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Miksi kannattaa opiskella 
ammattikorkeakoulututkinto?
Markkinointiasiantuntija Tarja Tuononen

Sonjan kokemuksia ammattikorkeakouluopinnoista: 
Lähihoitajasta sosionomiopintoihin Kareliaan
Sonja Karvinen, sosionomiopiskelija

Tuki ja ohjaus Karelia-ammattikorkeakoulussa
Opintokuraattorit Leena Hiltunen ja Päivi Laakkonen

Hakeminen korkeakouluun, valintakriteerit ja 
valintatavat - käytännön vinkkejä ja ohjausta 
hakeutumiseen
Hakukoordinaattorit Auli Karjalainen ja Kirsi Kukkonen

Opintojen rahoittaminen, tuet ja mahdollisuudet
Hakukoordinaattorit Auli Karjalainen ja Kirsi Kukkonen



https://youtu.be/f5ajo3-qjGc


Miksi 
ammatti-
korkeakoulu-
tutkinto?

Opiskelet korkeakoulututkinnon ja voit 
hakea töitä, joissa sitä edellytetään tai 
siitä on hyötyä. 

Saat ammattitaidon yhdistettynä 
teoreettiseen osaamiseen, 
tiedonhankintataitoihin, viestintä- ja 
yhteistyötaitoihin.

Työllistyt.

Saat jatko-opiskelukelpoisuuden 
ylempään amk-tutkintoon tai 
maisteriopintoihin.



AMK-
tutkinnolla 
työelämässä
• heti 

valmistumisen 
jälkeen yli 80 % 
töissä

• 5 vuotta 
valmistumisen 
jälkeen yli 90 %



Palkka-
esimerkkejä

Insinööri (AMK) (Insinööriliitto 2022)

- mediaanipalkka 4 200 e/kk 
- vastavalmistuneen keskipalkka 3073 e/kk

Sairaanhoitaja (AMK) (TEHY 2021)

- keskipalkka 3253 e/kk
- peruspalkka 2625 e/kk
Vuorotyö-/kokemus-/ym. lisät, sekä työnantaja 
vaikuttavat palkkaan.

Tradenomi (AMK) (Tradenomiliitto 2022)

- keskipalkka 4032 e/kk (P-K: 3386 e/kk)
- vastavalmistuneen keskipalkka 2950 e/kk

Suomalaisten mediaanipalkka 3444 e/kk v. 2022 
(Tilastokeskus)

https://www.ilry.fi/wp-content/uploads/2021/12/IN_palkkatilasto_fin_2021.pdf
https://www.tradenomi.fi/site/assets/files/1197/tradenomit_jasentutkimus_2021-web.pdf


Lähihoitajatutkinnolla 
sosionomiopintoihin
Sonja Karvinen, lähihoitaja
Sosionomiopiskelija

Sonja Karvinen kertoo, miten  
korkeakouluopiskelu eroaa 
ammattiin opiskelusta ja siitä 
mihin tulevaisuudessa tähtää.



Millaisia valmiuksia 
korkeakoulussa vaaditaan?

Miten ammattikorkeakoulu ja 
korkeakoulu poikkeavat 
toisistaan?

Mitä korkeakoulussa 
opiskelu vaatii?



Käytännön 
kokemuksia
Miten korkeakouluopintoihin 
kannattaa valmistautua 
opintojen aikana?
- valmennuskurssit
- asenne, ammatillisuus 



Tukea ja ohjausta 
opiskeluun 
Opintokuraattorit 
Leena Hiltunen ja Päivi Laakkonen

Mitä on 
opiskelukyky ja 
miten sitä 
Kareliassa 
tuetaan?





