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YHTEISHAUN VALINTAPERUSTEET   
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT 

  Suomenkieliset monimuotototeutukset 
 

Noudatamme yleistä valtakunnallista valintaperustesuositusta. 
 

Diakin valintaperusteissa sovelletaan 1.1.2015 voimaan tulleeseen lainsäädäntöön 

 ammattikorkeakoululaki (932/2014)  

 asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014) 

 laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta (955/2011) 

 laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011) 
sisältyviä määräyksiä opiskelijaksi ottamisen esteistä ja opiskelijavalintaan liittyvästä tiedonsaannista, oikeudesta 
turvalliseen opiskeluympäristöön, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja siihen liittyvästä tiedonsaannista, 
opiskeluoikeuden palauttamisesta, huumausainetestaustauksesta, kurinpidosta ja tietojen saantioikeudesta sekä 
muista lain määräyksistä. 
 
 

Hakukelpoisuus 

  
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 
(Ammattikorkeakoululaki 932/2014) 
 

 suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon 

 International Baccalaureate -tutkinnon (IB) 

 European Baccalaureate -tutkinnon (EB) 

 Reifeprüfung-tutkinnon (RP) 

 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan 
aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon  

 suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon 

 näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai 

 ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.  
 
Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien todistuskopiot tarkistetaan vain hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat 
ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot 26.9.2018 klo 
15.00 mennessä. 
 
Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio 
hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta 26.9.2018 klo 15.00 mennessä. Jos 
tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän 
käännöksestä 26.9.2018 klo 15.00 mennessä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. 
 
Oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus hakijan valmistumisesta hyväksytään hakukelpoisuuden osoittavana 
todistuksena, jos virallista tutkintotodistusta ei pystytä toimittamaan ennakkoon ilmoitettuun määräaikaan mennessä 
viranomaistoiminnasta tai siihen rinnastettavasta syystä. 
 
IB, EB tai RP-tutkinnolla hakevien tulee toimittaa todistuskopiot 26.9.2018 klo 15.00 mennessä. 
 
Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun 
perusteella on toimitettava hakijapalveluihin 26.9.2018 klo 15.00 mennessä. 
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Valvira 
 
Mikäli opiskelijaksi valitulla on sosiaali- tai terveydenhuollon tutkinto, joka edellyttää voimassa olevaa Valviran (ent. 
TEO) myöntämää oikeutta toimia laillistettuna/nimikesuojattuna sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilönä, tulee 
luvan olla voimassa.  
 
 

Harkinnanvarainen valinta 
 

Diak ei käytä harkinnanvaraista valintaa 
 

Hakemuksen muuttaminen 

  
Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi muuttaa vain hakuaikana. 
Hakukelpoisuuteen liittyvien hakuajan jälkeen muuttuneiden tietojen ilmoittaminen tulee tehdä viimeistään 12.10.2018 
klo 15.00 mennessä. 

 
Kaikki muutokset tulee ilmoittaa kirjallisesti ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun 
hakijapalveluihin. 
 
 

Opiskelijavalinta 

  
Sosiaaliala 
monimuotototeutus 
 

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 11.10.2018 klo 
9.00 ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen 

määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.  Lopullinen valinta 
tehdään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. 
 

Valintatapa 1: Valintakoe  
• max. 70 pistettä 
   

  

Valintakoe 
 

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä 
työskentelyvalmiuksia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 
 

Valintakoe sisältää 

 kirjallisen osion, johon ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia 

 ryhmäkeskustelun 

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. Hakijan tulee myös 
suorittaa jokainen osio hyväksytysti (vähintään 1 pistettä). 
 

Sosiaalialan valintakokeessa maahanmuuttajataustaisten hakijoiden kohdalla käytetään sovellettua asteikkoa niiden 
kirjallisten osioiden kohdalla, joissa kielitaidon merkitys on suuri.  
 

 
Terveysala 
monimuotototeutus 
 

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 11.10.2018 klo 
9.00 ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen 
määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.  Lopullinen valinta 
tehdään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. 
 

Valintatapa 1: Valintakoe  
• max. 70 pistettä 
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Sairaanhoitajakoulutusten valintakoe on sähköinen.  Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla 
motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen 
haun ajan. 
 
 
Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. Hakijan tulee myös 
suorittaa jokainen osio hyväksytysti (vähintään 1 pistettä).   
 

Opiskelijavalinnan ehdollisuus 
 
Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta koulutodistukset ja saanut 
hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta. 
 
Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä 

 jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa 

 jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja 

 jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai toimintakyvyltään 
sopivana. 

 jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen 

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä   
 
Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa (esivalinnassa valintakokeisiin kutsuttaessa ja 
lopullisessa valinnassa) paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 
 

1. valintakoe 
2. hakutoivejärjestys 
3. arvonta 

 

Terveydelliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan sosiaali- ja terveysalalle 
 
Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että  

 opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa  

 ala ei sovellu huumeidenkäyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle  

 esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden 
häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä  

 veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista 

 useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä 
työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa. 

 
Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät 
terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden 
peruuttamista koskevasta päätöksestä. 
 
Opiskelija tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai 
opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. 
 
Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta 
epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai 
harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. 
 

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa 
 

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakulomake 
on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on tulostettavissa jokaisen korkeakoulun verkkosivulta.  
 
Hakemuksessa tulee kuvata tarvittavat erityisjärjestelyt, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen 
tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta 
vanhoja. Hakemuksessa on tarkempi ohjeistus liitteistä. 
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Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden 
erityisjärjestelyhakemus tulee jättää 26.9.2018 klo 15.00 mennessä.  Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin  
korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.  Hakemus toimitetaan ao. korkeakoulujen hakijapalveluihin. 
 
Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja 
valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden 
korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta 
oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. 
 
Valintakokeen erityisjärjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. 
Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä.  Erityisjärjestelyistä annetaan hakijalle 
ilmoitus (ei päätös) riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet ovat salassa 
pidettäviä. 

.  

Muutoksenhaku 
 

Jos hakijan mielestä Diakin opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, hakijan tulee ottaa ensin 
yhteyttä Diakin hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua 
Diakin tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä 
on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella halutaan muutosta.  Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen: Diak 
Hakijapalvelut, PL 12, 00511 Helsinki.  Määräajan umpeutumisen jälkeen saapuneita tai väärään osoitteeseen 
toimitettuja oikaisupyyntöjä ei huomioida. 
 
 

 

 

 

 


