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ON AIKA
Yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvat muutok- mahdollisen työnantajan ja perheen kanssa. Tärset ovat jatkuvia. Tulevaisuutta on vaikea enna- keää on myös opetella juuri sinulle parhaiten sokoida. Aikuisopiskelijana saat uusia mahdollisuuk- veltuvia opiskelutapoja ja lisätä etä- ja verkkosia luoda omaa tulevaisuuttasi.
opintototeutuksilla vapauksia ajankäyttöön. Opiskelussa huomioidaan aiAikuisopiskelu on haastavaa
kaisemmin hankittu osaaminen
mutta antoisaa. Usein
henkilökohtaista opiskelusuunopintoja viedään eteenpäin
nitelmaa laadittaessa. Apunatyön ohessa ja arjen
si ovat ammattikorkeakoulun
kiireiden keskellä, mutta
opettajat, opinto-ohjaajat ja
samalla aikuisopiskelijan
muu neuvontaa antava henosaaminen kehittyy ja
kilökunta sekä Koulutusmahdollisuudet edetä
tori.
työssä paranevat.
On palkitsevaa huomata,
Aikuisopiskelijana voit
että aikuisenakin oppii.
osallistua joko lyhytkestoi***
seen lisä- ja täydennyskoulutukseen tai tutkintoon johtavaan
Tässä oppaassa esitellään Kemikoulutukseen. Erityisesti aikuiskouTornion ammattikorkeakoulun syklutusta varten on kehitetty uusia ja
syllä 2013 alkava aikuiskoulutus ja hakuinnostavia opiskelumenetelmiä.
järjestelmä.
Aikuisopiskelu on hyvä mahdollisuus, mutta varsinkin kokonaisen tutkinnon suorittaminen vaatii aikaa,
joka on pois jostakin muusta. Opintojen alussa
kannattaakin miettiä ja keskustella ajankäytöstä

Mirva Juntti
koulutuspäällikkö
Kaupan ja kulttuurin ala
puh. 0400 126 287
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Lisäksi ammattikorkeakoulu järjestää kaikille avoimia ammattikorkeakouluopintoja. Uusia mielenkiintoisia kursseja käynnistyy jatkuvasti. Katso nettisivuilta!

Soili Mäkimurto-Koivumaa
koulutuspäällikkö
Tekniikka
puh. 040 734 0405

Sinikka Kähkölä
koulutuspäällikkö
Sosiaali- ja terveysala
puh. 0400 695 907

AIKUISENA
AMMATTIKORKEAKOULUSSA
TUTKINTO TAI TÄYDENTÄVIÄ OPINTOJA
Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa
• AMK-tutkintoja
• ylempiä AMK-tutkintoja
• erikoistumisopintoja ja
• avoimia ammattikorkeakouluopintoja.
Tutkinto-opiskelijoilta ei peritä lukukausi- tai muita
opiskelumaksuja.

Erikoistumisopinnot
Erikoistumisopinnot ovat ammatillista kehittymistä
edistäviä, laajahkoja täydennyskoulutusohjelmia.
Niihin voivat hakea ammatillisen opistoasteen tai
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Erikoistumisopinnot ovat laajuudeltaan 30–60 opintopistettä. Ne eivät johda tutkintoon.
Avoimet AMK-opinnot

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella
kuka tahansa iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitAMK-tutkinnot
teista riippumatta. Opiskelu sopii oman ammatti
AMK-tutkinnot ovat 210–240 opintopisteen laajui- osaamisen laajentamiseen ja päivittämiseen sekä
sia alempia korkeakoulututkintoja. Koko tutkinnon tutkinto-opintoihin ja valintakokeisiin valmistautusuorittaminen kestää yleensä 3 ½–4 vuotta. Aikuis- miseen. Ne ovat myös hyvä tapa tutustua eri aloikoulutuksena voi suorittaa osan niistä tutkinnois- hin ja ammattikorkeakoulumaiseen opiskeluun
ta, joita Kemi-Tornion ammattikorkeakoululla on mahdollisia tutkinto-opintoja varten.
oikeus myöntää. Tarjonta vaihtelee vuosittain.

Ylemmät AMK-tutkinnot
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat jatkotutkintoja niille, jotka ovat jo suorittaneet AMKtutkinnon. Opinnot kestävät yleensä 1,5–2 vuotta ja
opiskelu onnistuu työn ohessa. Tarjonta vaihtelee
vuosittain.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan
korkeakoulututkintojen järjestelmässä ylempään
korkeakoulututkintoon. Ylemmän AMK-tutkinnon
suorittanut on siis kelpoinen hakemaan virkoja ja
tehtäviä, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneelle on yksi hyvä uravaihtoehto pätevöityä AMKopettajaksi.
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Avoimen korkeakouluopetuksen kautta voi opiskella ammattikorkeakoulun AMK- ja ylempi AMKtutkintoihin kuuluvia opintoja. Avoin opetus vastaa
korkeakoulun tutkinto-opetusta, joten se mahdollistaa suoritusten hyväksilukemisen mahdollisissa
tutkinto-opinnoissa korkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti. Tutkintoa avoimen korkeakouluopetuksen kautta ei voi suorittaa, mutta tutkintoopiskelijaksi hakeutuessa kannattaa tarkistaa
suoritettujen opintojen hyödyntäminen jo hakuvaiheessa (ks. sivu 13).
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa voi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa kulttuurialan, liiketalouden, tietojenkäsittelyn, tekniikan
sekä sosiaali- ja terveysalan tutkintojen osia joko
yksittäisinä kursseina tai laajempina opintokokonaisuuksina lukuun ottamatta työharjoitteluita ja
opinnäytetyötä.
Opintoja on mahdollista suorittaa tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä tai avoimen järjestämillä erillisopintojaksoilla. Niitä tarjotaan päivisin, iltaisin sekä verkko-opintoina, joten opiskelun voi hyvin sovittaa omiin aikatauluihin ja elämäntilanteeseen.

