Usein kysyttyjä kysymyksiä ammattikorkeakoulujen todistusvalinnasta

Mitä aloja todistusvalinnan käyttöönotto koskee?
Uudistus koskee kaikkia koulutusaloja lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakoniaammattikorkeakoulun tulkin koulutusta.
Milloin todistusvalinnan uudistus tulee voimaan?
Uudistus tulee voimaan kevään 2020 yhteishaussa.
Minkä todistuksen perusteella opiskelijat valitaan?
Opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella.
Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville määritellään erilliset
aloituspaikkakiintiöt. Näin ollen kyseessä oleville tutkinnoille on myös kehitetty omat
pisteytysmallit.
Mitä jos en tule valituksi todistusvalinnassa tai minulla ei ole todistusvalintaan
soveltuvaa tutkintoa?
Jos et tule valituksi todistusvalinnassa tai sinulla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa
(esim. ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto) voit saada opiskelupaikan muiden
valintatapojen kautta kuten valintakokeen tai muiden osaamisperustaisten valintatapojen
perusteella.
Mistä löydän todistusvalintaan liittyvät pisteytysmallit?
Pisteytysmallit löytyvät sekä Opintopolku.fi-palvelusta että AMK-opiskelijavalinnat hankkeen
verkkosivuilta.
Onko valintakokeista tarkoitus luopua kokonaan?
Ei ole. Todistusvalintojen lisäksi muina valintatapoina kehitetään digitaalisesti toteutettavaa
uutta valtakunnallista valintakoetta ja muihin osaamisperustaisiin valintatapoihin perustuvaa
valintaa. Uuden valintakokeen tarkoituksena on toteuttaa opiskelijavalinnat nykyistä
tasavertaisemmin ja kustannustehokkaammin. Uusi valintakoe on tarkoitus ottaa käyttöön
syksyllä 2019.
Mitä tarkoittaa tasasijasääntö?
Mikäli pisteytysmallin aineiden yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama,
ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys sovittujen tasasijasääntöjen mukaan.
Katso ylioppilastutkinnon pisteytysmallin tasasijasäännöt täältä ja ammatillisen
perustutkintotodistuksen pisteytysmallin tasasijasäännöt täältä.
Mitä tarkoittavat vähimmäispisteet?
Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee
vähintään saada viiden aineen yhteen lasketuista pisteistä voidakseen tulla valituksi.

Mitä tarkoittavat kynnysehdot?
Kynnysehto tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka hakijan
tulee täyttää voidakseen tulla valituksi. Esimerkiksi, jos ylioppilastutkintotodistuksen osalta
ammattikorkeakoulu olisi asettanut jollekin koulutusalalle kynnysehdon pitkän matematiikan
C:stä/lyhyen matematiikan E:stä, niin se tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen
kynnysehto riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä. Pisteytysmalleissa ei
ole linjattu valtakunnallisia kynnysehtoja. Mahdollisuus asettaa kynnysehtoja jää siis
koulutusalojen ja ammattikorkeakoulujen päätettäväksi.
Milloin ilmoitetaan ammattikorkeakoulujen vuoden 2020 koulutuksien tarkemmat
aloituspaikkamäärät, mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot?
Tiedot ilmoitetaan viimeistään koulutustarjonnan julkaisun yhteydessä alkusyksystä 2019.
Miten todistusvalinnassa otetaan huomioon motivoituneisuus tai soveltuvuus alalle?
Todistusvalinnalla ei ole mahdollista arvioida motivoituneisuutta tai soveltuvuutta alalle.
Miten alalle soveltavuutta voidaan opiskelijavalinnoissa arvioida? Miten käy
soveltuvuuskokeille?
Ammattikorkeakoulut voivat halutessaan järjestää jatkossakin soveltuvuuskokeita, mikäli ne
ovat tutkimustietoon perustuvia.
TODISTUSVALINTA YLIOPPILASTUTKINNON PERUSTEELLA
Miten opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon perusteella?
Todistusvalinnan osalta ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä todistusvalinnassa
lasketaan hakijalle yhteispisteet pisteytysmallissa määriteltyjen viiden aineen perusteella
(enimmäispistemäärä 198 pistettä).
Pisteytettävät aineet:





Äidinkieli
Vieras/toinen kotimainen kieli (paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan)
Matematiikka
Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (reaaliaineissa huomioidaan vain v. 2006 ja sen
jälkeen suoritetut ainereaalit)

Ammattikorkeakoulut määrittelevät, kuinka suuren osan hakijoista ne valitsevat todistusvalinnan
kautta ja kuinka suuri osa näistä paikoista varataan ylioppilastutkintotodistuksella hakeville.
Ammattikorkeakoulut määrittelevät mahdolliset vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot omiin
koulutuksiinsa.
European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- ja Reifeprüfung- (RP) /
Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnoille on laadittu pisteytysmallit, joiden perusteella
ylioppilastutkinnon pisteet hakutilanteessa lasketaan.
Miten kaksoistutkinnot huomioidaan todistusvalinnassa?
Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen
perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Pisteet lasketaan todistusvalintaa
varten molemmista tutkinnoista.

Jos olen kirjoittanut neljä ainetta, voinko tulla valituksi?
Kyllä. Pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, mutta neljällä aineella voi myös
tulla valituksi.
Onko mahdollista saada useammasta vieraasta kielestä pisteet? Esimerkiksi jos ei ole
kirjoittanut lainkaan reaaliaineita, niin voidaanko taulukon alin vieraat kielet -osio käyttää
kahdesti?
Kyllä.
TODISTUSVALINTA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEELLA
Miten opiskelijat valitaan ammatillisen perustutkinnon perusteella?
Todistusvalinnan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa
kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon
painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä (enimmäispistemäärä 150 pistettä).
Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015
alkaen.
Pisteytysmallissa hakija saa pisteitä seuraavasti:


Yhteiset tutkinnon osat (painoarvoltaan 40% pistemäärästä, enimmäispistemäärä 60
pistettä)
o Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
o Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
o Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
(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.)



Tutkinnon painotettu keskiarvo (painoarvoltaan 60 % pistemäärästä,
enimmäispistemäärä 90 pistettä)

Ammattikorkeakoulut määrittelevät, kuinka suuren osan hakijoista ne valitsevat todistusvalinnan
kautta ja kuinka suuri osa näistä paikoista varataan ammatillisella perustutkintotodistuksella
hakeville. Ammattikorkeakoulut määrittelevät mahdolliset vähimmäispistemäärät ja kynnysehdot
omiin koulutuksiinsa.
Miten ennen vuotta 2015 ammatillisen perustutkinnon suorittaneet valitaan?
Ennen vuotta 2015 tutkinnon suorittaneille on olemassa valintakoeväylä ja muut
osaamisperustaiset valintatavat.
Olen suorittanut merkonomin tutkinnon. Voinko hakea opiskelemaan insinööriksi
ammattikorkeakouluun tällä tutkinnolla?
Kyllä. Ammatillisen perustutkintotodistuksen osalta ei ole tehty valtakunnallista rajausta
soveltuviin tutkintoihin eli hakijan ei ole tarvinnut opiskella samankaltaista alaa aiemmin.
Tutustu myös ”Usein kysyttyjä kysymyksiä korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta”
opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.
Haluatko kysyä jotakin uudistuvista opiskelijavalinnoista? Voit lähettää kysymyksesi
osoitteeseen amk.opiskelijavalintahanke(at)metropolia.fi.

