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SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN 
OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET, SYKSY 2020 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus   
 
Satakunnan korkeakoulun (SAMKin) suomenkieliset päivä- ja monimuotototeutukset ovat hakukohteina mu-
kana korkeakoulujen yhteishaussa syksyllä 2020. Haku toteutetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa 
https://www.opintopolku.fi. Hakuaika on 2.–16.9.2020, ja haku päättyy 16.9.2020 klo 15.00. 

 

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin 
 
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. 

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut 

• suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon 
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB) 
• European Baccalaureate -tutkinnon (EB) 
• Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur tutkinnon (DIA) 
• 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 erikois-

ammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai 
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoi-

hin.  
 
Valintaperusteissa esitettävillä tutkintovaatimuksilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti aina suomalaista tutkintoa, 
ellei asiasta toisin mainita. 

Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea.  

SAMK ei käytä harkinnanvaraista valintaa amk-tutkintoon johtavissa suomenkielisissä koulutuksissa. 

Hakukelpoisuuden osoittaminen  

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien tiedot joko saadaan suoraan valtakunnallisista todistustieto-
kannoista (YTL, Koski) tai todistuskopiot ladataan hakemukselle liitteinä (ks. aikataululiite). Syksyllä 2020 val-
mistuvien tiedot tarkistetaan hyväksytyiltä, ja opiskelijavalinta on ehdollinen tutkinnon kelpoisuuden tarkista-
miseen asti. 

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ennalta ilmoi-
tettuna määräaikana (ks. aikataululiite) ladattava liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuk-
sesta hakemukselle, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulujen hakutoiveisiin.  

Oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus hakijan valmistumisesta hyväksytään hakukelpoisuuden osoit-
tavana todistuksena, jos virallista tutkintotodistusta ei pystytä toimittamaan ennakkoon ilmoitettuun määrä-
aikaan mennessä viranomaistoiminnasta tai siihen rinnastettavasta syystä. 

https://www.opintopolku.fi/
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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 on toimitet-
tava ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).  

IB, EB tai RP/DIA- tutkinnolla hakevien tulee ladata liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuk-
sesta hakemukselle (ks. aikataululiite).   

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

Jos hakija on Suomessa pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä 
hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake, joka löytyy 
jokaisen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. 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 pe-
rusteella). Hakijan tulee toimittaa taustaselvityslomakkeen liitteenä kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien ha-
kukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). SAMK hy-
väksyy myös muukalaispassit, joissa on merkintä ”henkilöllisyys varmistamatta”. Hakemukselle ei tule ladata 
arkaluontoisia liitteitä. 

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää esim. valinta-
koetilanteessa 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 ulkopuo-
lella 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 uh-
kaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäin-
himillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos 
henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökoh-
taiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi. 

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

SORA-lainsäädäntö 

SORA- lainsäädäntöön liittyvät asiat löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolta. Sosiaali- ja terveys-
alan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsää-
däntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta 
koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava 
on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitte-
luun.  

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan 
kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa. Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä 
vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Ra-

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky
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joituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintaky-
kynsä vuoksi osallistua koulutukseen. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan 
soveltuvuutta kyseisen koulutusohjelman opiskelijaksi.  

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opin-
noissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa 
työskentelyä. Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todis-
tuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa 
käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. 

Sosiaali- ja terveysala 

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, 
jolloin keskeisenä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on 
oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. 
 
Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 
 
Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi: 

• vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille 
• toimintakykyä haittaava aistivamma 
• mielenterveyden häiriö 
• päihde-/ huumeongelma tai lääkkeiden väärinkäyttö viimeisten kahden vuoden aikana 
• sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista 
• pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin ja harjoitteluun osallistumista 

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan 
kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoito otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta 
ko. tutkinto-ohjelman opiskelijaksi. 
 
Hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia ter-
veydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko roko-
tuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla 
rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään vuosittaisia influenssarokotuksia. (Tartun-
tatautilaki 1227/2016 48§). Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiske-
lijoille. 
 
Sosiaali- ja terveysala ei sovellu henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat 
rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausaine rikokset.  
 
Opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä vaadi-
taan esitettäväksi rikostaustaote. 

Ehdollinen valinta 

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut opiskelijaksi 
pyrkivän opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.  

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,  

• jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa 
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• jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja 
• on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen 

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

932/2014). 
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LIIKETALOUDEN ALA 
 

Yleinen hakukelpoisuus amk-tutkintoon johtaviin koulutuksiin on kerrottu valintaperusteiden yleisessä 
osassa. Liiketalouden alan monimuotototeutuksissa hakukelpoisuuteen riittää yleinen hakukelpoisuus. 

