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VALINTAPERUSTEET SYKSY 2019 
YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA 
KOULUTUS   
 
Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin 
 
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. 

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut 

• suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon 
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB) 
• European Baccalaureate -tutkinnon (EB) 
• Reifeprüfung-tutkinnon (RP) 
• 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.  
 
Valintaperusteissa esitettävillä tutkintovaatimuksilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti aina suomalaista 
tutkintoa, ellei asiasta toisin mainita. 

Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea ellei hakukohteen valintaperusteissa toisin mainita. Joihinkin 
hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.  

 

Hakukelpoisuuden osoittaminen  
 
Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on 
perillä korkeakoulussa opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisen jälkeen ennalta ilmoitettuna 
määräaikana (ks. aikataululiite).   

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien todistuskopiot tarkistetaan vain hyväksytyksi tulleilta. 
Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on 
toimitettava todistuskopiot ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. 
aikataululiite). 

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on 
ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite) toimitettava kopio hakemuksensa perusteena 
olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan 
ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin 
ammattikorkeakoulujen hakutoiveisiin. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia ulkomaisen tutkinnon 
suorittavia hakijoita. 

Oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus hakijan valmistumisesta hyväksytään 
hakukelpoisuuden osoittavana todistuksena, jos virallista tutkintotodistusta ei pystytä toimittamaan 
ennakkoon ilmoitettuun määräaikaan mennessä viranomaistoiminnasta tai siihen rinnastettavasta 
syystä. 
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IB, EB tai RP- tutkinnolla hakevien tulee toimittaa todistuskopiot ennalta ilmoitettuna määräaikana 
(ks. aikataululiite).   

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio 
virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. 
Käännös tulee toimittaa ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. 
aikataululiite). Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia 
ei hyväksytä. 

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan 
kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen. 

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, 
eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan 
valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen 
korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta 
tutkinnosta riittävä.  

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa 
suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden 
korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). SAMK 
hyväksyy myös muukalaispassit, joissa on merkintä ”henkilöllisyys varmistamatta”. 

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää esim. 
valintakoetilanteessa Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös 
Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa 
asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 

  

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka = Oleskelu kotimaan tai pysyvän 
asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä 
vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn 
yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, 
että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.  

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = 
henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, 
kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa 
voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan 
joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen 
selkkauksen vuoksi. 

Asiakirjan väärentäminen tai väärinkäyttö voi johtaa rikosvastuuseen ja on poliisiviranomaiselle 
kuuluva asia 

Harkinnanvarainen haku 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu ei käytä harkinnanvaraista valintaa ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavan suomenkielisen koulutuksen opiskelijavalinnoissa.   
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Kielitaidon osoittaminen valinnoissa  
 

Suomen tai ruotsin kielikoe  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu ei vaadi hakijoilta erillistä suomen tai ruotsin kielikokeen 
suorittamista eikä järjestä erillisiä suomen tai ruotsin kielikokeita. 
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SOSIAALI-, TERVEYS- JA KAUNEUDENHOITOALAN 
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO  
 

Satakunnan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus on mukana ammattikorkeakoulujen 
sähköisessä valintakokeessa eli amk-valintakokeessa.  

Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin päivätoteutuksiin on kerrottu valintaperusteiden yleisessä 
osassa.  
 
Yleistä alan opinnoista 
 
Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän 
kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä 
vaatimuksista löytyy Opintopolku.fi-sivustolta. 

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että 

• opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa  

• ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle 

• esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja 
mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai 
myöhemmin työelämässä  

• veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista. 

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin 
edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta 
aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. 

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan 
opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten 
parissa työskentelyä. 

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, 
jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa 
käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan (hakukelpoisuuden osoittamiseen liittyvien 
syiden lisäksi)  

• jos on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi 
ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014) tai 

• jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 
932/2014). 

  



5 
 

 
 

Opiskelijavalinta suomenkieliseen päivätoteutukseen  
 
Hakukohteet  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan 
suomenkielisen koulutuksen päivätoteutuksena järjestettävä hakukohde on: 

HAKUKOHDE KAMPUS HAKU ALOITUSPAIKAT 
Sairaanhoitaja (amk), päivätoteutus Pori Yhteishaku, 

syksy 2019 
60 

 
Ensikertalaiskiintiö 
Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan 
opiskelijavalinnassa aloituspaikkoja seuraavasti: 

HAKUKOHDE KAMPUS Ensikertalaiskiintiö (valintakoe) 
Sairaanhoitaja (amk), päivätoteutus Pori 48 

 
Opiskelijavalinnassa täytetään ensin valintakoepisteiden perusteella ensikertalaiskiintiölle varatut 
paikat. Loput, kaikille hakijoille tarkoitetut aloituspaikat täytetään hakijan valintakokeesta saamien 
pisteiden perusteella. Varasijavalinta toteutetaan kummastakin koepistejonosta. 
 