Kohtuuhintaisiin opintoihin voi hakeutua ympäri
vuoden. Katso Lapin avointen korkeakouluopintojen tarjonta: www.maakuntakorkeakoulu.fi.
Oppisopimustyyppinen koulutus
Oppisopimustyyppistä koulutusta järjestetään KemiTornion ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot ovat joko täydennyskoulutustyyppisiä tai tutkintoon tähtääviä, ja tarjonta vaihtelee
vuosittain.

AMK-OPETUS JA -OPISKELU
Ammattikorkeakoulussa (lyhennetään AMK) suoritettavat tutkinnot ovat ammatillispainotteisia
korkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on kouluttaa ammatillisia asiantuntijoita
työelämän kehittämistehtäviin.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun historian aikana koulutus on kulkenut traditionaalisesta tietopainotteisesta ja opettajakeskeisestä koulusta tasapainoon vapauden ja vastuun suhteen: korostetaan
oppimaan oppimista, yhteistyötä ja avointa oppimisympäristöä.
Tulevaisuuden ammattitaidossa korostuu toisaalta
kunkin alan syvällinen erikoisosaaminen ja toisaalta kaikille aloille yhteinen, yleinen ammattitaito.
Opetuksen lähtökohtana on oppija, hänen taipumuksensa, tarpeensa ja kiinnostuksensa. Koulun
toimintatavat vastaavat ihmisen luontaisia tapoja
toimia: yksin, kaksin, ryhmässä, harvoin suurryhmässä.
Oppiminen perustuu luonnollisiin ongelmiin, joihin
haetaan vastausta tutustumalla kirjaston tietoihin,
kokeilemalla, tutkimalla, vertailemalla ja keskustelemalla.
Opetussuunnitelman yleisinä lähtökohtina on kolme
keskeistä teemaa.
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Työelämävalmiudet tarkoittavat ammattitaitovaatimuksia, koulutusohjelmakohtaisia ydinosaamisalueita ja yleisiä työelämävalmiuksia. Hyvät ammattikohtaiset työelämävalmiudet merkitsevät
kehittävän, tutkivan ja uudistavan työotteen omaksumista.
Moniammatillisuus viittaa siihen, että yhteiskunnan ja alueen sekä yksilön ongelmat eivät ratkea
yhdestä näkökulmasta vaan tarvitaan yhteistyötä
eri koulutusalojen välillä.
Kansainvälistymisen lisääntyminen tarkoittaa liikkuvuuden lisäksi monikulttuurisuuden syventämistä, tietoisuuden, asenteiden ja arvostusten sekä Virtuaaliluokassa voidaan jakaa tietokonesovellukyhteistyötaitojen kehittämistä.
sia ja tiedostoja, keskustella mikrofonin ja kuulokkeiden avulla ja tehdä ryhmätyötä. VirtuaaliluokasVerkko-opintojen tukipalvelut
sa tapahtuvat luennot nauhoitetaan ja niitä voi katAikuiskoulutuksessa verkko-opiskelulla on keskei- sella ja kuunnella jälkikäteen. Lisäksi opiskelussa
nen rooli, sillä se mahdollistaa opiskelun jousta- voidaan käyttää erilaisia sosiaalisen median sovelvasti paikkakunnasta riippumatta ja työn ohella.
luksia, mm. wikejä ja blogeja.”
Verkko-opiskelu tarkoittaa opiskelua internetin
välityksellä. Pohjimmiltaan verkko-opiskelussa on
samat elementit kuin perinteisemmissäkin opiskelumuodoissa, sillä myös verkko-opintojaksolla
luet, kirjoitat, kuuntelet ja keskustelet. Verkkoopetuksen määrä vaihtelee koulutusohjelmittain,
kokonaisesta verkkotutkinnosta pienempiin verkkoopintokokonaisuuksiin. Tarkemmat tiedot verkkoopetuksen määrästä koulutusohjelmittain löytyvät tässä oppaassa olevista koulutusohjelmakuvauksista.

Verkko-opinnot eivät vaadi erityistä tietoteknistä
osaamista, tietokoneen ja internetin peruskäyttötaidot riittävät. Opintojen alussa järjestetään koulutusta sekä perustietoteknisiin valmiuksiin että
verkko-opiskelussa käytettäviin työvälineisiin. Etäopiskelua varten opiskelijalla täytyy olla laajakaistaisella internet-yhteydellä varustettu tietokone
sekä mikrofonikuulokkeet.

Verkko-opiskelun tukipalveluista vastaa eOppimiskeskus ja tukipalvelut ovat saatavilla maanantaista
perjantaihin klo 8–21 ja lauantaisin sopimuksen
Verkko-opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti oppimis- mukaan.
alustalla (Moodle) ja reaaliaikaisessa virtuaaliluokassa (iLinc). Moodle-oppimisalusta mahdollistaa
mm. oppimateriaalin saatavuuden sähköisesti,
Video verkko-opiskelusta: www.tokem.fi >
tekstipohjaiset verkkokeskustelut sekä tehtävien
Hakijalle > Virtuaaliopinnot
työstämisen yksin ja pienryhmissä. Virtuaalisessa
luokkahuoneessa opettaja ja opiskelijat työskenteLisätietoja verkko-opiskelusta ja
levät omien tietokoneidensa ääressä samanaikaikäytettävistä työvälineistä
sessa yhteydessä toisiinsa.
www.etukipalvelut.fi.
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HAKEMINEN
KUKA VOI HAKEA - HAKUKELPOISUUS
AMK-tutkinnot
Tutkinnot joilla voi hakea
Yleisen hakukelpoisuuden koulutusohjelmiin antavat, eli voit hakea mille tahansa alalle, kun sinulla
on suoritettuna:
• l ukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto (laki
ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005)
• International Baccalaureate; Reifeprüfung- tai
European Baccalaureate -tutkinto
•o
 pistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen
tutkinto (mm. insinööri)
•a
 mmatillisesta koulutuksesta annetussa laissa
(630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan vähintään
kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai
sitä vastaava aikaisempi tutkinto
•n
 uorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91)
tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot
•a
 mmatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa
laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan
vähintään kolmivuotinen ammatillinen
perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto
•u
 lkomainen koulutus, joka asianomaisessa
maassa antaa kelpoisuuden korkeakoulu
opintoihin.
Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna
kevään haussa viimeistään 31.7.2013 ja syksyn
haussa viimeistään 31.12.2013. Ulkomailla suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis haku8

ajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai
ETA-maan kansalainen.
Muut hakuun vaikuttavat tekijät
Aikuissovelluksiin hakijalla tulee lisäksi olla vähintään 18-vuotiaana hankittua työkokemusta vähintään kaksi vuotta. Kaikki myös ulkomailla hankittu
työtodistuksella osoitettu työkokemus otetaan
huomioon. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7. ja syksyn haussa viimeistään 31.12.
Työtodistuskopion lisäksi hakijan on toimitettava
vieraskielisestä työtodistuksesta käännöskopio
(virallisen kielenkääntäjän tekemä) suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi. Kopiot toimitetaan vasta
opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Ks. tarkemmat tiedot s. 14.
Ammattikorkeakoulussa on käytössä lisäksi harkinnanvarainen valinta ja avoimen ammattikorkeakoulun opintopolku. Ks. tarkemmin s. 13.
Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat myös
suppeammat saman alan opinnot.
Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee toimittaa
kopio tutkintotodistuksesta ja sen käännös (virallisen kielenkääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi hakutoimistoon viimeistään
11.4.2013 klo 16.15. Tämä ei koske niitä hakijoita,
jotka ovat hakukautena valmistuvia EU/ETA-maan
kansalaisia.
Pohjakoulutusvaatimukset vaihtelevat jonkin verran
eri koulutuksissa. Katso tarkemmat hakukelpoisuuden edellytykset koulutusten esittelyjen yhteydessä.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Haussa käytettävän tutkintotodistuksen tulee olla
valmis viimeistään 31.7.2013. Poikkeuksena ovat
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat master- ulkomailla suoritettavat tutkinnot, joiden tulee olla
tason jatkotutkintoja. Voit hakea opiskelemaan suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä,
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten kun jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen.
sinulla on jo AMK-tutkinto.
Katso tarkemmat hakukelpoisuuteen liittyvät ohjeet
Lisäksi sinulla tulee olla kolme vuotta työkokemus- www.tokem.fi. Hakukelpoisuudestasi ja valintata asianomaiselta alalta ja sen tulee olla hankittu perusteista voit tiedustella myös hakutoimistosta.
AMK-tutkinnon jälkeen. Työkokemukseksi voidaan
laskea myös alan työkokemus, joka on hankittu Erikoistumisopinnot
opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tut- Erikoistumisopintoihin voit pääsääntöisesti hakea
kinnon ja AMK-tutkinnon suorittamisen välillä.
saman alan AMK- tai opistotason tutkinnon ja työkokemuksen jälkeen.

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU
Hakutoimisto
Lumikko, PL 505, Lumikontie 2,
94101 Kemi
Puh. 010 383 5198, 010 383 5279
faksi 016 251 139
hakutoimisto@tokem.fi
www.tokem.fi/hakutoimisto
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HAKEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

16.15, jolloin nettihaku sulkeutuu. Syksyn yhteishaun (tammikuussa 2014 alkavaan koulutukseen)
Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteishaku- hakuaika on 16.9.–1.10.2013 klo 16.15.
järjestelmä myös tutkintoon tähtäävässä aikuiskoulutuksessa.
Viimeisenä hakupäivänä leimattu postileima ei riitä:
kaikki hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset
Yhteishaku tarkoittaa sitä, että samalla lomakkeel- hylätään.
la, saman hakuajan puitteissa, voi hakea useampaan
suomalaiseen ammattikorkeakouluun.
Voit esittää hakemuksessasi enintään neljä hakutoivetta. Harkitse tarkoin hakutoivejärjestystä, sillä
Yhteishaku ei kuitenkaan kata kaikkia koulutuksia, hakulomakkeessa ilmoittamasi hakutoivejärjestys
vaan erikoistumisopintoihin haetaan edelleen kor- on sitova – et voi muuttaa sitä enää hakuajan päätkeakoulun omalla lomakkeella.
tymisen jälkeen. Huomioi, että voit ottaa vastaan
vain yhden korkeakoulupaikan lukukaudessa.
Hakulomakkeet
Yhteishakulomake on täytettävissä hakuaikana, al- Kaikkiin koulutuksiin ei kuitenkaan voi hakea yhteiskaen 4.3.2013, osoitteessa: www.amkhaku.fi.
haussa, vaan joihinkin haetaan käyttämällä oppilaitoksen omaa hakulomaketta. Näissä tapauksisNettihakulomake ohjaa hakijaa lomakkeen täyttä- sa lomakkeen voi ladata osoitteessa www.tokem.fi.
misessä ja antaa tietoja hakemisesta. Nettihakemusta ei allekirjoiteta eikä postiteta. Täytetty ha- Voit halutessasi osallistua useampaankin hakuun,
kemus tallennetaan tietokantaan, josta se välittyy mutta voit ottaa lukukauden aikana vastaan vain
ensimmäisenä hakutoiveena olevaan ammattikor- yhden tutkintoon johtavan opiskelupaikan. Ks. yhkeakouluun.
den korkeakoulupaikan säännös, s. 15. Säännös ei
koske erikoistumisopintoja (eivät johda tutkintoon).
Lomakkeen voi täyttää myös käyttämällä paperilo- Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulumaketta. Lomakkeita saa ammattikorkeakoulun jen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset
hakutoimistosta.
ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät
myös säännöksen ulkopuolelle.
Hakemusten on oltava perillä ammattikorkeakoulun hakutoimistossa tai tallennettuna 3.4.2013 klo Kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota
yhteyttä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon.
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Koulutukset, joihin haetaan kevään yhteishaussa

