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Valintaperusteet vuoden 2017 kevään yhteishakuun Savoniaammattikorkeakoulussa
Noudatamme Arenen valintaperustesuositusta, josta löytyy tarkempia tietoja mm.
hakukelpoisuuteen, esteettömyyteen liittyen.

Emme käytä varasijavalintaa missään hakukohteessa ja tasapistetilanteissa käytämme arvontaa.
Ensikertalaisuuskintiötä ei käytetä englanninkielisissä hakukohteissa eikä kulttuurialan
hakukohteissa, joissa on pieni aloituspaikkamäärä. Muissa hakukohteissa varataan pääosin 70 %
aloituspaikoista ensikertalaisille, kulttuurialalla 50%.
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Kulttuuriala

Muotoilija (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 80
Ensikertalaiset 40 ja muut 40.

Karsiva ennakkotehtävä julkaistaan 10.4.2017 www.savonia.fi/hakijalle -sivustolla ja se
palautetaan 2.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi
Hakijat kutsutaan valintakokeeseen karsivan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävä
arvioidaan hyväksytty/hylätty – asteikolla. Myöhästyneitä ennakkotehtäviä ei oteta huomioon.
Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50
pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 p). Jokainen kokeen osio on
suoritettava hyväksytysti. Joka osiosta on saatava vähintään 1 piste.
Valintakokeet on kaksipäiväiset ja molempiin päiviin tulee osallistua. Valintakoe järjestetään
Opistotien kampuksella ma 29.5.2017 klo 11.00-18.00 ja ti 30.5.2017 klo 8.00-16.00.

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Aloituspaikat 25
Ensikertalaisia 13 ja muut 12.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Hakijalta kysytään valintakokeeseen
liittyviä asioita hakulomakkeella. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijan tulee
saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 p).
Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Joka osiosta on saatava vähintään 50%
pisteistä. Hakuajan alkuun mennessä valmistuu valintakoeopas, jossa kuvataan kokeen sisältöä
tarkemmin.
Valintakoe 22.5. – 24.5. 2017 ja varapäivä 26.5.2017 Musiikkikeskuksella (Kuopionlahdenkatu 23
C) klo 9.00 alkaen.

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

Aloituspaikat 15

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Hakijalta kysytään valintakokeeseen
liittyviä asioita hakulomakkeella. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijan tulee
saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 p).
Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Joka osiosta on saatava vähintään 50%
pisteistä. Hakuajan alkuun mennessä valmistuu valintakoeopas, jossa kuvataan kokeen sisältöä
tarkemmin.
Valintakoe on 30.5.– 2.6.2017 Musiikkikeskuksella (Kuopionlahdenkatu 23 C) klo 8.00 alkaen.
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Muotoilija (ylempi AMK), Design Making, monimuotototeutus
Aloituspaikat 20

Koulutukseen voivat hakeutua seuraavien tutkintojen suorittaneet, joilla on vähintään kolme vuotta
muotoilualan työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen: Muotoilija (AMK),
Artenomi (AMK), Vestonomi (AMK), Medianomi (AMK), Kuvataiteilija (AMK), Taiteen maisteri
(muotoiluala), Rakennusarkkitehti (AMK), Insinööri (AMK), Arkkitehti, Diplomi-insinööri tai muu
korkeakoulututkinto, jos hakijalla on työkokemusta muotoilusta.
Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeeseen hakijan tulee tehdä
ennakkotehtävä, joka julkaistaan 10.4.2017 www.savonia.fi/hakijalle -sivustolla ja se palautetaan
2.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi. Ennakkotehtävä on pohjana
valintakokeen haastattelussa.
Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100
pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä 20 pistettä. Jokainen kokeen osio on suoritettava
hyväksytysti (joka osiosta on saatava vähintään 1 piste).
Valintakoe on pe 2.6.2017 klo 9.00-15.00 alkaen Opistotien kampuksella (Opistotie 2).
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi
hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi
olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu muotoilun
työkokemus. 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 poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus).
Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Myös vastaavan pituinen
taiteellinen toiminta voidaan hyväksyä työkokemukseksi. Se täytyy osoittaa esim. portfoliolla.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
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Tanssinopettaja/Musiikkipedagogi (ylempi AMK), taidepedagogiikka
Aloituspaikat 15