 
Opiskelijavalinta suomenkieliseen monimuotototeutukseen 
 

Hakukohteet  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulussa liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon johtavan suomenkielisen 
koulutuksen monimuotototeutusten hakukohteet syksyllä 2020 ovat: 

HAKUKOHDE KAMPUS HAKU ALOITUSPAIKAT 
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus Huittinen Syksyn 2020 yh-

teishaku 
45 

 
Ensikertalaiskiintiö 

Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan opiskelijavalinnassa aloi-
tuspaikkoja seuraavasti: 

HAKUKOHDE KAMPUS Aloituspaikkojen määrä 
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus Huittinen 36 

 
Loput aloituspaikat täytetään valintakurssin pisteiden järjestyksessä ensikertalaisuudesta riippumatta. Vara-
sijavalintaa käytetään vain ensikertalaisuudesta riippumattomien aloituspaikkojen täyttämisessä. 

Opiskelijavalinta 
 

Opiskelijavalinta, liiketalous, verkkototeutus, Huittinen 

 
VALINTAKURSSI  (poikkeus valtakunnallisesta valintaperustesuosituksesta)  

Valintakurssi   100 pistettä  
Yhteensä    100 pistettä 
 

Valintakurssi (liiketalous, verkkototeutus, Huittinen) 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole syksyllä 2020 liiketalouden verkkototeutuksen osalta mukana lii-
ketalouden alan valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketa-
louden alan valintakokeen tulos ei kelpaa SAMKissa eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos muissa am-
mattikorkeakouluissa syksyn 2020 korkeakoulujen yhteishaussa. 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun tradenomikoulutuksen verkkototeutuksen 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 tai 
tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla.   
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Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu: 
• Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ilmoitettavassa osoitteessa ke 19.8.2020 klo 

8.00 alkaen 
• Valintakurssi alkaa ke 2.9.2020 klo 9.00. 
• Syksyn 2020 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika: ke 2.9.2020 – ke 16.9.2020 klo 15.00, osoitteessa 

http://opintopolku.fi. 
• Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ma 21.9.2020 klo 15.00. 
• Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 26.10.2020 klo 22.00. 
• Syksyn 2020 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään ma 26.11.2020. 
 
Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ohjeet 
verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen ilmoittautumisen yhteydessä an-
nettavaan sähköpostiosoitteeseen. 
 
Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ke 
2.9.2020. Kurssille voi ilmoittautua ma 21.9.2020 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakami-
nen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi. 
 
Valintakurssi on SAMKin tradenomitutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka 
aihe ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat 
saavat opintojakson sisällytettyä tradenomin tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksy-
tysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän. 
 
Hakijoille ei lähetetä muistutuksia yhteishakuhakemuksen jättämisestä tai valintakurssille ilmoittautumisesta. 
Valintakurssille ilmoittautumista ei katsota koulutukseen hakeutumiseksi eikä sen vireillepanoksi.  
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SOSIAALI- JA TERVEYSALA 
Opiskelijavalinta suomenkieliseen päivä- ja monimuotototeutuk-
seen 
 

Hakukohteet, valintatavat ja ensikertalaiskiintiö 

Seuraavissa taulukoissa mainitut SAMKin hakukohteet käyttävät valintatapoinaan todistusvalintoja ja AMK-
valintakoetta. Käytössä ovat sekä ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta että ammatillisen 
perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta  

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan aloituspaikkoja hakukohteista siten, että todistusva-
lintojen aloituspaikat on varattu kokonaisuudessaan ensikertalaisille ja että AMK-valintakokeella täytettä-
vistä opiskelupaikoista varataan suurin osa ensikertalaisille. Kokonaisuudessaan kunkin hakukohteen aloitus-
paikoista noin 90 % on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. 

Todistusvalintoja ja AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet  

Todistusvalintoja ja AMK-valintakoetta käyttävien koulutusten aloituspaikat eri valintatavoille ja kiintiöille 
jakautuvat alla olevan taulukon mukaan. 

 Aloituspaikat / valintatapa & kiintiö 

Hakukohde Aloituspaikat 
yhteensä 

Ylioppilaiden 
todistusvalinta 
Ensikertalaiset 

Ammatillisten 
perustutkintojen 
todistusvalinta 
Ensikertalaiset 

AMK-valintakoe 
Ensikertalaiset 

AMK-valintakoe 
Kaikki 

Sairaanhoitaja (AMK), päiväto-
teutus, Pori 25 5 5 12 3 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuo-
tototeutus, Pori 25 5 5 12 3 

 

Ensin täytetään todistusvalinnoille varatut aloituspaikat. Jos jommastakummasta todistusvalinnasta jää aloi-
tuspaikkoja täyttämättä, ne täytetään ensisijaisesti toisen todistusvalinnan valintajonosta ja toissijaisesti 
AMK-valintakokeen valintajonoista. AMK-valintakokeen valintajonoista täytetään ensin ensikertalaisille va-
rattujen aloituspaikkojen valintajono. Viimeiseksi täytetään kaikille hakijoille tarjottavien aloituspaikkojen 
valintajono. Varasijavalinta toteutetaan AMK-valintakokeen valintajonoista. 