Korkeakouluopintoihin 
hakeutuminen
Hakukoordinaattorit 
Auli Karjalainen ja Kirsi Kukkonen

Hakeminen korkeakouluun, 
valintakriteerit ja 
valintatavat - käytännön 
vinkkejä ja ohjausta 
hakeutumiseen 

Opintojen rahoittaminen, 
tuet ja mahdollisuudet



Useita väyliä
korkeakoulu
opintoihin

1) Yhteishaut
2) Erillishaut

- Väyläopinnot
- Avoimen amk:n  

polkuopinnot
- avoimen amk:n opinnot



Korkeakoulujen
yhteishaut 2023

Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku 4.1. – 18.1.2023 
(englanninkielinen koulutus, Taideyliopiston koulutus, Tampereen yo: 
teatterityön koulutus)

Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku
15.3. – 30.3.2023 (suomen- ja ruotsinkielinen koulutus)

Korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaku 30.8. – 13.9.2023

- Hae osoitteessa www.opintopolku.fi , 6 hakutoivetta/hakemus
- Hakulomake on mobiilikäyttöinen: Ei vaadi kirjautumista Oma 

Opintopolku –palveluun.
- Voit muokata hakulomakettaan hakuaikana, linkki muokkausta 

varten
- Liitteet ladataan hakulomakkeelle. Lomake ohjaa.

http://www.opintopolku.fi/


Kevään 2023 
yhteishaut
Kareliassa haussa
- 3 englanninkielistä koulutusta 

(karelia.fi/en/admission), 
lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen 
ulkopuolisille opiskelijoille

- 17 amk-tutkintoon johtavaa 
koulutusta (karelia.fi/hakeminen)

https://karelia.fi/en/admission/
http://www.karelia.fi/hakeminen


Opiskelumuodot

Erilaisia opiskelutapoja
- Päivätoteutus
- Monimuotototeutus
- Verkko-opetus

- Suomen/englanninkielinen 
koulutus



Valintatavat 
yhteishauissa

Todistusvalinnat
- Ammatillinen todistusvalinta
- Ylioppilastutkinnot

Valintakokeet
1.yhteishaku:

-International UAS Exam 8.2. 
+ haastattelu 03/23

2.yhteishaku
- AMK-valintakoe 29.5. –

2.6.2023

Valintakurssi
• Information and Communication 

Technology
• Liiketalous monimuoto
• Sosionomi monimuoto
• Tietojenkäsittely
• Rakennustekniikka
• Konetekniikka
• Talotekniikka

Oma valintakoe
• medianomi



Todistusvalinnat 
Olet mukana todistusvalinnassa jos sinulla on
- ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu 1.8.2015 jälkeen 
- vuoden 1990 jälkeen suoritettu yo-tutkinto

Keväällä 2023 valmistuvat hakijat 

- Olet mukana, jos tarvittavat suoritustietosi sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna
KOSKI-palveluun 16.5. mennessä. 

- Huom! 
Jos valmistut 14.7. mennessä, olet hakukelpoinen, vaikka hakija et saisi tutkintosuoritusta 16.5. mennessä.

- Ylioppilaat: tiedot saadaan suoraan YTL:stä.
- IB-ylioppilaat: ennakkoarvioinnit tallennettava hakemukselle 6.4. mennessä
- Hakukeväänä valmistuvien IB/EB lopulliset arvosanat 14.7.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan 29.5. mennessä.

Todistusvalintojen pisteytysmallit: ammattikorkeakouluun.fi 
- Kts. esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#amk-todistusvalinta


- Valintakurssit toteutetaan heti hakuajan jälkeen.
- Valintakurssiohjeet lähetetään heti hakuajan jälkeen.
- Valintakurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä.
- Valintakursseja voi suorittaa n. 4 viikon ajan.
- Valintakurssi sisällytetään valituille opiskelijoille suoraan 

tutkintoon, laajuus 3-5 opintopistettä.
- Muiden suoritusmerkinnät löytyvät Oma opintopolku-

palvelusta.

Valintakurssit



- Ilmoittaudut kokeeseen hakulomakkeella, valitsemalla valintakokeen 
suorituspaikan.

