoulu
• valmiuksia alan opiskeluun ja opiskelukäytänteisiin sekä paremmat valmiudet 

valintakokeeseen

• opinnot voidaan hyväksilukea amk-tutkintoon (haettava korkeakoulujen yhteishaussa) 

• opinnot maksullisia (HUOM! Työttömyysetuudella voi opiskella 1.1.2021 alkaen)

• Avoin yliopisto
• maksullisia perusopinto- ja aineopintokokonaisuuksia, jotka hyväksiluetaan tutkinto-

opiskelijaksi siirryttäessä



• Muista myös Xamk / avoimen amk:n tehovalmennukset:
• Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus verkossa, 3 op

• Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus verkossa, 3 op

• Verkossa 1.4.-31.5.2022

• Maksuttomia Esedun opiskelijoille