 
Valintatavat 

Hakijat ovat mukana valitsemissaan hakukohteissa käytössä olevissa valintatavoissa pohjakoulutuksensa mu-
kaan. 

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, am-
mattikorkeakoulu valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.  

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

Käytössä olevat valintatavat 

I. AMK-valintakoe 
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II. Todistusvalinta 

Valintatapojen tarkemmat tiedot esitellään seuraavissa kohdissa. 

 

AMK-valintakoe 
 

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2020 yhteishaussa. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun haku-
lomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikor-
keakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippu-
matta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. AMK-valintakoe tehdään hakijan omalla 
kannettavalla tietokoneella.  

Tarkemmat tiedot syksyn 2020 AMK-valintakokeesta on julkaistu ammattikorkeakouluun.fi verkkosivuilla.  

Esteetön opiskelijavalinta – AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt 
 
AMK-valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin liittyvät asiat löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivus-
tolta 

AMK-valintakokeen yksilölliset järjestelyt ja saavutettavuus 

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyitä voi hakea? 

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä 
valintakokeessa (esim. lisäaika, tekninen apuväline tai muu yksilöllinen järjestely), tulee sinun täyttää kirjalli-
nen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman 
tai sairauden laadusta tai esim. lukivaikeudesta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet 
ilmoittanut osallistuvasi valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.  

  

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#saavutettavuus
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Miten haen yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeessa? 

Yksilöllisiä järjestelyitä haet erillisellä yksilöllisten järjestelyjen hakemuksella. Hakemukset jätetään siihen am-
mattikorkeakouluun, johon olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Hakemukseen tulee liittää kopio to-
distuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perus-
teen. 

Hakemus on toimitettava liitteineen sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jossa olet osallistumassa va-
lintakokeeseen. Määräajat hakemuksen toimittamiseen syksyn 2020 AMK-valintakokeeseen liittyen julkais-
taan lähempänä koeajankohtaa www.ammattikorkeakouluun.fi verkkosivustolla. 

Suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää tulostettavaa paperista yksilöllisten järjestelyjen hakemusloma-
ketta. Paperista hakemuslomaketta käyttävien ammattikorkeakoulujen lomake on www.ammattikorkeakou-
luun.fi -verkkosivuilla. 

Sähköistä hakemuslomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulu (XAMK), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkea-
koulu. Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, 
käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä lomaketta. 
Älä käytä tällöin paperista hakemuslomaketta. 

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa hen-
kilö- ja yhteystiedot sekä ammattikorkeakoulu, jossa osallistut valintakokeeseen. 

Hakemuslomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin 
muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomak-
keella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyjä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden 
mukaan, joihin olet hakenut. 

Jos yksilöllisiä järjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toi-
mittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jossa olet 
osallistumassa valintakokeeseen.  

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen liitteet - todistukset ja lausunnot 

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava 
lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukivaikeudesta). Lukivaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan 
tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puhetera-
peutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Sinun toivotaan esittävän ha-
kemuksesi liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukivaikeuden 
osalta yksilöllisissä järjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö (asteikko: ei häiriötä, lievä 
häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö). 

Lukivaikeuden, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, aikaisemmin hankitut lausunnot ote-
taan huomioon. Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden 
lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, 
että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. 
Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).  

Yksilöllisten järjestelyjen hakemusten käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä 

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa olet osallistumassa valinta-
kokeeseen. Ammattikorkeakoulu tarkistaa, että olet hakenut kyseiseen hakukohteeseen ja että olet hakukel-
poinen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä jär-
jestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. 

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valinta-
koepäivänä. 

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkea-
koulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen. 

Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeus-
tapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe 
huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää. 

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä am-
mattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteis-
haun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana 
valinnan muutoksenhakua. 

Todistusvalinta 
 
Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijoita ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella 
tehtävällä todistusvalinnalla.  

Syksyn yhteishaun todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, jotka ovat suorittaneet todistusvalinnassa käy-
tettävän tutkinnon 31.7.2020 mennessä. Sen jälkeen ylioppilastutkinnon, siihen rinnastettavan kansainvä-
lisen tutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon vuoden 2020 aikana suorittavat eivät ole mukana syksyn 
2020 todistusvalinnassa. 

  

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta 
 

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Äidinkieli, matema-
tiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomi-
oidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli) (Taulukko 1). Reaaliaineissa huomioi-
daan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. 
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Taulukko 1. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli 
(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pl. kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)  

Enimmäispistemäärä 198 pistettä. 