Koulutukseen voivat hakeutua seuraavien tutkintojen suorittaneet: Tanssinopettaja (AMK),
Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK) + pedagogiset opinnot (60 op/35 ov), Musiikin maisteri +
pedagogiset opinnot (60 op/35 ov), Tanssitaiteen maisteri + pedagogiset opinnot (60 op/35 ov).
Kasvatustieteen maisteri + tanssin/musiikin syventävät opinnot tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto + pedagogiset opinnot (60 op/35 ov). Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään
kolme vuotta musiikin tai tanssin alan työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.
Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on haastattelu- ja
toiminnallinen ryhmätilanne. Hakija esittelee haastattelussa päivitetyn portfolionsa. Valintakokeen
enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä 20 pistettä.
Valintakoe on 29.5.2017 Musiikkikeskuksella (Kuopionlahdenkatu 23 C) klo 9.00 alkaen.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi
hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi
olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu musiikin tai tanssin
työkokemus. 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 poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus).
Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Myös vastaavan pituinen
taiteellinen toiminta voidaan hyväksyä työkokemukseksi. Se täytyy osoittaa esim. portfoliolla.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
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Luonnonvara-ala

Agrologi (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 45
Ensikertalaisia 32 ja muut 13.
Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella. Luonnonvara-alan päivätoteutuskoulutusten
yhteinen valintakoe järjestetään 30.5.2017 klo 9-14 Iisalmessa osoitteessa Haukisaarentie 2.
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Hakija suorittaa
valintakokeen luonnonvara-alan ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa. Valintakokeesta
voi saada yhteensä korkeintaan 40 pistettä. Valintakokeesta tulee saada vähintään 14 pistettä
voidakseen tulla valituksi.
Päivätoteutuksissa ammattikorkeakoulut hyväksyvät toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun
valintakokeen sellaisenaan. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus
Aloituspaikat 15

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa Agrologin (AMK) tutkinto tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto kuten Hortonomi (AMK), Metsätalousinsinööri (AMK), Ympäristösuunnittelija
(AMK) tai maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK) tai maisteri (MMM) sekä tämän jälkeen
hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus luonnonvara-alalta. Työkokemukseksi hyväksytään
myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen
korkeakoulututkintoa hankittu luonnonvara-alan työkokemus.
Opiskelijat valitaan valintakokeella. Valintakoe on perjantaina 26.5.2017 klo 9-13 Savoniaammattikorkeakoulun Iisalmen kampuksella Haukisaarentie 2, IISALMI.
Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe on kirjallinen koe.
Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Suomenkielinen ja englanninkielinen aineisto jaetaan
valintakoetilaisuudessa. Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 p. Voidakseen tulla valituksi,
hakijan on saatava vähintään 20 p.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi
hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi
olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu luonnonvara-alan
työkokemus. 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 poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus).
Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
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Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Sosiaali- ja terveysala
Iisalmi:

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 30
Ensikertalaisia 21 ja muut 9.
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.
Esivalintakoe on 27.4.2017. Esivalintakokeen perusteella parhaiten menestyneet 120
hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on Iisalmen Kampuksella,
osoitteessa Haukisaarentie 2, maanantaina 5.6.2017 klo 8 – 16.
Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään pelkästään
valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja
suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen
valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Sosionomi (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 40
Ensikertalaisia 28 ja muut 12
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.
Esivalintakoe on 27.4.2017. Esivalintakokeen perusteella parhaiten menestyneet 160
hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on Iisalmen Kampuksella,
osoitteessa Haukisaarentie 2, torstaina ja perjantaina 1.-2.6.2017 klo 8 – 17. Koe on hakijalle
yksipäiväinen.
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Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään pelkästään
valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja
suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen
valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus
Aloituspaikat 30

Hakukelpoisuuden antaa sosionomi (AMK) tutkinto ja sosiaalialalta tutkinnon suorittamisen jälkeen
hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu 31.7.2017
mennessä.
Valintakoe on Iisalmen kampuksella perjantaina 26.5.2017 klo 9-13, osoitteessa Haukisaarentie 2,
Iisalmi. Valintakokeen pistemäärä on 100 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 20
pistettä tullakseen valituksi. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.
Valintakoe on kirjallinen koe. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Suomenkielinen ja
englanninkielinen materiaali jaetaan valintakokeessa.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi
hyväksytään aiemmin suoritetun sosiaalialan opistoasteen tutkinnon jälkeen, ennen
korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. 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 poronhoitajien sekä heidän
perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin
dokumentein.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
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Kuopio:

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 30
Ensikertalaisia 21 ja muut 9
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.
Esivalintakoe on 27.4.2017. Esivalintakokeen perusteella parhaiten menestyneet 120
hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on tiistaina 6.6.2017 klo 8 – 16
Opistotien kampuksella, osoitteessa Opistotie 2.
Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään pelkästään
valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja
suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen
valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 30
Ensikertalaisia 21 ja muut 9
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.
Esivalintakoe on 27.4.2017. Esivalintakokeen perusteella parhaiten menestyneet 120
hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on tiistaina 6.6.2017 klo 8 – 16
Opistotien kampuksella, osoitteessa Opistotie 2.
Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään pelkästään
valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja
suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen
valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.
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Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 30
Ensikertalaisia 21 ja muut 9

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.
Esivalintakoe on 27.4.2017. Esivalintakokeen perusteella parhaiten menestyneet 120
hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on torstaina 8.6.2017 klo 8 – 16
Opistotien kampuksella, osoitteessa Opistotie 2.
Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään pelkästään
valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja
suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen
valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.
Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky
ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin
todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti.
Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa
tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana
bioanalyytikkokoulutukseen.
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Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 40
Ensikertalaisia 28 ja muut 12
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.
Esivalintakoe on 27.4.2017. Esivalintakokeen perusteella parhaiten menestyneet 160
hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on keskiviikkona 7.6.2017 klo 8 – 16
Opistotien kampuksella, osoitteessa Opistotie 2.

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään pelkästään
valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja
suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen
valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 35
Ensikertalaisia 25 ja muut 10
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.
Esivalintakoe on 27.4.2017. Esivalintakokeen perusteella parhaiten menestyneet 140
hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on torstaina 8.6.2017 klo 8 – 16
Opistotien kampuksella, osoitteessa Opistotie 2.
Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään pelkästään
valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja
suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen
valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.
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Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 30
Ensikertalaisia 21 ja muut 9
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.
Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.
Esivalintakoe on 27.4.2017. Esivalintakokeen perusteella parhaiten menestyneet 120
hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on keskiviikkona 7.6. klo 8 – 16
Opistotien kampuksella, osoitteessa Opistotie 2.
Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään pelkästään
valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja
suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen
valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

12

Valintaperusteet kevään 2017 yhteishaku | Anne Koskela

Bioanalyytikko/Röntgenhoitaja (ylempi AMK), kliininen asiantuntija,
monimuotototeutus
Aloituspaikat 10

Valinta tehdään ennakkotehtävän perusteella (maks. 100 pistettä). Alin hyväksyttävä pistemäärä
20 pistettä, jolla voi tulla valituksi. Tulos käy vain tähän hakukohteeseen, ei ole
valintakoeyhteistyössä. Ennakkotehtävä tulee olla palautettuna hakuajan päättymiseen mennessä
(5.4.2017 klo 15.00) osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi. Otsikkokenttään teksti "Bio/Rtg YAMK
ennakkotehtävä" Ennakkotehtävän ohjeet tulevat Savonian nettisivulle hakuajan alkaessa
15.3.2017.
Koulutukseen voivat hakeutua Bioanalyytikko (AMK) tai Röntgenhoitaja AMK –tutkinnon
suorittaneet sekä esim.FM biokemia, FM biotekniikka, Biotekniikan DI, FM Kemia, THM tai TtM
liikuntalääketiede -tutkinnon suorittanet. Hakukelpoisuuden tuo myös opistoasteen
laboratoriohoitajan tai röntgenhoitajan tutkinto, jos hakijalla on tämän jälkeen suoritettu
korkeakoulututkinto. Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kolme vuotta työkokemusta
koulutusalaltaan. Jos hakijalla on opistoasteen laboratoriohoitajan tai röntgenhoitajan tutkinto,
työkokemus voi olla hankittu kyseisen tutkinnon jälkeen ennen korkeakoulututkintoa. Työkokemus
tulee olla kertyneenä 31.7.2017 mennessä.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Yrittäjyys hyväksytään
työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYELvakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja
poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys
todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että
150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse
olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi
saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta,
naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
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Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Digital Health, monimuotototeutus
Aloituspaikat 10

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet (Bioanalyytikko,
ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti,
terveydenhoitaja), joilla on vähintään kolme vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen
jälkeen.
Kaikki opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Ennakkotehtävä ohjeineen
julkaistaan Savonian www-sivuilla 15.3.2017. Ennakkotehtävä palautetaan 5.4.2017 klo 15
mennessä hakijapalvelut@savonia.fi Otsikkokenttään tieto ”YAMK Digital Health
ennakkotehtävä”.
Ennakkotehtävän arviointi on hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti ennakkotehtävän suorittaneet
kutsutaan haastatteluun. Haastattelun maksimipistemäärä on 100. Haastattelusta on saatava
vähintään 20 pistettä tullakseen valituksi.
Hakijat haastatellaan 19. - 20.5.2017. Henkilökohtainen haastatteluaika ohjeineen ilmoitetaan
sähköpostitse ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneille hakijoille. Haastattelu voidaan toteuttaa
sähköisesti.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi
hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi
olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu sosiaali- ja
terveysalan työkokemus. 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 poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä
työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
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Tekniikan ala
Kuopio:

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus_______
Aloituspaikat 57
Ensikertalaisia 40 ja muut 17
Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.
Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta
(18.5. – 1.6.2017).
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut
ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Saadakseen
valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen
hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään
hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen,
rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin
suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja
ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
Valintakoe on torstaina 1.6.2017 osoitteessa Opistotie 2, klo 9.30 alkaen.

Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus
Aloituspaikat 30
Ensikertalaisia 21 ja muut 9

Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka
on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta (18.5. – 1.6.2017).
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut
ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Saadakseen
valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen
hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään
hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen,
rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin
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suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja
ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
Valintakoe on torstaina 1.6.2017 osoitteessa Opistotie 2, klo 9.30 alkaen.

Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus

60

Aloituspaikat 60, joista 25 varataan ammatillisella tutkinnolla hakeville.
Ensikertalaisia 42 ja muut 18
Todistusvalinnalla valitaan 5 opiskelijaa. Kaikki muut 55 opiskelijaa valitaan valintakokeen
perusteella.
Todistusvalinnalla valitaan viisi ensisijaista hakijaa, joilla on parhaat ylioppilastutkintotodistuksen
pisteet. Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista
(äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka,
kemia ja biologia). Maksimi on 60 pistettä.

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

*

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

*

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

**

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

**

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

**

15

12

9

6

3

* = enintään toinen
** = enintään yksi
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Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta
(18.5. – 1.6.2017). Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua.
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista
varten. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen
valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa.
Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja
laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen
sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja
ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen.
Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan
valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan
hakukohteessa.
Valintakoe on torstaina 1.6.2017 osoitteessa Opistotie2, klo 9.30 alkaen.

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 20
Ensikertalaisia 14 ja muut 6

Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen ja rakennusalan työkokemuksen yhteispistemäärän
perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 40 ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä
voidakseen tulla valituksi. Työkokemuksen maksipisteet ovat 30.
Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta
(18.5. – 1.6.2017).
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut
ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Saadakseen
valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen
hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään
hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen,
rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin
suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja
ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
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Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
Valintakoe on torstaina 1.6.2017 osoitteessa Opistotie 2, klo 9.30 alkaen.
Rakennusalan työkokemuksen perusteella hakija voi saada valinnassa enintään 30 pistettä siten,
että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen.
Tässä otetaan huomioon vähintään 18-vuotiaana hakuajan päättymiseen mennessä hankittu
rakennusalan työkokemus. Varusmies- ja siviilipalvelusta ei lueta rakennusalan työkokemukseksi.
Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on
ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn
tutkintoon.
Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen
kokonaismäärä täysinä kuukausina. Tätä varten osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikatyötä
vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti)
vastaa yhtä kuukautta.
Rakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin. Työtodistuskopio
tulee lähettää ylimpään rakennusmestarikoulutuksen hakukohteeseen siten, että ne saapuvat
hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä (postileiman päiväys ei riitä).
Todistukset voi toimitta spostilla osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi

Rakennusmestari (AMK), infrarakentaminen, monimuotototeutus

Aloituspaikat 20
Ensikertalaisia 14 ja muut 6

Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen ja maarakennusalan työkokemuksen yhteispistemäärän
perusteella. Valintakoe on 31.5.2017 osoitteessa Opistotie 2, klo 10 alkaen. Kokeen
maksipistemäärä 70 ja siitä on saatava vähintään 15 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoe
on kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista
päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista).
Maarakennusalan työkokemuksen perusteella hakija voi saada valinnassa enintään 30 pistettä
siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen.
Tässä otetaan huomioon vähintään 18-vuotiaana hakuajan päättymiseen mennessä hankittu
maarakennusalan työkokemus. Varusmies- ja siviilipalvelusta ei lueta maarakennusalan
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työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että
hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn
tutkintoon.
Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen maarakennusalan työkokemuksen
kokonaismäärä täysinä kuukausina. Tätä varten osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikatyötä
vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti)
vastaa yhtä kuukautta.
Maarakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin.
Työtodistuskopiot tulee lähettää ylimpään rakennusmestarikoulutuksen hakukohteeseen siten, että
ne saapuvat hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä (postileiman päiväys ei
riitä). Todistukset voi toimitta spostilla osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus
Aloituspaikat 30
Ensikertalaisia 21 ja muut 9.
Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen ja soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän perusteella.
Tekniikan alan valtakunnallisesta kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä ja
rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta vähintään 25 pistettä voidakseen tulla
valituksi. Molemmista kokeista tulee saada hyväksytty tulos samassa haussa. Kokeisiin ei lähetetä
erillistä kutsua.
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut
ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Saadakseen
valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen
hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään
hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen,
rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin
suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.
Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta
(18.5. – 1.6.2017)
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja
ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
19

