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Aikataulut 
Valintaperusteet 
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    YHTEISHAKU 
 

 Hakupalvelu  
 
      (suomi) 
 
     (ruotsi) 

 
      (englanti) 

 

 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.studieinfo.fi/
http://www.studyinfo.fi/
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Yhteishaun aikataulut 
 

1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset 
koulutukset) 

 
2. hakuaika 17.3. – 9.4.2015  klo 15.00 (muut koulutukset) 
 
Valintojen tuloksista ilmoitetaan viimeistään 1.7.2015 

 
Opiskelupaikan vastaanotto 15.7.2015 klo 15.00 mennessä 

 
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.8.2015 klo 15.00 
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HAKEMINEN 
 

 Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen yhteishaku 
 
Kaksi hakuaikaa, yhteensä 6 hakutoivetta (sisältää kaikki 
yhteishaussa mukana olevat koulutukset) 

 
Hakukohteiden järjestystä on mahdollista muuttaa hakuajan 
puitteissa 

 1. hakuajan hakukohteiden keskinäistä järjestystä voi 
muuttaa vain 7.1.-27.1. klo 15.00 välisenä aikana 
 2. hakuajan hakukohteita on mahdollista lisätä 1. hakuajan 
hakutoiveiden ylä- ja alapuolelle ja väliin sekä  
2. hakuajan hakukohteiden keskinäistä järjestystä muuttaa 
17.3.-9.4. klo 15.00 välisenä aikana 
 hakujärjestelmään vahvasti tunnistautuneet (vahva 
sähköinen tunnistaminen=sähköinen henkilöllisyyden 
todentaminen esim. pankkitunnuksilla) hakijat voivat muokata 
hakukohteiden järjestystä itse aikataulun mukaan 
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Hakija ilmoittaa hakulomakkeella kaikkien suorittamiensa 
tutkintojen tiedot 

 hakujärjestelmä laskee pisteet kaikilla vaihtoehdoilla ja 
valitsee hakijan kannalta edullisimman 
 

Opiskelijavalintojen tuloksista ilmoitetaan hakijoille sitä mukaa, 
kun sijoittelu etenee  

jos hakija tulee valituksi suoraan ylimpään hakutoiveeseensa, 
hän saa tiedon valinnasta heti, kun tulokset ovat saatavilla 
 muussa tapauksessa valintatieto on saatavilla vasta, kun 
hakijan ylempien hakutoiveiden sijoittelu on valmis 

 
Korkeakoulut voivat halutessaan varata osan aloituspaikoista 
ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville jo keväällä 2015 

Centria-ammattikorkeakoulu ei varaa aloituspaikkoja 
ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville keväällä 2015 
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HAKUKELPOISUUS 
 

 Yleinen hakukelpoisuus 
1. lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto 
2. International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European 

Baccalaureate –tutkinto 
3. vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä 

vastaava aikaisempi tutkinto 
 myös alle 3-vuotiset tutkinnot syksystä 2014 lähtien 

4. ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava 
aiempi tutkinto 

5. ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa 
kelpoisuuden korkeakouluopintoihin 
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Harkinnanvarainen valinta 
 

opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla 
ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot, 
vaikka hakukelpoista tutkintoa ei ole 
 
kaikki ammattikorkeakoulut / hakukohteet eivät käytä 
harkinnanvaraista valintaa 
 
liitteet toimitettava kaikkien harkinnanvaraista valintaa 
käyttävien hakutoiveiden ammattikorkeakoulujen 
hakijapalveluihin määräaikaan menness 
 
harkinnanvaraista valintaa vastaa hakulomakkeella 
vaihtoehto Muu korkeakoulukelpoisuus 
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VALINTAPERUSTEET 
 

 Muutos aikaisempaan: alakohtaiset valintaperusteet kaikissa 
koulutusmuodoissa ylempiä amk-tutkintoja lukuunottamatta 
 

suomen-/ruotsinkieliset päivätoteutukset 
suomen-/ruotsinkieliset monimuotototeutukset 
vieraskieliset päivätoteutukset 
vieraskieliset monimuotototeutukset 
 

 Neljä valintatapaa, joista eri variaatioita alasta ja 
koulutusmuodosta riippuen 
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Valintatapa 1 
Vaihtoehto 1A Koulumenestys 30 pistettä 

Valintakoe 70 pistettä 
Yhteensä  100 pistettä 

Vaihtoehto 1 B Koulumenestys 60 pistettä 
Valintakoe  40 pistettä 
Yhteensä  100 pistettä 

Valintatapa 1 (Koulumenestys ja valintakoe) 
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Valintatapa 2 
Koulumenestys 100 pistettä 

Valintatapa 3 
Valintakoe 100 pistettä 

Valintatapa 4 
Valintakoe 70 pistettä 
Työkokemus 30 pistettä 
Yhteensä  100 pistettä 

Valintatapa 3 (Valintakoe) 

Valintatapa 2 (Koulumenestys) 

Valintatapa 4 (Valintakoe ja työkokemus) 
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 Esimerkki: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto  

 

Liiketalouden amk-tutkinto 

Päivätoteutus 
(suomi/ruotsi) 

Jono 1: valintatapa 1, vaihtoehto 1B  
(koulumenestys ja valintakoe) 

Jono 2: valintatapa  3   
(valintakoe) 

Monimuotototeutus 
(suomi/ruotsi) 

Jono 1: valintatapa  4   
(valintakoe ja työkokemus) 

Jono 2: valintatapa  3   
(valintakoe) 

Päivätoteutus 
(vieraskielinen) 

Jono 1: valintatapa 1, vaihtoehto 1B  
(koulumenestys ja valintakoe) 

Jono 2: valintatapa  3   
(valintakoe) 

Monimuotototeutus 
(vieraskielinen) 

Jono 1: valintatapa  4   
(valintakoe ja työkokemus) 

Jono 2: valintatapa  3   
(valintakoe) 

* Ammattikorkeakoulut määrittelevät kiintiöt kummallekin valintatapajonolle (Jono 1 / Jono 2) 
**  Toisen jonon kiintiö voi olla myös 0% eli ammattikorkeakoulu voi halutessaan käyttää vain yhtä valintatapajonoa 
*** Valintatapajono 1 täytetään aina ensin, jos molemmat jonot ovat käytössä 
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HAKUKELPOISUUS / ylemmät amk-tutkinnot 
 

Hakukelpoisuus ylempiin amk-tutkintoihin 
 soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva 

korkeakoulututkinto 
 tutkinnon tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että 

tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa 
viimeistään 17.7. klo 15  

 korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään 
kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta  
 työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin 

suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen 
tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) 
jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua 
työkokemusta  

 työkokemuksen tulee olla hankittu kevään haussa 
viimeistään 31.7.2015  
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VALINTAPERUSTEET / ylemmät amk-tutkinnot 
 

Ylemmät amk-tutkinnot  
Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 50 pistettä 

Opinnäytetyön arvosana 15 pistettä 
Tutkintotodistuksen keskiarvo 15 pistettä 
Alakohtainen työkokemus 20 pistettä 
Yhteensä 100 pistettä 
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YHTEYSTIEDOT 
 

 Suomenkielinen koulutus 
  
 Hakijapalvelut  
 Talonpojankatu 2 B 
 67100 Kokkola 
 hakijapalvelut@centria.fi 
 gsm. 0447250081 

 
 Vieraskielinen koulutus 

 
 Admissions Office 
 Talonpojankatu 2 B 
 FIN-67100 Kokkola 
 admissions@centria.fi 
 tel. 0408086604 

 
 

mailto:hakijapalvelut@centria.fi
mailto:admissions@centria.fi
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