AINE AINE / TASO L E M C B A 
Äidinkieli1) 

 
 46 41 34 26 18 10 

Matematiikka Pitkä 46 43 40 35 27 19 

Lyhyt 40 35 27 19 13 6 

Vieras/toinen kotimainen kieli2) Pitkä 46 41 34 26 18 10 

Keskipitkä 38 34 26 18 12 5 

Lyhyt 30 27 21 15 9 3 

Ainereaali tai vieras kieli3) Fysiikka 30 27 21 15 9 3 

Kemia 30 27 21 15 9 3 

Biologia 30 27 21 15 9 3 

Maantiede 30 27 21 15 9 3 

Terveystieto 30 27 21 15 9 3 

Psykologia 30 27 21 15 9 3 

Filosofia 30 27 21 15 9 3 

Historia 30 27 21 15 9 3 

Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 9 3 

Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3 

Vieras kieli (pitkä/lyhyt) 30 27 21 15 9 3 

1 Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä 
2 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan 
3 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan 
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,  
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur 
 
Tasasijasäännöt  

Mikäli viiden aineen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan haki-
joiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan: 

1. Hakutoivejärjestys 

2. Yo-arvosanat: 

I. Äidinkieli 

II. Matematiikka 

III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli 
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Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka 
äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama 
arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen. 

Vähimmäispisteet 

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada viiden 
aineen yhteen lasketuista pisteistä voidakseen tulla valituksi. SAMK ei aseta todistusvalintaan vähimmäispis-
tevaatimusta.  

Kynnysehdot  

Kynnysehto tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka hakijan tulee täyttää 
voidakseen tulla valituksi. Esimerkiksi kynnysehto pitkän matematiikan C:stä/lyhyen matematiikan E:stä tar-
koittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto riippumatta muiden aineiden tuottamasta 
yhteispistemäärästä. SAMK ei aseta todistusvalinnoissa arvosanoille kynnysehtoja. 

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta  
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen 
yhteisen tutkinnon osan arvosanojen (taulukko 2) ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispiste-
määrä (enimmäispistemäärä 150 pistettä) (taulukko 3). Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perus-
tutkinnot, joista hakija on valmistunut 1.8.2015 tai sen jälkeen. 

Taulukko 2. Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä) 

 

YHTEISET TUTKINNON OSAT PISTEET 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1 

Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1 

ARVOSANA-ASTEIKKO TODISTUKSEN ARVOSANAT 

Asteikko 1-3 3 - 2 - - 1 - 

Asteikko 1-5 5 4 - 3 2 - 1 

1 1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan  
hyväksytty/hylätty-asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti.  
Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista. 

  



13 
 

 
 

Taulukko 3. Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä) 

KA (1-5) KA (1-3) Pisteet 

5,00 3,00 90 
≥4,97 ≥2,98 89 
≥4,94 ≥2,96 88 
≥4,91 ≥2,95 87 
≥4,88 ≥2,93 86 
≥4,85 ≥2,91 85 
≥4,82 ≥2,89 84 
≥4,79 ≥2,87 83 
≥4,76 ≥2,86 82 
≥4,73 ≥2,84 81 
≥4,70 ≥2,82 80 
≥4,67 ≥2,80 79 
≥4,64 ≥2,78 78 
≥4,61 ≥2,77 77 
≥4,58 ≥2,75 76 
≥4,55 ≥2,73 75 
≥4,52 ≥2,71 74 
≥4,49 ≥2,69 73 
≥4,46 ≥2,67 72 
≥4,42 ≥2,65 71 
≥4,39 ≥2,63 70 
≥4,35 ≥2,61 69 
≥4,31 ≥2,59 68 
≥4,28 ≥2,56 67 
≥4,24 ≥2,54 66 
≥4,20 ≥2,52 65 
≥4,16 ≥2,50 64 
≥4,13 ≥2,48 63 
≥4,09 ≥2,45 62 
≥4,05 ≥2,43 61 
≥4,02 ≥2,41 60 
≥3,98 ≥2,39 59 
≥3,94 ≥2,37 58 
≥3,91 ≥2,34 57 
≥3,87 ≥2,32 56 
≥3,83 ≥2,30 55 
≥3,79 ≥2,28 54 
≥3,76 ≥2,26 53 
≥3,72 ≥2,23 52 
≥3,68 ≥2,21 51 
≥3,65 ≥2,19 50 
≥3,61 ≥2,17 49 
≥3,57 ≥2,15 48 
≥3,54 ≥2,12 47 
≥3,50 ≥2,10 46 
≥3,46 ≥2,08 45 
≥3,42 ≥2,05 44 
≥3,37 ≥2,03 43 
≥3,33 ≥2,00 42 