Valintaperusteet kevään 2017 yhteishaku | Anne Koskela
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on torstaina 1.6.2017 osoitteessa Opistotie 2, klo 9.30
alkaen ja rakennusarkkitehtien soveltuvuuskoe on perjantaina 2.6.2017 osoitteessa Opistotie 2 klo
???? Soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärä on 50 p ja siitä on saatava vähintään 25 pistettä,
voidakseen tulla valituksi.
Hakijan tulee osallistua tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa
ilmoittamassaan tekniikan alan korkeimman hakutoiveen ammattikorkeakoulussa ja
rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtikoulutuksen
hakutoiveensa mukaisessa rakennusarkkitehtikoulutusta antavassa ammattikorkeakoulussa, joka
on yksi seuraavista: Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savoniaammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.
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Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus
Aloituspaikat 50
Ensikertalaisia 35 ja muut 15.
Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut
ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Saadakseen
valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen
hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään
hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen,
rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin
suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.
Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta
(18.5. – 1.6.2017).
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja
ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
Valintakoe on torstaina 1.6.2017 osoitteessa Opistotie 2, klo 9.30 alkaen.
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Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus
Aloituspaikat 30, joista ammatillisella tutkinnolla hakeville varataan 7 aloituspaikkaa
Ensikertalaisia 21 ja muut 9.
Todistusvalinnalla valitaan 3 opiskelijaa. Kaikki muut 27 opiskelijaa valitaan valintakokeen
perusteella.
Todistusvalinnalla valitaan kolme ensisijaista hakijaa, joilla on parhaat ylioppilastutkintotodistuksen
pisteet. Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista
(äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka,
kemia ja biologia). Maksimi on 60 pistettä.
Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

*

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

*

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

**

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

**

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

**

15

12

9

6

3

* = enintään toinen
** = enintään yksi
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut
ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Saadakseen
valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen
hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään
hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen,
rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin
suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.
Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta
(18.5. – 1.6.2017).

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja
ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
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voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen.
Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan
valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan
hakukohteessa.

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, päivätoteutus
Aloituspaikat 15

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella, jonka maksimipistemäärä on 40 p. Kokeesta on
saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoe on torstaina 18.5.2017 klo
12.15 alkaen Kuopion Opistotien kampuksella, osoitteessa Opistotie 2, Kuopio.
Valintakoe suoritetaan englannin kielellä. Kokeessa on matemaattis-loogista osaamista ja
tekstitaitoja (tekstin tuottamista ja luetunymmärtämistä) mittaavia tehtäviä. Valintakokeen kesto on
3 tuntia.

Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen, monimuotototeutus
Aloituspaikat 20
Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella (max 100 pistettä). Alin hyväksyttävä
pistemäärä on 20 pistettä, jolla voi tulla valituksi. Ennakkotehtävä on palautettava hakuajan
päättymiseen mennessä 5.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi.
Ennakkotehtävän ohjeet tulevat Savonian nettisivulle 1.2.2017.
Hakukelpoisuuden antaa Insinööri (AMK)-tutkinto. Hakukelpoiseksi voidaan katsoa myös hakija,
jolla on vähintään 240 op laajuinen korkeakoulututkinto liiketalouden tai tekniikan alalta ja hän
työskentelee esimiestehtävissä tai on siirtymässä niihin lähiaikoina. Tutkinnon lisäksi hakijalla on
oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi
katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi
hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi
olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus.
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 poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen
yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
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Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Insinööri (ylempi AMK), Digital Health, monimuotototeutus
Aloituspaikat 3