Koulutukset, joihin haetaan koulun
omalla hakulomakkeella

Valtakunnallisessa kevään yhteishaussa 4.3.–
3.4.2013 klo 16.15 haetaan osoitteessa www.amk- Hakuaika on maaliskuussa 2013. Katso lisätietoja
haku.fi olevalla lomakkeella seuraaviin syksyllä www.tokem.fi. Tilaa hakulomake hakutoimistosta
2013 alkaviin aikuisten tutkintoon johtaviin koulu- tai tulosta www-sivuilta.
tuksiin:
• Työterveyshuollon erikoistumisopinnot
•K
 uvataiteen koulutusohjelma,
kuvataiteilija (AMK)
•L
 iiketalouden koulutusohjelma,
tradenomi
•K
 one- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma,
insinööri (AMK)
•S
 osiaalialan koulutusohjelma,
sosionomi (AMK)
•S
 ähkötekniikan koulutusohjelma,
insinööri (AMK)
•T
 uotantotalouden koulutusohjelma,
insinööri (AMK)
•V
 anhustyön koulutusohjelma,
geronomi (AMK)
•T
 eknologiaosaamisen johtamisen
koulutusohjelma,
insinööri (ylempi AMK)
•S
 osiaalialan koulutusohjelma,
sosionomi (ylempi AMK)/
geronomi (ylempi AMK)
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OPISKELIJAVALINTA
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu noudattaa
Työnäytekansio
opiskelijavalinnassa Arenen valintaperusteita ja
Työkokemus
sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseensa. Poikkeuksena kuvataiteen 	Tutkintoon johtavassa
ammattikorkeakoulutuksessa 1) tai
koulutusohjelma, jossa on omat valintaperusteet.

OPISKELIJAVALINTA (AMK-TUTKINNOT)
Ei kuvataiteen koulutusohjelma

70 pistettä
20 pistettä

avoimessa ammattikorkeakoulussa
samalla koulutusalalla
suoritetut opinnot 2)

10 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Valinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta
ja ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pistei- 1)	tutkinnon ei tarvitse olla valmis
den perusteella:
2)	erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta
ei hyväksytä

Valintakoe

70 pistettä

Työkokemus

20 pistettä

Tutkintoon johtavassa ammattikorkeakoulutuksessa 1) tai avoimessa AMK:ssa samalla
koulutusalalla suoritetut opinnot 2)
10 pistettä
Yhteensä max

100 pistettä

1) tutkinnon ei tarvitse olla valmis
2)	erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta ei
hyväksytä. Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan
päättymiseen mennessä.

OPISKELIJAVALINTA
Kuvataiteen koulutusohjelma

Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
Mahdollisesti vapautuville opiskelupaikoille valitaan varalla olevat hakijat valintapistemäärän
osoittamassa järjestyksessä.
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
• hakutoivejärjestys
• valintakoe (kuvataiteen ko: työnäytekansio)
• tutkintotodistus
• työkokemuspisteet
• ammattikorkeakouluopinnot

Valinta tehdään työnäytekansion, työkokemuksen,
ja ammattikorkeakoulussa tai avoimessa ammatti- Jos hakijoiden paremmuusjärjestys ei selviä näillä
korkeakoulussa kulttuurialalla suoritettujen opin- perusteilla, arpoo tietojärjestelmä hakijoiden järtojen perusteella:
jestyksen.
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Saman alan aiemmat AMK-opinnot
tai avoimet AMK-opinnot

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot

Mikäli olet suorittanut koulutusohjelmaan soveltuAmmattikorkeakoulussa suoritetuista saman kou- via opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opinlutusalan opinnoista saa pisteitä seuraavasti:
toina vähintään 60 opintopistettä, et tarvitse ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoiSuoritetut opintoviikot /
Pisteet
suutta etkä kahden vuoden työkokemusta.
opintopisteet
2/3
4/6
6/9
8/12
10/15
12/18
14/21
16/24
18/27

1
2
3
4
5
6
7
8
10

Harkinnanvarainen valinta

Opiskelijaksi voidaan siten ottaa myös hakija, jolla
ei ole säädettyä pohjakoulutusta, mutta jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja
taidot opinnoissa menestymiseen. Valinta tehdään
tällöin vain haastattelun perusteella.
Hakijan on toimitettava opintosuoritusote kevään
yhteishaussa 11.4.2013 klo 16.15 mennessä kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin.

OPISKELIJAVALINTA
(YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT)

Harkinnanvaraisessa valinnassa voi hakea henkilö, Valinta tehdään valintakokeesta tai ennakkotehtäjolta puuttuu vaadittava pohjakoulutus tai työkoke- västä sekä opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemus tai molemmat, mutta jolla ammattikorkea- muksesta kertyvien pisteiden perusteella:
koulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot. Tällöin
Valintakoe tai ennakkotehtävä
50 pistettä
valinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Kokeessa on menestyttävä yleensä keskiOpinnäytetyön arvosana
30 pistettä
määräistä paremmin.
Työkokemus
20 pistettä
Yhteensä max