- Valintakoepaikkaa ei voi muuttaa.
- Valintakoepaikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä – hae ajoissa!

Kokeeseen valmistautuminen:
 Koe suoritetaan omalla kannettavalla tietokoneella.
 Ei erillistä kutsua, vain Qr-koodi koetta alustavalla viikolla.

 Ohjeistaa ao. amkin omalle koesivulle tarkempiin ohjeisiin.
 Toimii koepäivänä tunnistautumisvälineenä
 Esimerkkitehtäviä nähtävillä

 Ammattikorkeakouluun.fi < kaikki valintakokeeseen liittyvät ohjeet!

AMK-valintakoe 29.5. – 2.6.2023

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#osiot
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/


AMK-valintakokeen rakenne

Lähde: am
m

attikorkeakouluun.fi



International UAS Exam
- Online valintakoe 8.2., suoritetaan omalla 

tietokoneella hakijan valitsemassa paikassa
- Ryhmähaastattelut maaliskuussa

Medianomi: oma valintakoe
- Ennakkotehtävä + online haastattelu
- Valintatulos hyväksytään vain Kareliaan

Muut valintakokeet



Valinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku –palvelussa, josta myös tieto valituille 
hakijan sähköpostiin.

Julkaisuaikataulu:

1. ja 2. yhteishaun todistusvalinnat julkaistaan 29.5. mennessä.

1. yhteishaku kaikki valinnat julkaistaan 2.6. mennessä 
 Opiskelupaikan voi ottaa vastaan kun tulos on julkaistu 

2. yhteishaku kaikki valinnat julkaistaan 7.7. mennessä > OPH:n sähköinen tuloskirje
 Opiskelupaikan voi ottaa vastaan, kun ylimmän hakutoiveen valinta on julkaistu.
 Oma Opintopolussa on linkki AMK-valintakokeen osiokohtaisiin pisteisiin. 
 Omia vastauksiaan voi käydä katsomassa siinä amk:ssa, missä tehnyt kokeen. 

Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 14.7. klo 15.00 mennessä.

Varasijoilta ottaminen ja jonotus päättyvät 1.8.

Valinnat



Avoimen väylän erillishaut
haku: 1.8.-15.11 ja 1.12.-30.4.

Väyläopinnoilla hakevat (Riveria, lukiolaiset)
 Riveria: 30 op, ka 2, tutkinto valmis
 Lukiolaiset: 15 op, ka 2, lukio kesken tai 1 vuosi valmistumisen jälkeen
 Lue lisää: https://vaylaopinnot.fi/

Polkuopinnoilla hakevat
 45 op ja ka 2 (suomenkieliset koulutukset)
 30 op ja ka 2 (englanninkieliset koulutukset)
 Lue lisää: https://karelia.fi/avoin-amk-2/

Muut hakuväylät

https://vaylaopinnot.fi/
https://karelia.fi/avoin-amk-2/


Opintojen 
rahoitus

- Korkeakouluopiskelijat voivat 
saada opintotukea Kelalta
- opintotukeen kuuluvat opintoraha 

ja opintolainan valtiontakaus.
- Suomessa vuokralla asuvat: 

yleinen asumistuki
- Ulkomailla vuokralla asuvat: 

asumislisä

Lisätietoja: https://www.kela.fi/opin
totuki

https://www.kela.fi/opintotuki


Ota yhteyttä 

- Chat ma-pe klo 11-14 
hakijapalvelut@karelia.fi

- 050 361 1871, 050 560 9845, 
- 050 408 8429

- Kiitos 

mailto:hakijapalvelut@karelia.fi


Kysymyksiä?



Lisää tietoa

Karelia.fi/opiskelijaksi
Karelia.fi/hakeminen
Ammattikorkeakouluun.fi
Opintopolku.fi

Seurattavia Instagram-tilejä:
@karelia_opiskelijalähettiläät
@karelia_internationalstudies



Jätä hyvä jälki. 
Hae Kareliaan.
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