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Diakonia-ammattikorkeakoulu 
 
TAUSTATIETOLOMAKE VALINTAKOKEESEEN 
Syksy 2018 korkeakoulujen yhteishaku  
 
 
 
 
Koulutus, jonka valintakokeeseen olet saanut kutsun 
 
 sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 
 sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 
 sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 
 sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Oulun-kampus 
 sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 
 sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Porin-kampus 

 
 
Huomioithan, että tähän lomakkeeseen kirjoittamasi tiedot eivät siirry suoraan hakujärjestelmään. 
Ilmoita kaikista muuttuneista tiedoista Diakin hakijapalveluihin (hakijapalvelut@diak.fi). 
 
 
 
 
 
1.  HENKILÖTIEDOT 
 
 _________________________________________   ____________________________________ 
 Sukunimi         Etunimet (kutsumanimi alleviivataan) 
 
 _________________________________________   ____________________________________ 
 Syntymäaika       Koulusivistyskieli    
    
 
  
2.  YHTEYSTIEDOT 
 
 _________________________________________   ____________________________________ 

Lähiosoite        Postinumero ja postitoimipaikka 
   
 _________________________________________   ____________________________________ 
 Puhelin        Sähköpostiosoite 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valokuva 
 

tarvitaan 
tunnistamista 

varten 
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3.  KOULUTUSTAUSTA (todistuskopiot liitteeksi) 
 

3.1 Hakukelpoisuuden tuottanut yleissivistävä koulutus 
 
 _________________________________________   ____________________________________ 

Yo/lukio/muu       Päättötodistus (kk/v) 
 

 
3.2 Hakukelpoisuuden tuottanut ammatillinen peruskoulutus tai sitä vastaavat ammatilliset 
opinnot 

 
__________________  __________________ _______________________ _________________ 
Tutkinto   Oppilaitos   Päättötodistus (kk/v)  Koulutuksen pituus 

 
  
 Jos haet ammatillisella tutkinnolla, mikä on sinun yleissivistävä koulutuksesi? 
 
 _____________________________________ ________________________________________ 
 Yo/lukio/peruskoulu/muu    Päättötodistus (kk/v) 
 
 

Jos sinulla on aikaisempi terveydenhuollon ammatillinen tutkinto, onko sinulla voimassa oleva 
Valviran myöntämä oikeus toimia laillistettuna/nimikesuojattuna terveydenhuollon 
ammattihenkilönä? 
 
 kyllä 
 ei 

 
 
4. Muuta huomioitavaa  

 
Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote ennen opiskeluihin kuuluvaa ohjattua harjoittelua tai 
muuta työelämäyhteistyötä, jos harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten lasten ja nuorten 
parissa tapahtuvaa työskentelyä. 

 

 
Liitteet Liitä tämän lomakkeen mukaan kopiot haussa käyttämistäsi tutkintotodistuksista (lukion 

päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus tai/ja ammatillisen tutkinnon todistus). 
 

Valintakoepäivänä ei ole tulostus- tai kopiointimahdollisuutta. 
  
Palautus Lomake liitteineen palautetaan valintakoepäivänä ilmoittautumisen yhteydessä 
 
 
 
ALLEKIRJOITUS 
 
 
 _________________________________________   ____________________________________ 
 Paikka ja aika        Hakijan allekirjoitus 
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