100 pistettä

4/–/9/M/–

20 pistettä

3 / 2 / 8 / C / ht

10 pistettä

Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan on toimitettava kevään yhteishaussa ammattikorkeakouluille 11.4.2013 klo 16.15 mennessä kopiot niistä todis- Opinnäytetyön arvosanat pisteytetään seuraavasti:
tuksista, joihin haluaa valinnassaan vedota. Todistuskopiot tulee toimittaa kaikkiin niihin ammattiOpinnäytetyön arvosana
Pisteet
korkeakouluihin, joihin on yhteishaussa hakenut.
5 / 3 / 10 / L / E / et
30 pistettä
Harkinnanvarainen valinta ei koske ylempiä AMKtutkintoja.
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Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuus- tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksen on oltava
järjestykseen seuraavin perustein:
siltä koulutusalalta, jolle olet hakemassa. Pisteitä
voit saada vain työkokemuksesta, josta on työnan• hakutoivejärjestys
tajan todistus.
• valintakoe tai ennakkotehtävä
• opinnäytetyön arvosana
Kuvataiteen koulutusohjelmassa työkokemuk• työkokemuspisteet
sen merkitys on erilainen. Pisteitä saa yleisestä
työkokemuksesta, ei ainoastaan kulttuurialan.
Jos hakijoiden paremmuusjärjestys ei selviä näillä
perusteilla, arpoo tietojärjestelmä hakijoiden jär- Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä
jestyksen.
saman työnantajan palveluksessa hankittua.
VALINTAKOE
Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset.
Tarkasta kuuluuko hakemiisi koulutusohjelmiin
ennakkotehtävä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä
on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut
YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään
AMK-tutkinnon valintakokeesta on saatava vähin- 31.7.
tään 30 pistettä ja ylemmän AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen valintakokeesta tai ennakkoteh- HUOM! Ylemmässä AMK-tutkinnossa voit laskea
tävästä on saatava yhteensä vähintään 20 pistettä työkokemuksesi 31.7.2013 asti.
voidaksesi tulla valituksi.
Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että
Kuvataiteen koulutusohjelmassa ei ole valinta- 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään
koetta, vaan valinta tehdään työnäytekansion, 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkotyökokemuksen, ja ammattikorkeakoulussa tai kemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saavoimessa ammattikorkeakoulussa kulttuuri man työnantajan palveluksessa hankittua.
alalla suoritettujen opintojen perusteella.
Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä
Työnäytekansiosta on saatava vähintään 30 pistettä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytetvoidaksesi tulla valituksi. Ohjeet työnäytekansion tyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelaatimiseen julkaistaan 3.1.2013 osoitteessa www. lusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
tokem.fi. Työnäytekansio sekä kopiot haussa käyttämistäsi koulu- ja työtodistuksista on toimitettava Hakiessasi AMK-tutkintoon, saat työkokemuspisKemi-Tornion ammattikorkeakouluun 24.5.2013 teitä vasta kahden vuoden (hakukelpoisuuden
klo 16.00 mennessä. Kuoreen merkintä Kuvatai- edellytys) työkokemuksen jälkeisestä koulutusalateen työnäytekansio, Huom. 24.5.2013 leimattu kohtaisesta työkokemuksesta. Varmista alakohtaipostileima ei riitä.
nen työkokemuksesi hakutoimistosta. Vastaavasti
ylemmissä AMK-tutkinnoissa työkokemuspisteitä
TYÖKOKEMUKSEN MERKITYS
saat vasta kolmen vuoden (hakukelpoisuuden
Hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen ylittä- edellytys) yli menevästä työkokemuksesta, ja sen
västä saman koulutusalan työkokemuksesta saa pitää olla hankittu alalta, jolle nyt olet hakemassa
pisteitä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tai alalta, jolta haussa käyttämäsi tutkinto on.
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OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

jos sinut on valittu viimeistään 16.7.2013. Jonotusoikeus päättyy 13.8.2013 klo 16.15. Voit seurata
Valituille lähetetään valintakirje ja opiskelupaikan hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti haku
vastaanottamisilmoituslomake. Mikäli haluat ot- osoitteessa www.amkhaku.fi.
taa opiskelupaikan vastaan, palauta allekirjoitettu
opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ammatti- Jos et tullut valituksi
korkeakoululle
Jos et tullut valituksi yhteishaussa hakemiisi koulutuksiin, saat postissa kirjeen, josta näet saavut• kevään yhteishaussa 30.7.2013
tamasi valintapistemäärän ja mahdolliset varasiklo 16.15 mennessä
jasi. Mahdollisesti vapautuville opiskelupaikoille
valitaan
varalla olevat hakijat valintapistemäärän
• s yksyn yhteishaussa 10.12.2013
osoittamassa järjestyksessä.
klo 16.15 mennessä
Voit ottaa opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautua
läsnä- tai poissaolevaksi myös hakuosoitteessa
www.amkhaku.fi.

Tiedustele opiskelumahdollisuuksiasi suoraan ammattikorkeakoulujen hakutoimistoista. Tiedustele
myös mahdollisuuksia opiskella avoimia AMKopintoja.

Mikäli käytät paperista lomaketta, huomaa, että
viimeisenä palautuspäivänä leimattu postileima ei Yhden korkeakoulupaikan säännös
riitä. Tämän aikarajan jälkeen saapuneet vastaan- Voit osallistua vuoden aikana niin moneen hakuun
ottamisilmoitukset ovat mitättömiä.
kuin haluat, mutta ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan lukukaudeksi. Vaikka siirtäisit opintoJos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, jen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi
selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana
paikoista ennen ilmoituksen palauttamista. Palauta lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.
vastaanottamisilmoitus vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tulleita Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee ainoasilmoituksia ei huomioida.
taan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia, jotka johtavat korkeakoulututkinTodistusten tarkastaminen
toon. Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeaValinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakou- koulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraslu on tarkistanut koulu- ym. mahdollisesti tarvitta- kieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
vat todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa jäävät säännöksen ulkopuolelle.
valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos ha- Säädöksen tarkoituksena on, että mahdollisimkija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.
man moni saa korkeakoulupaikan.
Opiskelupaikan jonottaminen

Korkeakoulututkintoja ovat yliopistojen alemmat
Jos et pääse yhteishaussa itsellesi kaikkein mie- ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä ammattiluisimpaan koulutukseen, vaan jäät varasijalle, korkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakouluvoit jäädä jonottamaan. Jonotus on mahdollista, tutkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
Tammikuu
3.1. Kuvataiteen
koulutusohjelman
työnäytekansion
laatimisohjeet
verkossa
www.tokem.fi.