Koulutukseen voivat hakea Insinööri AMK –tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
suorittaneet, joilla on vähintään kolme vuota työkokemusta tutkinnon jälkeen sosiaali- ja
terveysalan tai alaan liittyvän teknologian ja sen soveltamisen kehittämistehtävistä.
Kaikki opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Ennakkotehtävä ohjeineen
julkaistaan Savonian www-sivuilla 15.3.2017. Ennakkotehtävä palautetaan 5.4.2017 klo 15
mennessä hakijapalvelut@savonia.fi Otsikkokentään tieto ”YAMK Digital Health
ennakkotehtävä”.
Ennakkotehtävän arviointi on hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti ennakkotehtävän suorittaneet
kutsutaan haastatteluun. Haastattelun maksimipistemäärä on 100. Haastattelusta on saatava
vähintään 20 pistettä tullakseen valituksi.
Hakijat haastatellaan 19. - 20.5.2017. Henkilökohtainen haastatteluaika ohjeineen ilmoitetaan
sähköpostitse ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneille hakijoille. Haastattelu voidaan toteuttaa
sähköisesti.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi
hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi
olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus.
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 poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen
yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
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Varkaus:

Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus
Aloituspaikat 20
Ensikertalaisia 14 ja muut 6

Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut
ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Saadakseen
valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen
hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään
hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen,
rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin
suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.
Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta
(18.5. – 1.6.2017).
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja
ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.
Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen
pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on
voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40
pistettä.
Valintakoe on torstaina 1.6.2017 osoitteessa Opiskelijankatu 3 Varkauden kampus, klo 9.30
alkaen.

Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus
Aloituspaikat 20
Ensikertalaisia 14 ja muut 6

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella, jonka maksimipistemäärä on 70 p ja siitä on saatava
vähintään 15 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoe on 31.5.2017 klo 10 alkaen Varkauden
kampuksella osoitteessa Opiskelijankatu 3.
Valintakoe on kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle
(loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista).
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Matkailu- ja ravitsemisala

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Aloituspaikat 80, joista varataan 20 paikkaa ammatillisella tutkinnolla hakeville.
Ensikertalaisia 56 ja muut 24.
Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.
Ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä
kutsua. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja
monimuotototeutuksissa.
Valintakokeen yhteinen osuus pidetään kevään yhteishaussa ti 6.6.2017 klo 10.00 alkaen.
Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka julkaistaan Savonian www-sivuilla: kevään
haussa 5.5.-6.6.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.
Valintakokeeseen sisältyy kaksi osiota, kirjallinen osuus ja haastattelu. Haastattelu voi olla ennen
kirjallista osuutta tai sen jälkeen.
Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin
ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeesta on saatava
vähintään 25 pistettä. Valintakokeen molemmista osioista on saatava vähintään 1 piste. Koetulos
on voimassa kyseisen haun ajan.

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
Aloituspaikat 25
Ensikertalaisia 18 ja muut 7.
Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen (maks. 70 p) ja työkokemuksen (maks. 30 p)
yhteispistemäärän perusteella.
Ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä
kutsua. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja
monimuotototeutuksissa.
Valintakokeen yhteinen osuus ti 6.6.2017 klo 10.00 alkaen. Valintakokeessa käytetään
ennakkoaineistoa joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun
www-sivuilla: kevään haussa 5.5.-6.6.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.
Valintakokeeseen sisältyy kaksi osiota, kirjallinen osuus ja haastattelu. Haastattelu voi olla ennen
kirjallista osuutta tai sen jälkeen.
Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin
ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeesta on saatava
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vähintään 25 pistettä. Valintakokeen molemmista osioista on saatava vähintään 1 piste. Koetulos
on voimassa kyseisen haun ajan.
Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu
työkokemus, joka on kertynyt viimeistään 31.7.2017. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla
alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30
pistettä.
Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka
tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja
päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit.
Työtodistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista
asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Työkokemukseksi ei
lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon
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 poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen
yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7
tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman
työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä
vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä
kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen
todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä
käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
Aloituspaikat 15

Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella. Kokeen maksimipistemäärä on 100 ja siitä on
saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoe perustuu sekä ennakkoon
jaettuun että kokeessa jaettavaan materiaaliin. Valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta ja
haastattelusta. Valintakoe toteutetaan yhteistyössä eli tulos käy myös Kaakkois-Suomen ja
Saimaan ammattikorkeakoulun Restonomi (ylempi AMK) – hakukohteille. Ennakkomateriaali
julkaistaan 1.3.2017 Savonian nettisivulla.
Valintakoe pidetään ti 23.5.2017 klo 10.00 Microkadun kampuksella (Microkatu 1).
Ilmoittautuminen valintakokeeseen alkaa ti 23.5. klo 9.30. Kirjallinen koe pidetään klo 10-12.00 ja
haastattelut klo 12.30 alkaen. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen spostilla
muutamaa päivää ennen koetta.

