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Kurkistus menneeseen: yhteishaku 1 ja 2 
keväällä 2020

Koronan takia ammattikorkeakoulut joutuivat muuttamaan 
valintatapojaan keväällä 2020 nopeasti:

o Yheishaku 1: Englanninkielisissä hakukohteissa lähikokeet vaihdettiin 
onlinekokeeksi (tehtäviä + haastattelu). Hyvien kokemusten myötä tätä 
valintatapaa käytetään myös vuonna 2021. 

o Yhteishaku 2: todistusvalinta pidettiin ennallaan. AMK-valintakoe muutettiin 
yksivaiheisesta lähikokeesta kaksivaiheiseksi kokeeksi, jossa ensimmäinen 
vaihe oli valvomaton etäkoe ja toinen vaihe kampuksella tapahtuva lähikoe.

oMuutokset yhteishaku kakkosessa koskettivat 75 000 hakijaa. Oikaisupyyntöjä 
valintojen jälkeen tuli 21 kpl. Tästä voinee tehdä päätelmän, että 
ammattikorkeakoulut onnistuivat koronakevään haasteissa erinomaisesti.



Nykyhetki: syksyn 2020 yhteishaku

• Syksyn yhteishaussa todistusvalinta on ennallaan, kuten se oli 
keväänkin yhteishaussa. Savoniassa AMK-hakukohteissa 
(päivätoteutukset) 60 % aloituspaikoista täytetään todistuvalinnalla.

• AMK-valintakoe on käytössä ja se toteutetaan yksivaiheisena 
lähikokeena kampuksella. Kokeet ovat 26.-29.10.2020. Hakija on 
hakulomakkeella itse valinnut koepäivän ja koepaikan. Savoniassa koe 
on kahtena päivänä 28.-29.10. (aamupäivällä ja iltapäivällä eli neljä 
koekertaa).

• Koe järjestetään THL:n ja ammattikorkeakoulujen yhteisesti sovittujen 
ohjeiden mukaisesti turvallisuus- ja terveysnäkökulmat huomioiden.



Tuleva: yhteishaku 1 keväällä 2021

• Yhteishaku 1:n hakukohteet ja valintaperusteet on julkaistu 
opintopolku.fi –palvelussa ammattikorkeakoulujen sivuilla. Savoniassa 
haussa seuraavat hakukohteet:

• Registered Nurse (ennakkotehtävät + haastattelu)
• Mechanical engineering (onlinekoe)
• Internet of Things (onlinekoe)
• International Business (onlinekoe)
• sekä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus: Digital 

Health (ennakkotehtävät ja haastattelu)

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/kevaan-
yhteishaku-englanninkieliset-koulutukset

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/kevaan-yhteishaku-englanninkieliset-koulutukset


Tuleva: yhteishaku 2 keväällä 2021

• Ammattikorkeakoulut julkaisevat lokakuun loppuun mennessä hakukohteet 
opintopolku.fi –palvelussa

• Savonian hakukohteet on nähtävillä:
https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot

Valintatavat on vielä päivittymässä, mutta ovat kuun loppuun mennessä valmiina. 
Valintatapoihin ei ole tulossa suuria muutoksia verrattuna viime kevääseen. 

• Valintatapoihin liittyvät yleiset asiat (todistusten pisteytys, AMK-
valintakokeen sisältö yms) löytyvät https://www.ammattikorkeakouluun.fi/

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/


Valintatavat Savoniassa: yhteishaku 2 kevät 2021

• AMK-hakukohteet (päivätoteutukset): 
• 60 % valitaan todistuksen perusteella, joista puolet yo- ja puolet ammatillisen 

tutkinnon perusteella
• loput 40 % valitaan AMK-valintakokeen perusteella
• Rakennusarkkitehtikoulutuksessa soveltuvuuskoe, joka on myös suoritettava 

voidakseen tulla valituksi todistuvalinnalla tai AMK-valintakokeella.
• AMK-hakukohteet (monimuotototeutukset):

• Valinta tapahtuu valintakurssin perusteella. Valintakurssi on opetussuunnitelman 
mukainen opintojakso, joka opiskellaan verkossa. Parhaiten menestyneet valitaan 
opiskelijaksi. 