Helmikuu

Maaliskuu
Yhteishaku alkaa
4.3. syksyllä
käynnistyvään
koulutukseen:
www.amkhaku.fi
Haku syyskuussa
2013 alkaviin
työterveyshuollon
erikoistumis
opintoihin

Huhtikuu

Toukokuu

Yhteishaku päättyy
3.4.

13.5. Valintakoe
kutsut yhteis
haussa hakeneille
ja kirjeiden lähetys
niille, jotka eivät
ole hakukelpoisia.

Hakemusten on
oltava perillä
hakutoimistossa tai
tallennettuna
netissä:
amkhaku.fi 3.4.
klo 16.15
mennessä
Harkinnan
varaisessa
valinnassa,
avoimessa
AMK:ssa väh. 60 op
suorittaneet
hakevan (s. XX), ja/
tai ulkomaisella
tutkinnolla
hakevan, joka ei ole
hakukautena
valmistuva EU-/
ETA-maan
kansalainen, (s. X)
on toimitettava
hakutoimistoon
kopiot todistuksista
11.4. klo 16.15
mennessä
15.4.-22.5.
Liiketalouden
koulutusohjelman
valintakokeen
ennakkomateriaali
verkossa
www.tokem.fi.

24.5. Kuvataiteen
koulutusohjelman
työnäytekansio ja
haussa käytetyt
koulu- ja
työtodistuskopiot
toimitettava
osoitteeseen
KTAMK,
Kulttuuriala,
Kauppakatu 58,
95400 TORNIO
klo 16.00
mennessä.
Kuoreen merkintä
Kuvataiteen
työnäytekansio.
Valintakokeet
22.5. Liiketalouden
koulutusohjelma
27.5. Tekniikan
koulutusohjelmat
ja Tekniikan
(ylempi AMK)
27.–28.5.
Vanhustyön
koulutusohjelma
(hakijalle
yksipäiväinen)
28.–31.5.
Sosiaalialan
koulutusohjelma
(hakijalle
yksipäiväinen)
3.-4.6. Sosiaalialan
(ylempi AMK)
koulutusohjelma
(hakijalle
yksipäiväinen)
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Kesäkuu
6.6. Hakijan
ilmoitettava
pisteitykseen
vaikuttavat
arvosana- ja
työkokemus
muutokset
viimeistään
14.6. Valintojen
tulokset
ilmoitetaan
yhteishaussa
hakeneille
(aikaisintaan)

Heinäkuu
16.7. Valintojen
tulokset
ilmoitetaan
yhteishaussa
hakeneille
(viimeistään)
30.7. klo 16.15
Opiskelupaikan
vastaanottamis
ilmoituksen
viimeinen päivä,

Elokuu
13.8. klo 16.15
jonotusoikeus
päättyy
yhteishaussa
hakeneilla

Syyskuu

Lokakuu

16.9. Yhteishaku
alkaa
tammikuussa 2014
käynnistyviin
koulutuksiin:
amkhaku.fi

1.10. Yhteishaku
päättyy
tammikuussa 2014
käynnistyviin
koulutuksiin.
Hakemusten on
oltava perillä
ammattikorkea
koulun haku
toimistossa tai
tallennettuna
netissä osoitteessa
amkhaku.fi 1.10.
klo 16.15 mennessä
Harkinnan
varaisessa
valinnassa,
avoimessa
ammattikorkea
koulussa vähintään
60 opintopistettä
suorittaneet
hakevan (s. 13), ja/
tai ulkomaisella
tutkinnolla
hakevan, joka ei
ole EU-/ETA-maan
kansalainen, (s. 8)
on toimitettava
hakutoimistoon
kopiot todistuksista
8.10. klo 16.15
mennessä.

Marraskuu
11.11. Hakijan
ilmoitettava
pisteitykseen
vaikuttavat
arvosana- ja
työkokemus
muutokset
viimeistään

Joulukuu
10.12. klo 16.15
Opiskelupaikan
vastaanottamis
ilmoituksen
viimeinen päivä

22.11. Valintojen
tulokset
ilmoitetaan
yhteishaussa
hakeneille
(aikaisintaan)
26.11. Valintojen
tulokset
ilmoitetaan
yhteishaussa
hakeneille
(viimeistään)

14.10.
Valintakoekutsut
yhteishaussa
hakeneille ja
kirjeiden lähetys
niille, jotka eivät
ole hakukelpoisia
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SYKSYLLÄ 2013
ALKAVA AIKUISKOULUTUS
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TRADENOMI
Liiketalouden koulutusohjelma, Taloushallinnon suuntautuminen

Laajuus: 210 op

Opetuskieli: suomi

Kesto: 3 v 6 kk

Opiskelijamaksu: maksuton

Alkamisajankohta: syksyllä 2013

Aloituspaikat: 40

Valintakoepäivä: 22.5.2013. Kemi-Tornion AMK järjestää oman valintakokeen.
Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. KTAMK ei hyväksy toisessa
ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjelmassa suoritettua valintakoetta.
Järjestävä yksikkö: Liiketalous ja tietojenkäsittely, Kauppakatu 58, 95400 Tornio
Hakuaika: yhteishaussa 4.3.–3.4.2013 klo 16.15
Hakukelpoisuus: Yleinen hakukelpoisuus, ks. sivu 8