27

Valintaperusteet kevään 2017 yhteishaku | Anne Koskela
Hakukelpoisuuden Restonomi (ylempi AMK) -koulutukseen antaa Restonomi (AMK) –tutkinto tai
muu soveltuva korkeakoulututkinto esimerkiksi Tradenomi (AMK) –tutkinto. Tutkinnon lisäksi
hakijalla täytyy olla vähintään kolmen vuoden työkokemus matkailu-ja ravitsemisalalta tai muulta
palveluliiketoiminnan alalta. Työkokemus tulee olla hankittuna korkeakoulututkinnon jälkeen.
Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen
korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu matkailu-ja ravitsemisalan tai
muun palveluliiketoiminnan alan työkokemus.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi
hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi
olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu matkailu-ja
ravitsemisalan tai muun palveluliiketoiminnan alan työkokemus. . Yrittäjyys hyväksytään
työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYELvakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja
poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys
todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Liiketalouden ala

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus
Aloituspaikat 85
Ensikertalaisia 60 ja muut 25
Todistusvalinnalla eli ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valitaan 35 ensisijaista hakijaa.
Loput 50 opiskelijaa valitaan valintakokeen perusteella.
Todistuspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen
arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan
ylioppilastutkintolautakunnalta.
Valinta ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
Yo-tutkintotodistus
Äidinkieli
Paras kieli (vieraat kielet ja
toinen kotimainen) pitkä
(lyhyt/keskipitkä)

L/E
20

M
19

C
17

B
12

A
10

20 (19)

19(18)

17(16)

12 (11)

10 (9)
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Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai
paras reaaliaineiden kokeista
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla
reaali)

20

19

17

12

10

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään
valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa
voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat
koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.
Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää
tekemättä.
Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Liiketalouden koulutuksen
valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 9.6.2017 klo 12.00
alkaen Microkadun kampuksella, osoitteessa Microkatu 1. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on
saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 24.4. 9.6.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.
Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma (10 p.),
ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja
matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on
varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia.
Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa
valintakoetta:
a. Liiketalouden koulutus
b. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
c. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
d. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ja Turun ammattikorkeakoulut
e. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
f. Myynnin ja markkinoinnin koulutus, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
g. Myyntityö ja liiketoiminnan logistiikka koulutus, Turun ammattikorkeakoulu
h. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kymenlaakson ja Turun ammattikorkeakoulut
i. Johdon assistenttityön ja kielten koulutus Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
j. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu
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Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus
Aloituspaikat 40
Ensikertalaisia 28 ja muut 12
Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään
valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa
voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat
koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.
Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää
tekemättä.
Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Liiketalouden koulutuksen
valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 9.6.2017 klo 12.00
alkaen Microkadun kampuksella, osoitteessa Microkatu 1. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on
saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 24.4. 9.6.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.
Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.),
ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja
matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on
varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia.
Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa
valintakoetta:
a. Liiketalouden koulutus
b. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
c. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
d. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ja Turun ammattikorkeakoulut
e. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
f. Myynnin ja markkinoinnin koulutus, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
g. Myyntityö ja liiketoiminnan logistiikka koulutus, Turun ammattikorkeakoulu
h. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kymenlaakson ja Turun ammattikorkeakoulut
i. Johdon assistenttityön ja kielten koulutus Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
j. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu
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Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
Aloituspaikat 30
Ensikertalaisia 21 ja muut 9
Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen (maks. 70 p) ja työkokemuksen (maks. 30 p)
yhteispistemäärän perusteella.
Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70
pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä,
jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa
ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin
osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.

Valintakoe on ke 24.5.2017 klo 12.00-14.00 Microkadun kampuksella. Valtakunnallisessa
liiketalouden koulutuksen valintakokeessa on seuraavat osat: kirjoitelma (30 p.),
ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) ja loogista päättelyä sekä
matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan ammattikorkeakoulun
nettisivuilla 24.4. – 24.5.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää
kaksi tuntia.
Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu
työkokemus, joka on kertynyt viimeistään 31.7.2017. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla
alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30
pistettä.
Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka
tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja
päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit.
Työtodistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista
asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Työkokemukseksi ei
lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon
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 poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen
yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7
tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman
työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä
vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä
kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen
todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä
käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.
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Bachelor of Business Administration, International Business, päivätoteutus
Aloituspaikat 20

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella, jonka maksimi on 40 p ja siitä on saatava
vähintään 12 p voidakseen tulla valituksi. Valintakoe on ti 30.5.2017 klo 10-17 Microkadun
kampuksella, osoitteessa Microkatu 1. Valintakoetulos käy vain tähän koulutukseen.
Koe koostuu seuraavista osista. Written part 1: Essay (min. 3/ max. 10 points); Written part 2:
Multiple-choice questions (min 2/ max. 6 points); Written part 3: Mathematics and Logic (min. 3/
max. 8 points); Spoken part: Group discussion after the written exam (min. 4/ max. 16 points).