≥3,29 ≥1,97 41 
≥3,24 ≥1,95 40 
≥3,20 ≥1,92 39 
≥3,15 ≥1,89 38 
≥3,11 ≥1,86 37 
≥3,07 ≥1,84 36 
≥3,02 ≥1,81 35 
≥2,98 ≥1,78 34 
≥2,93 ≥1,76 33 
≥2,89 ≥1,73 32 
≥2,85 ≥1,70 31 
≥2,80 ≥1,68 30 
≥2,76 ≥1,65 29 
≥2,71 ≥1,62 28 
≥2,67 ≥1,59 27 
≥2,63 ≥1,57 26 
≥2,58 ≥1,54 25 
≥2,54 ≥1,51 24 
≥2,49 ≥1,49 23 
≥2,43 ≥1,47 22 
≥2,37 ≥1,44 21 
≥2,30 ≥1,42 20 
≥2,24 ≥1,40 19 
≥2,18 ≥1,38 18 
≥2,12 ≥1,36 17 
≥2,05 ≥1,34 16 
≥1,99 ≥1,32 15 
≥1,93 ≥1,30 14 
≥1,86 ≥1,28 13 
≥1,80 ≥1,26 12 
≥1,74 ≥1,23 11 
≥1,67 ≥1,21 10 
≥1,61 ≥1,19 9 
≥1,55 ≥1,17 8 
≥1,49 ≥1,15 7 
≥1,42 ≥1,13 6 
≥1,36 ≥1,11 5 
≥1,30 ≥1,09 4 
≥1,23 ≥1,07 3 
≥1,17 ≥1,05 2 
≥1,11 ≥1,02 1 
≥1,00 ≥1,00 0 
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Tasasijasäännöt 

Mikäli kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispis-
temäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien 
tasasijasääntöjen mukaan:  

1. Hakutoivejärjestys 

2. Tutkinnon painotettu keskiarvo 

3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat: 

I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 

II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  

III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  

Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, 
jonka viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosana tuottaa paremmat pisteet tulee valituksi. Jos molem-
milla hakijoilla on viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta sama pistemäärä, siirrytään matemaattis-luonnon-
tieteellisen osaamisen arvosanaan. 

Vähimmäispisteet 

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada voi-
dakseen tulla valituksi. SAMK ei aseta todistusvalintaan vähimmäispistevaatimusta. 

Kynnysehdot 

Pisteytysmalliin asetettu kynnysehto tarkoittaa tietyn aineen ja arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta 
(esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen kynnysehto arvosana 4), joka hakijan tulee täyttää 
voidakseen tulla valituksi riippumatta muiden yhteisten tutkinnon osien ja tutkinnon painotetun keskiarvon 
tuottamasta yhteispistemäärästä. SAMK ei aseta todistusvalinnoissa arvosanoille kynnysehtoja. 
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Kansainvälisten ylioppilastutkintojen perusteella tehtävä todistusvalinta 
 
Kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden arvosanapisteet lasketaan seuraavien muuntotaulukoiden 
avulla. Hakijat voivat tulla valituksi ylioppilastutkinnon perusteella tehtävän todistusvalinnan valintajonosta. 
 
Taulukko 4. European Baccalaureate (EB)-tutkinnon pisteytysmalli  
Enimmäispistemäärä 198 pistettä. 

AINE / 
RYHMÄ 

TUT-
KINTO TASO / AINE ARVOSANA 

 
YO 

 
 L E M C B A 

 
EB 

 
 9-

10 
8-

8,99 
7-

7,99 
6-

6,99 
5-

5,99 
4-

4,99 

Äidinkieli 
YO 

 
Suomi, ruotsi, saame, 
suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10 

EB 
 

L1 

Matema-
tiikka 

YO 
Pitkä 

Pitkä matematiikka 
46 43 40 35 27 19 

EB Pitkä matematiikka 

YO 
Lyhyt 

Lyhyt matematiikka 
40 35 27 19 13 6 

EB Lyhyt matematiikka 

Vieras/toi-
nen  

kotimainen 
kieli1) 

YO 
Pitkä 

Pitkä kieli 
46 41 34 26 18 10 

EB L2 

YO Keski-
pitkä 

Keskipitkä kieli 
38 34 26 18 12 5 

EB L3, Other National Language 

YO 
Lyhyt 

Lyhyt kieli 
30 27 21 15 9 3 

EB L4, L5 

Ainereaali 
tai  

vieras kieli2) 

YO, EB  Fysiikka 30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Kemia 30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Biologia 30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Maantiede 30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Psykologia 30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Filosofia 30 27 21 15 9 3 

YO, EB  Historia 30 27 21 15 9 3 

EB  Muut reaaliaineet3) 30 27 21 15 9 3 

YO 
Pitkä 

Vieras kieli 
30 27 21 15 9 3 

EB L2 

YO 
Lyhyt 

Vieras kieli 
30 27 21 15 9 3 

EB L4, L5 
1 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan 
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan 
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,  
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur (B), A=Approbatur 
L1=language 1, L2=language 2, L3=language 3, L4=language 4, L5=language 5 
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Taulukko 5. International Baccalaureate (IB)-tutkinnon pisteytysmalli  
Enimmäispistemäärä 198 pistettä. 