Taloushallinnon tradenomitutkinto antaa valmiudet
toimia taloushallinnon suunnittelu-, johtamis- ja
esimiestehtävissä. Taloushallinnon opinnoissa
opiskellaan mm. johdon laskentatoimea, tilinpäätösten analysointia, rahoitusta, henkilöstöjohtamista sekä kansainvälisiä tilipäätöskäytäntöjä. Lisäksi opinnoissa keskitytään kieliin ja viestintään,
tietoteknisiin aineisiin, yritystoimintaan ja markkinointiin. Opinnoissa painottuvat taloushallinto ja
henkilöstöjohtaminen.
Tradenomin tehtävänimike voi olla esim. taloussuunnittelija, kirjanpidon asiantuntija, taloushallinnon asiantuntija, projektitalouden hoitaja, kustannuslaskija, kiinteistökirjanpitäjä, palkanlaskija,
perintäpäällikkö, rahoitussuunnittelija, HRM

asiantuntija, henkilöstöneuvottelija tai palvelusuhdepäällikkö.
Opiskelu on monimuotoista. Opiskelijat kokoontuvat 1–2 kertaa lukuvuodessa seminaaripäiville Tornioon, mutta muutoin opiskelu tapahtuu verkossa.
Opinnoissa käytetään reaaliaikaista iLinc-virtuaaliluokkaa ja Moodle-oppimisalustaa. Opiskelija tarvitsee vain tietokoneen ja laajakaistaisen internetyhteyden. Katso lisätietoja s. 7.
Valintakoe järjestetään Torniossa ja Helsingissä
22.5.2013. Valintakokeessa on kolme osiota: kirjoitelma, monivalintakysymykset ja loogis-matemaattinen osa.
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Valintakokeesta voi saada pisteitä enintään:

Tradenomiopintoihin voivat hakea myös avoimessa
ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suoOsio
Pisteet
rittaneet. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeaKirjoitelma
30
koululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä
Monivalintakysymykset
20
kahden vuoden työkokemusta. Avoimen väylää
Loogis-matemaattinen osa
20
käyttävät hakijat valitaan haastattelun perusteella.
Yhteensä
70
Lisätietoja opintojen ja harjoittelun hyväksilukemisesta ja tutkintosääntö liitteineen löytyy osoitteesta:
Valintakokeissa ei saa käyttää laskimia. Hakijan on http://edu.tokem.fi/tutkintosaanto. Liiketalouden
saatava valintakokeessa vähintään 30 pistettä tul- tarkennettuihin hyväksilukuperiaatteisiin voit tulakseen valituksi.
tustua netissä osoitteessa http://edu.tokem.fi/hyvaksilukeminen_liiketalous.
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Yhteyshenkilö

Hakuasiat

Koulutusohjelmavastaava Eila Määttä
puh. 0400 511 884,
eila.maatta@tokem.fi

Opintosihteeri Katja Mattila
puh. 040 576 1625,
katja.mattila@tokem.fi

KUVATAITEILIJA (AMK)
Kuvataiteen koulutusohjelma

Laajuus: 240 op

Opetuskieli: suomi

Kesto: 4 v

Opiskelijamaksu: maksuton

Alkamisajankohta: syksyllä 2013

Aloituspaikat: 20

Työnäytekansio: toimitettava viimeistään 24.5.2013
Järjestävä yksikkö: Kulttuuriala, Kauppakatu 58, 95400 Tornio
Hakuaika: yhteishaussa 4.3.–3.4.2013 klo 16.15
Hakukelpoisuus: Yleinen hakukelpoisuus, omat valintaperusteet, ks. sivu 8

Kuvataiteilija käyttää, tutkii ja kehittää kuvataide- Työt voivat olla usean taidemuodon yhdistelmiä.
alan osaamista monenlaisissa työtehtävissä.
Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkossa. VerkkoKoulutus painottuu digitaaliseen kuvaan, sen luomi- opiskelun lisäksi opintoihin kuuluu lähiopetusjakseen ja sovelluksiin erilaisissa käyttöyhteyksissä. soja. Katso lisätietoja s. 7.
Taide, teknologia, kuvan viestinnälliset mahdollisuudet ja kuvataiteen soveltaminen eri tarkoituk- Kuvataiteilijat työllistyvät mm. yritysviestinnän ja
siin ovat keskeistä koulutuksessa.
mainostoimistojen kuvataidetehtäviin, valokuvaukseen ja lehtivalokuvaukseen, näyttelytoimintaan,
Kuvataiteen opinnoissa opiskellaan mm.
organisaatioiden ja kulttuuritapahtumien taiteili•d
 igitaalista maalaustaidetta ja grafiikkaa
joiksi sekä digitaalisen kuvan opetustehtäviin. Kuva• v alokuvausta ja kuvankäsittelyä
taiteilijat työllistyvät usein myös itsenäisinä am•2
 D-animaatiota
matinharjoittajina.
•3
 D-mallinnusta ja -animaatiota
• julkaisugrafiikkaa
•m
 ultimediaa ja verkkotaidetta
• installaatioita
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Hakukelpoisuuden antaa lukio tai ammatillinen
tutkinto (yleinen hakukelpoisuus). Hakijalla tulee
lisäksi olla kaksi vuotta työkokemusta (kaikki työkokemus otetaan huomioon), joka on hankittu yli
18-vuotiaana viimeistään 31.7.2013 mennessä. Hakemukseen tulee liittää työnäytekansio, jolla hakija osoittaa soveltuvuutensa alalle ja aikaisemmin
hankitun alakohtaisen osaamisensa.
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Ohjeet työnäytekansion laatimiseen julkaistaan
3.1.2013. Työnäytekansio ja haussa käytetyt kouluja työtodistuskopiot toimitetaan osoitteeseen KemiTornion ammattikorkeakoulu, Kulttuuriala, Kauppakatu 58, 95400 Tornio viimeistään 24.5.2013 klo
16.00 mennessä. Kuoreen merkintä Kuvataiteen
työnäytekansio. Huom! 24.5.2013 leimattu postileima ei riitä.