• AMK-hakukohteet (muotoilija, musiikkipedagogi, tanssinopettaja)
• Savonian omat valintakokeet

• YAMK-hakukohteet
• Ennakkotehtävä tai ennakkotehtävä + haastattelu



Savoniassa: uutta tulossa

• Lokakuun aikana tehdään päätös siitä, että otetaanko uusi valintatapa 
käyttöön kevään yhteishaku kakkosessa ”valinta aiempien 
korkeakouluopintojen perusteella”.

• AMK-päivätoteutuksissa osa opiskelijoista valittaisiin aiempien 
korkeakouluopintojen perusteella. Tästä tulee lokakuun loppuun mennessä 
kuvaukset niihin hakukohteisiin, joissa se on käytössä.

• Savonia jatkaa avoimen väylän opiskelijavalintaa samaan tapaan kuin on 
tehnyt jo vuosia.

• Suorittamalla Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopinnot (60 op 
AMK-tutkinnot ja 10/30 op YAMK-tutkinnot) saa opiskelija tutkinto-opiskeluoikeuden 
automaattisesti ilman erillisiä valintamenettelyjä.

• Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu heti kun vaadittava opintopistekertymä on 
valmis (jatkuvat haku) ja opiskelija haluaa tutkinto-opiskeluoikeuden.



Erillishakuja Savoniassa

• Savoniassa seuraamme yhteiskunnallista kehitystä ja työelämän 
tarpeita. Sen mukaan erillishakuja tehdään tilanteen mukaan. 

• Esim. syyskuussa oli haussa terveydenhoitajan koulutus, joka oli suunnattu 
sairaanhoitaja AMK-tutkinnon suorittaneille. Haussa oli myös 
sosionomikoulutus kasvatusalan perustutkinnon suorittaneille ja 
rikosseuraamusalan tutkinnon suorittaneille.

• Erillishaut eroavat yhteishausta kahdessa kohdassa: Niissä pohjakoulutus 
eroaa yleisestä korkeakoulukelpoisuudesta. Lisäksi koulutuksen kesto ja 
aloitus yleensä poikkeavat tavallisesta tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

• Siirtohaut ovat myös erillishakuja (toukokuussa ja marraskuussa), samoin 
uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus. Näille yhteistä on se, että hakijalla on 
pitänyt olla/pitää olla jo opiskeluoikeus korkeakoulussa.



Valtakunnallisia tilastoja liittyen 
opiskelijavalintaan (Vipunen)

• Pisterajat hakukohteisiin: https://vipunen.fi/fi-
fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-
%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb

• Uusien opiskelijoiden koulutustausta: https://vipunen.fi/fi-
fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-
fi/Raportit/Ammattikorkeakoulut%20-
%20uusien%20opiskelijoiden%20aikaisempi%20koulutus%20-
%20ammattikorkeakoulu.xlsb

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulut%20-%20uusien%20opiskelijoiden%20aikaisempi%20koulutus%20-%20ammattikorkeakoulu.xlsb


Savonia tilastoja: pohjakoulutus ja pisterajat

• Savoniassa tänä syksynä aloitti hyvin tasaisesti se ylioppilaita että 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita. (excel)

• Muutama poikkeus: rakennusmestarikoulutuksessa on enemmistö 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita ja englanninkielisissä koulutukissa 
enemmistönä on ulkomainen tutkinto pohjakoulutuksena.

• Todistusvalinta oli nyt ensimmäistä kertaa tässä nykyisessä muodossa 
käytössä, joten sitä ei voi aiempiin vuosiin vertailla. Pisteitä ei voi 
myöskään vertailla alojen välillä, koska kokeen osiot varioivat. Esim. 
tekniikan alan hakukohteissa on osio: matemaattis-
luonnontieteellinen, jota ei muilla aloilla ole.
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