Valintatavat 

SAMK käyttää sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijavalinnassa syksyllä 2019 vain AMK-valintakoetta. 
Opiskelijavalinta ylioppilastodistuksen tai ammatillisten tutkintotodistusten perusteella ei ole käytössä 
syksyllä 2019.  

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa 1. AMK-valintakokeen pisteiden (enemmän 
pisteitä saanut on etusijalla) tai 2. hakutoivejärjestyksen (hakukohteen korkeammalle hakutoivesijalle 
asettanut on etusijalla) perusteella, kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat valitaan opiskelijoiksi.  

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkintotodistuksia ei toimiteta 
ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä 
tietoja.   

AMK-valintakoe 
 

AMK-valintakoe järjestetään syksyn yhteishaussa 29.10–1.11.2019. Valintakokeeseen 
ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja 
suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Hakija tekee 
AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen 
valintakokeeseensa. AMK-valintakoe tehdään hakijan omalla kannettavalla tietokoneella.  

AMK-valintakoe muodostuu seuraavista osioista: 

Kaikille aloille yhteiset osiot: 

I. Päätöksentekotaidot 
(hakija tekee kyseisen osion hakukohteesta riippumatta) 

II. Kieli- ja viestintätaidot 
(hakija tekee kyseisen osion hakukohteesta riippumatta) 

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat alakohtaiset osiot: 
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III. Matemaattiset taidot 
(Hakija tekee kyseisen osion, jos hän on hakenut sosiaali-, terveys-, liikunta- ja 
kauneudenhoitoalan, liiketalouden, tietojenkäsittelyn, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- 
ja talousalan, merenkulun tai tekniikan alan hakukohteisiin. Matematiikan osio on kaikille 
edellä mainittujen alojen hakijoille sama.)  

IV. Matemaattis-luonnontieteelliset taidot  
(Hakija tekee kyseisen osion, jos on hakenut tekniikan alan hakukohteisiin.) 

V. Eettiset taidot 
(Hakija tekee kyseisen osio, jos on hakenut sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja 
kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan hakukohteisiin.) 

Tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta ovat ammattikorkeakoulujen yhteisellä opiskelijavalintojen 
verkkosivustolla osoitteessa: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-
valintakoe/.  

SAMK järjestää AMK-valintakokeen Porin kampuksellaan (Satakunnankatu 23, Pori) kahtena 
suoritusaikana: keskiviikkona 30.10. aamupäivällä ja perjantaina 1.11. aamupäivällä. 

 
AMK-valintakokeen erityisjärjestelyt 
 

Hakija hakee valintakokeen erityisjärjestelyjä erillisellä hakemuksella, joka on tulostettavissa 
ammattikorkeakoulujen yhteisellä opiskelijavalintojen verkkosivustolla osoitteessa: 
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#saavutettavuus. 

Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut 
erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. 
Lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Hakemuksessa on tarkempi 
ohjeistus liitteistä. 

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden 
erityisjärjestelyhakemus tulee jättää korkeakoulujen sopimaan yhteiseen määräaikaan mennessä (ks. 
aikataululiite). Hakemus toimitetaan siihen ammattikorkeakouluun, jossa hakija on ilmoittanut 
tekevänsä AMK-valintakokeen. Hakemus toimitetaan ao. korkeakoulujen hakijapalveluihin. 

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja 
valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä siihen 
ammattikorkeakouluun, jossa on ilmoittanut tekevänsä AMK-valintakokeen. Ammattikorkeakoulu voi 
evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta 
toteuttaa. 

Valintakokeen erityisjärjestelyt ovat voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa 
noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Erityisjärjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus 
(ei päätös) riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet ovat 
salassa pidettäviä. 

 
  

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#saavutettavuus
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LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 
 

Monimuotototeutuksessa hakukelpoisuuteen riittää yleinen hakukelpoisuus, joka on kuvattu 
valintaperusteiden yleisosuudessa. 

Opiskelijavalinta suomenkieliseen monimuotototeutukseen 
 

Hakukohteet  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulussa liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon johtavan 
suomenkielisen koulutuksen monimuotototeutusten hakukohde syksyllä 2019 on: 

HAKUKOHDE KAMPUS HAKU ALOITUSPAIKAT 
Tradenomi (amk), liiketalous, 
monimuotototeutus 

Huittinen Yhteishaku, 
syksy 2019 

55 

 
Ensikertalaiskiintiö 
Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan 
opiskelijavalinnassa aloituspaikkoja seuraavasti: 

HAKUKOHDE KAMPUS Valintakurssin pisteet 
Tradenomi (amk), liiketalous, 
monimuotototeutus 

Huittinen 44 

 
Loput aloituspaikat täytetään valintakurssin pisteiden järjestyksessä ensikertalaisuudesta 
riippumatta. Varasijavalintaa käytetään sekä ensikertalaiskiintiössä että kaikkia hakijoita koskevassa 
valinnassa. 