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen, monimuotototeutus
Aloituspaikat 25
Kaikki opiskelijat valitaan ennakkotehtävästä ja haastattelusta kertyvien pisteiden perusteella.
Ennakkotehtävä 60 pistettä
Haastattelu
40 pistettä
Yhteensä
100 pistettä
Valintakoehaastatteluun kutsutaan hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja joiden ennakkotehtävä on
hyväksytty. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 5.4.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostin
liitetiedostona osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi (otsikkokenttään teksti ”liiketalous-yamk
ennakkotehtävä”). Ennakkotehtävästä (maks. 60 p) on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on
hyväksytty. Valintakoehaastattelu on tiistaina 30.5.2017 klo 9.00-17.00 välisenä aikana.
Haastatteluun kutsutaan hakukelpoiset hakijat, jotka ovat suorittaneet ennakkotehtävän
hyväksytysti. Jokainen hakija saa oman henkilökohtaisen haastatteluajan kutsukirjeessä.
Ennakkotehtävän kokonaispistemäärä on enintään 60 pistettä, joka jakaantuu seuraavasti:
Osa 1 A: enintään 10 pistettä
Osa 1 B: Opinnäytetyön pisteytys enintään 10 pistettä: 5/3/10/L/E/et = 10 pistettä, 4/-/9/M/- = 7
pistettä, 3/2/8/C/ht = 4 pistettä. Alakohtaisen työkokemuksen määrä ja soveltuvuus 10 pistettä.
Tässä arvioidaan hakijan valmiuksia opiskella Liiketalouden YAMK-opintoja, eli miten vahva
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä kokemus hakijalla on. Sekä työkokemuksen määrä että
erityisesti työkuvan sisältö ovat arvioinnin kohteena.
Osa 2: enintään 30 pistettä
Hakukelpoisuuden Liiketalouden ylempi AMK-koulutukseen antaa tradenomin tutkinto tai muu
soveltuva liiketalouden alan korkeakoulututkinto. Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla
korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden alalta.
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Opiskelemaan voidaan hyväksyä myös muun kuin liiketalouden alan korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö, mikäli hänellä on vahva liiketalouden työkokemus ja vaatimus kolmen vuoden
työkokemuksesta täyttyy. Liiketoiminnan kehittäminen tutkinto-ohjelma soveltuu esimerkiksi
Restonomin (AMK) tai Insinöörin (AMK) tutkinnon suorittaneelle, jonka työtehtävät painottuvat
liiketalouden alalle ja jonka liiketoimintaosaamisen arvioidaan olevan riittävällä tasolla.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu liiketalouden alan työkokemus.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Yrittäjyys hyväksytään
työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYELvakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja
poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys
todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tradenomi (ylempi AMK), Digital Health, monimuotototeutus
Aloituspaikat 2

Koulutukseen voivat hakea Tradenomi (AMK) –tutkinnon tai muun soveltuvan
korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolme vuota työkokemusta tutkinnon jälkeen
sosiaali- ja terveysalan tai alaan liittyvän teknologian ja sen soveltamisen kehittämistehtävistä.
Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Ennakkotehtävä ohjeineen
julkaistaan Savonian www-sivuilla 15.3.2017. Ennakkotehtävä palautetaan 5.4.2017 klo 15
mennessä hakijapalvelut@savonia.fi Otsikkokentään tieto ”YAMK Digital Health
ennakkotehtävä”.
Ennakkotehtävän arviointi on hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti ennakkotehtävän suorittaneet
kutsutaan haastatteluun. Haastattelun maksmipistemäärä on 100. Haastattelusta on saatava
vähintään 20 pistettä tullakseen valituksi.
Hakijat haastatellaan 19. - 20.5.2017. Henkilökohtainen haastatteluaika ohjeineen ilmoitetaan
sähköpostitse ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneille hakijoille. Haastattelu voidaan toteuttaa
sähköisesti.
Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä
tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2017). Työkokemukseksi
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hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi
olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus.
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 poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen
yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit
kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan
määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai
hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
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