AINE / RYHMÄ TUTKINTO TASO / AINE ARVOSANA 
 

YO 
 

 L E M C B A  
IB 

 
 7 6 5 4 3 2 

Äidinkieli 
YO 

 
Suomi, ruotsi, saame,  
suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10 

IB 
 

A-kieli 

Matematiikka 

YO 

Pitkä 

Pitkä matematiikka 

46 43 40 35 27 19 
IB 

Further Mathematics 
Mathematics (Higher level HL  
ja Standard level SL)  
Teoreettinen matematiikka (HL 
ja SL) 
Soveltava matematiikka (HL) 

YO 
Lyhyt 

Lyhyt matematiikka 
40 35 27 19 13 6 

IB Soveltava matematiikka (SL), 
Mathematical Studies 

Vieras/toinen  
kotimainen 

kieli1) 

YO 
Pitkä 

Pitkä kieli 
46 41 34 26 18 10 

IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli),  
B-kieli (englanti) 

YO Keski-
pitkä 

Keskipitkä kieli 
38 34 26 18 12 5 

IB Muut B-kielet 

YO 
Lyhyt 

Lyhyt kieli 
30 27 21 15 9 3 

IB AB-kieli 

Ainereaali tai  
vieras kieli2) 

YO, IB  Fysiikka 30 27 21 15 9 3 

YO, IB  Kemia 30 27 21 15 9 3 

YO, IB  Biologia 30 27 21 15 9 3 

YO, IB  Maantiede 30 27 21 15 9 3 

YO, IB  Psykologia 30 27 21 15 9 3 

YO, IB  Filosofia 30 27 21 15 9 3 

YO, IB  Historia 30 27 21 15 9 3 

IB  Muut reaaliaineet3) 30 27 21 15 9 3 

YO 
Pitkä 

Vieras kieli 
30 27 21 15 9 3 

IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), 
B-kieli (englanti) 

YO 
Lyhyt 

Vieras kieli 
30 27 21 15 9 3 

IB AB-kieli 

1 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan 
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan 
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 
AB= ab initio -kieli (lukiossa aloitettu kieli) 
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,  
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur 
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Taulukko 6. Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon pisteytysmalli Enimmäis-
pistemäärä 198 pistettä. 

AINE/RYHMÄ TUTKINTO TASO / AINE ARVOSANA 
 

YO  
 

L E M C B A 
 

RP/DIA  
 

13-15 10-12 8-9 7 5-6 4 

Äidinkieli 
YO  Suomi, ruotsi, saame, 

suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10 
RP/DIA  Suomi tai saksa 

Matematiikka 
YO 

Pitkä 
Pitkä matematiikka 

46 43 40 35 27 19 
RP/DIA1) Matematiikka 

Vieras/toinen  
kotimainen kieli2) 

YO 
Pitkä 

Pitkä kieli  
46 41 34 26 18 10 

RP/DIA 
Suomi tai saksa (ei sama kuin 
äidinkieli) englanti 

YO Keski-
pitkä 

Keskipitkä kieli 
38 34 26 18 12 5 

RP/DIA B1-kieli 

YO 
Lyhyt 

Lyhyt kieli 
30 27 21 15 9 3 

RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli 

Ainereaali tai  
vieras kieli3) 

YO, RP/DIA  Fysiikka 30 27 21 15 9 3 

YO, RP/DIA  Kemia 30 27 21 15 9 3 

YO, RP/DIA  Biologia 30 27 21 15 9 3 

YO, DIA  Maantiede 30 27 21 15 9 3 

YO, DIA  Filosofia 30 27 21 15 9 3 

YO, RP/DIA  Historia 30 27 21 15 9 3 

YO, DIA  Uskonto tai elämänkatso-
mustieto 30 27 21 15 9 3 

DIA  Muut reaaliaineet4) 30 27 21 15 9 3 

YO 
Pitkä 

Vieras kieli 
30 27 21 15 9 3 

RP/DIA 
Suomi tai saksa (ei sama kuin 
äidinkieli), englanti 

YO 
Lyhyt 

Vieras kieli 
30 27 21 15 9 3 

RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli 
1 Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnosta matematiikan arvosana voidaan huomioida 
myös vastaavuustodistuksesta, mikäli ko. aineesta ei ole suoritettu suullista tai kirjallista koetta. 
2 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan 
3 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan 
4 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto) 
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,  
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur 
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Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus   
 
Hakukohteet  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen haku-
kohteet ovat: 

HAKUKOHDE KAMPUS HAKU ALOITUSPAIKAT VALINTAKOE 
Toimitusverkoston kehittäminen, ylempi 
AMK 

Rauma Syksyn 2020 
yhteishaku 

50 Valintakurssi 
2.9.–26.10. (ks. 

kuvaus alla) 
Tekniikka, ylempi AMK Pori Syksyn 2020 yh-

teishaku 
30 Valintakurssi 

2.9.-26.10. (ks. 
kuvaus alla) 

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen  

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva 
korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta 
alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on.  
 
Lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulu katsoo hakukelpoiseksi opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen 
tutkinnon, joka vastaa koulutusalaltaan hakukelpoista ammattikorkeakoulututkintoa, jonka tutkintonimike tai 
jonka tuottama ammattinimike vastaa hakukelpoista ammattikorkeakoulututkintoa ja joka on suoritettu vuo-
teen 2000 mennessä. Opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon lisäksi hakijalla tulee 
olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. 
 
Pohjakoulutusvaatimus 
 
SAMK määrittelee kunkin hakukohteen pohjakoulutusvaatimuksen syksyllä 2020 haussa olevissa ylempään 
amk-tutkintoon johtavan suomenkielisen koulutuksen hakukohteissa seuraavasti: 

HAKUKOHDE KAMPUS POHJAKOULUTUSVAATIMUS 
Toimitusverkoston kehittäminen, ylempi 
AMK 

Rauma Mikä tahansa ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksesta 
voi valmistua niiltä aloilta ja niillä ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon nimikkeillä, jotka on mainittu SAMKin 
toimiluvan koulutusvastuissa. 

Tekniikka, ylempi AMK Pori Insinööri (AMK) 
 
Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä 
korkeakoulun hakijapalveluissa 4.12.2020 mennessä.  
 
Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava ko-
pio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin 
23.9.2020 mennessä. 
 
Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä 
kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoi-
veena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä hakijapalveluissa 23.9.2020 
mennessä  
 
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakir-
join, ammattikorkeakoulu kutsuu hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova 
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viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio ky-
seisestä päätöksestä hakijapalveluihin 23.9.2020 mennessä.  

 
Työkokemusvaatimus 
 
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) asianomaisen alan työkokemusta, joka on kertynyt 
korkeakoulututkintotodistuksen tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon todistuksen myöntämis-
päivästä alkaen ja se on hankittu syksyn haussa 31.12.2020 mennessä. 
 
Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai 
MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoita-
jien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin 
dokumentein. 

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuk-
sen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 
932/2014).  
 
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tun-
tia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työ-
kokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työ-
suhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. 
 
Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työko-
kemukseksi.  
 
Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen 

Haussa käytetyn koulutuksen ja työkokemuksen osoittavat tutkinto- ja työtodistukset tulee tallentaa sähköi-
sen hakemuksen liitteeksi 23.9.2020 mennessä. Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset 
tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- 
ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut 
itsestään virheellisiä tietoja.   

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työ-
suhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työ-
tunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 
 
Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englan-
niksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielen-
kääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, 
allekirjoitus ja leima.  

 

Valintaperusteet ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen  
 
A Valintakurssi (Toimitusverkoston kehittäminen, Rauma) 
 
Valintakurssi   100 pistettä  
Yhteensä    100 pistettä 
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Satakunnan ammattikorkeakoulun toimitusverkoston kehittämisen koulutusohjelma ei toimi syksyllä 2020 
valintakoeyhteistyössä minkään muun koulutuksen kanssa, joten minkään muun valintakokeen tai -kurssin 
tulos ei kelpaa sen valinnassa eikä koulutusohjelman valintakurssin tulos kelpaa mihinkään muuhun haku-
kohteeseen syksyn 2020 hauissa. 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun toimitusverkoston kehittämisen koulutusohjelman (Rauma) opiskelijava-
linta toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada enin-
tään 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 tai tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksy-
tyksi edes varasijalta.   
 
Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu: 

• Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ilmoitettavassa osoitteessa ma 17.8.2020 klo 
8.00 alkaen 

• Valintakurssi alkaa ke 2.9.2020 klo 9.00. 
• Syksyn 2020 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika: ke 2.9.2020 – ke 16.9.2020 klo 15.00, osoitteessa 

http://opintopolku.fi. 
• Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ma 21.9.2020 klo 15.00. 
• Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 26.10.2020 klo 22.00. 
• Syksyn 2020 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään ma 26.11.2020. 

 
Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ohjeet 
verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen ilmoittautumisen yhteydessä an-
nettavaan sähköpostiosoitteeseen. 
 
Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ke 
2.9.2020. Kurssille voi ilmoittautua ma 21.9.2020 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakami-
nen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi. 
 
Valintakurssi on toimitusverkoston kehittämisen koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisältyvä 5 opinto-
pisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aihe ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille. Opiskelijaksi hyväksy-
tyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä 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.  
 
B Valintakurssi (Tekniikka, Pori) 
 
Valintakurssi   100 pistettä  
Yhteensä    100 pistettä 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylempi AMK -koulutusohjelma ei toimi syksyllä 2020 valinta-
koeyhteistyössä minkään muun koulutuksen kanssa, joten minkään muun valintakokeen tai -kurssin tulos ei 
kelpaa sen valinnassa eikä koulutusohjelman valintakurssin tulos kelpaa mihinkään muuhun hakukohteeseen 
syksyn 2020 hauissa. 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylempi AMK -koulutusohjelman (Pori) opiskelijavalinta toteute-
taan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pis-
tettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokai-
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nen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saa-
nut tai tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes 
varasijalta.   
 
Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu: 

• Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ilmoitettavassa osoitteessa pe 21.8.2020 klo 
8.00 alkaen 

• Valintakurssi alkaa ke 2.9.2020 klo 9.00. 
• Syksyn 2020 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika: ke 2.9.2020 – ke 16.9.2020 klo 15.00, osoitteessa 

http://opintopolku.fi. 
• Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ma 21.9.2020 klo 15.00. 
• Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 26.10.2020 klo 22.00. 
• Syksyn 2020 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään ma 26.11.2020. 

 
Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ke 
2.9.2020. Kurssille voi ilmoittautua ma 21.9.2020 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakami-
nen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi. 
 
Opiskelijavalinta toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla toteutettavalla valintakurssilla, jossa suorite-
taan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan pakollisena kuuluva 5 opintopisteen, noin 130 tuntia opiskeli-
jan työtä vaativa opintojakso Prosessiajattelu johtamisen välineenä. Valintakurssille ilmoittaudutaan Opinto-
polku-palvelussa myöhemmin ilmoitettavassa osoitteessa. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet verkko-ope-
tusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan 
sähköpostiosoitteeseen. 
 
Valinta tasapisteissä olevien välillä  

 
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:  
 
1. Valintakokeen tai valintakurssin pisteet 
2. Hakutoivejärjestys 

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu valitsee kaikki ta-
sapistetilanteessa olevat hakijat. 

Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen yksilölliset järjestelyt 

Valintakurssien suorittamiseen ei myönnetä yksilöllisiä järjestelyjä. 
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AIKATAULULIITE 
Syksyn 2020 yhteishaun, todistusten ja liitteiden toimitusaikataulu  

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS  

Vaaditut asiakirjat on ladattava hakemukselle tai toimitettava hakijapalveluihin ilmoitettuun määräaikaan men-
nessä (postileiman päiväys ei riitä). 
 

 

Asiakirja Syksyn yhteishaku 
2.–16.9.2020 

Suomalainen tutkinto: 
 
1) Ennen 1.8.2015 suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai ennen 1.1.2018 suori-

tetun muun ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen 
myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta toimitettava 

 
2) 1.8.2015–31.12.2016 valmistuneiden ammatillisten perustutkintotodistukset la-

dattava hakemukselle 
 

3) Vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatillisten perustutkintojen tie-
dot 

 
4) Vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkinto-

jen tiedot 
 

5) Ennen vuotta 1990 valmistuneiden ylioppilaiden ladattava kopio hakemukselle 
 

6) Vuonna 1990 tai sen jälkeen valmistuneiden ylioppilaiden arvosanat 
 
 

 
 
1) ke 23.9.2020 klo 15.00 
 
 

 
2) ke 23.9.2020 klo 15.00  
 

 
3) Saadaan suoraan oppilaitoksilta. 
 
 
4) Saadaan suoraan oppilaitoksilta. 
 
 
5) ke 23.9.2020 klo 15.00  

 
6) Saadaan suoraan ylioppilaslautakun-

nalta. 

Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP/DIA): 
 
Tutkintotodistuksen kopio ladattava hakemukselle  
 

 
 
ke 23.9.2020 klo 15.00  
 

Ulkomainen tutkinto: 
 

Tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistu-
misesta ja virallinen käännös ladattava hakemukselle. 

 
 
ke 23.9.2020 klo 15.00  

 

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan turvapaikkapää-
tös tai oleskelulupa suojelun perusteella on toimitettava taustaselvityslomakkeen liit-
teenä hakijapalveluihin 

ke 23.9.2020 klo 15.00  
 

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: 
hakemus AMK-valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä toimitettava korkeakouluun 
(ks. ammattikorkeakouluun.fi) 
 

ke 23.9.2020 klo 15.00  
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