Opiskelijavalinta 
 

Opiskelijavalinta, liiketalous, monimuotototeutus, Huittinen 

 
VALINTAKURSSI  (poikkeus valtakunnallisesta valintaperustesuosituksesta)  

Valintakurssi   100 pistettä  
Yhteensä    100 pistettä 
 

Valintakurssi  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole syksyllä 2019 mukana liiketalouden alan 
valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketalouden 
alan valintakokeen tulos ei kelpaa SAMKissa eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos muissa 
ammattikorkeakouluissa. 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun tradenomikoulutusten monimuotototeutuksen opiskelijavalinta 
toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada 
enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla 
valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään alla ilmoitettuna 
ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut ja tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään 



8 
 

 
 

valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta.   
 
Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu: 

• Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ilmoitettavassa osoitteessa ke 
21.8.2019 klo 8.00 alkaen 

• Valintakurssi alkaa ke 4.9.2019 klo 9.00.  
• Syksyn 2019 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika: ke 4.9.2019 – ke 18.9.2019 klo 15.00, 

osoitteessa http://opintopolku.fi.  
• Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ma 23.9.2019 klo 15.00. 
• Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 28.10.2019 klo 22.00. 
• Syksyn 2019 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään pe 29.11.2019. 

 
Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään 
sähköpostitse ohjeet verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen. 
 
Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että pystyy aloittamaan kurssin 
opiskelun ke 4.9.2019. Kurssille voi ilmoittautua ma 23.9.2019 klo 15.00 asti, mutta kurssin 
vaatiman työmäärän jakaminen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua 
haasteelliseksi. 
 
Valintakurssi on SAMKin tradenomitutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, 
jonka aiheena on tradenomin oikeustieto. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan 
vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tradenomin tutkintoonsa, ja muut hakijat, 
jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun 
opintojakson suoritusmerkinnän. 
 
Hakijoille ei lähetetä muistutuksia yhteishakuhakemuksen jättämisestä tai valintakurssille 
ilmoittautumisesta. Valintakurssille ilmoittautumista ei katsota koulutukseen hakeutumiseksi eikä sen 
vireillepanoksi.  
 
 
 
 

 

 

 

http://opintopolku.fi/
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AIKATAULULIITE 
Todistusten ja liitteiden toimitusaikataulu  

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS  

Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun määräaikaan mennessä (postileiman 
päiväys ei riitä). 

 
Asiakirja Syksyn yhteishaku 

4.9. – 18.9.2019 
Suomalainen tutkinto: 
 
1) Tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä 

väliaikainen todistus valmistumisesta toimitettava 
hakijapalveluihin 
 

2) vuonna 1990 tai sen jälkeen valmistuneiden ylioppilaiden 
arvosanat 

 
3) vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden 

ammatillisten perustutkintojen tiedot 
 

4) vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen tiedot 
 

5) ennen vuotta 1990 valmistuneiden ylioppilaiden 
ladattava kopio hakemukselle 
 

 
 
1) ma 9.12.2019 klo 15 mennessä 
 
 
 
2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta 

 
 

3) saadaan suoraan oppilaitoksilta 
 
 

4) saadaan suoraan oppilaitoksilta 
 
 

5) ke 25.9.2019 klo 15 mennessä 
 

Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP/DIA): 
 
1) tutkintotodistuksen kopio ladattava hakemukselle (* = 

hakukautena valmistuvat toimittavat Predicted Grades 
tai vastaavan todistuksen) 
 

2) Hakukautena RP/DIA- ja EB- tutkintoon valmistuvat 
toimittavat kopion lopullisesta todistuksestaan. 

 
3) Hakukautena IB-tutkintoon valmistuvat toimittavat 

kopion lopullisesta todistuksestaan  
 

 
 
1) ke 25.9.2019 klo 15 mennessä 

 

 
2) ma 30.12.2019 klo 15 mennessä 

 
 

3) ma 6.1.2020 klo 15 mennessä 

Ulkomainen tutkinto: 
 

1) Tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä 
väliaikainen todistus valmistumisesta ja virallinen 
käännös ladattava hakemukselle. 
 

2) Hakukautena valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta 
tutkintotodistuksestaan (tai oppilaitoksen myöntämän 
väliaikaisen todistuksen valmistumisesta) ja kopion 
virallisesta käännöksestä. 
 

3) alkuperäisen tutkintotodistuksen (lopullinen tai 
väliaikainen) ja alkuperäisen virallisen käännöksen 
tarkistus 

 
 
1) ke 25.9.2019 klo 15 mennessä 

 
 
 

2) ma 30.12.2019 klo 15 mennessä 

 
 
 
3)   opintojen alkaessa 
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Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan 
hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun 
perusteella on toimitettava taustaselvityslomakkeen liitteenä 
hakijapalveluihin 

ke 25.9.2019 klo 15 mennessä  

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: 
hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä toimitettava 
korkeakouluun (ks. ammattikorkeakouluun.fi) 
 

ke 25.9.2019 klo 15 mennessä  
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