Yhteyshenkilöt

Hakuasiat

Koulutusohjelmavastaava Eija Rajalin,
puh. 010 383 5454,
eija.rajalin@tokem.fi

Opintosihteeri Katja Mattila,
puh. 040 576 1625,
katja.mattila@tokem.fi

INSINÖÖRI (AMK)
Tuotantotalouden koulutusohjelma

Laajuus: 240 op

Opetuskieli: suomi

Kesto: 4 v

Opiskelijamaksu: maksuton

Alkamisajankohta: 16.8.2013

Aloituspaikat: 20

Valintakoepäivä ja -paikka: 27.5.2013 klo 17, Kemi ja tarvittaessa Oulu
Järjestävä yksikkö: Tekniikka, Tietokatu 1, 94600 Kemi
Hakuaika: yhteishaussa 4.3.–3.4.2013 klo 16.15
Hakukelpoisuus: Yleinen hakukelpoisuus, ks. sivu 8.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa opiskellaan
noin 80 % opinnoista virtuaalisena ja monimuotoisena hyödyntäen iLinc-virtuaaliluokkaa ja Moodleoppimisalustaa. iLinc-työskentelyä on tiistai-, keskiviikko- torstai- ja perjantai-iltaisin klo 17-20.15.
Lisäksi kunkin lukukauden aikana on 2-3 lähiopetusjaksoa, jolloin opetusta on Kemissä torstaista
lauantaihin klo 8 alkaen yleensä iltaan asti. Katso
lisätietoja s. 7.

Tuotantotalouden ammattiopinnoissa saat perusvalmiudet liiketoimintaan, asiakkuuteen, henkilöstöjohtamiseen sekä projektitoimintaan. Osa
opinnoista tehdään projekteissa, jotka valmentavat
käytännön projektityöhön. Suuntaavissa opinnoissa sinulla on mahdollisuus erikoistua esim. logistiikkaan, kaivannaisteollisuuteen tai kansainväliseen liiketoimintaan. Osa opinnoista voi olla vieraskielisiä.

Koulutusohjelmassa painottuu projektiosaaminen.
Myös laatu- ja liiketoimintaosaaminen, henkilöstöjohtaminen sekä yrittäjyystaidot ovat tärkeitä tuotantotalousinsinöörille. Koulutukseen sisältyy
luonnontieteen opintojen ohella konetekniikkaa ja
automaation soveltamista prosessiteollisuudessa.

Tekniikan ja tuotantotalouden osaajia tarvitaan
kansainväliseen ja kotimaiseen teollisuuteen. Tuotantotalouden insinöörit työllistyvät keskimääräistä paremmin myös vaativiin tehtäviin, kuten projektipäälliköksi ja yrityksen toiminnan kehittäjiksi.
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Ammattinimike voi olla vaikkapa myynti-, kehitystai suunnitteluinsinööri. Tuotantotalouden insinöörit ovat oma-aloitteisia, monitaitoisia, jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen valmiita. Koulutusohjelman opetustarjonta vastaa työelämän tarpeita.

malla Avoimen ammattikorkeakoulun Matematiikan preppauskurssiin, joka järjestetään huhtikuussa Kemissä. Katso lisätietoja s. 40.

Insinööriopintoihin voivat hakea myös avoimessa
ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopisValintakoe on matematiikan koe ja siitä voi saada tettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suoenintään 70 pistettä. Hakijan on saatava valintako- rittaneet. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakeessa vähintään 30 pistettä tullakseen valituksi. koululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta, eikä
Laskimia saa käyttää valintakokeissa, taulukkokir- kahden vuoden työkokemusta. Ns. avoimen väylää
joja ja kaavastoja ei saa käyttää. Valintakoe sisäl- käyttävät hakijat valitaan haastattelun perusteella.
tää peruslaskutoimituksia algebrasta ja geometriasta, mm. lausekkeen sievennys, 1. ja 2. asteen Lisätietoja opintojen ja harjoittelun hyväksilukemiyhtälöt, yhtälöpari, pinta-alat, tilavuudet ja kolmi- sesta ja tutkintosääntö liitteineen löytyy osoitteeson trigonometria.
ta: http://edu.tokem.fi/tutkintosaanto. Tekniikan
tarkennettuihin hyväksilukuperiaatteisiin voit tuVanhoja valintakokeita löytyy netistä www.tokem.fi. tustua netissä osoitteessa http://edu.tokem.fi/hyKokeet ovat nuorten kokeita, mutta matematiikan vaksilukeminen_tekniikka.
tehtävät valmentavat aikuisten valintakokeeseen.
Valintakokeeseen voi valmistautua myös osallistu-
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Yhteyshenkilö

Hakutoimisto

Koulutuspäällikkö Soili Mäkimurto-Koivumaa
puh. 040 734 0405,
soili.makimurto@tokem.fi

puh. 050 310 9417,
hakutoimisto@tokem.fi

INSINÖÖRI (AMK)
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma,
tuotantopainotteinen konetekniikan suuntautumisvaihtoehto

Laajuus: 240 op

Opetuskieli: suomi

Kesto: 4 v

Opiskelijamaksu: maksuton

Alkamisajankohta: 16.8.2013

Aloituspaikat: 20

Valintakoepäivä ja -paikka: 27.5.2013 klo 17, Kemi ja tarvittaessa Oulu
Järjestävä yksikkö: Tekniikka, Tietokatu 1, 94600 Kemi
Hakuaika: yhteishaussa 4.3.–3.4.2013 klo 16.15
Hakukelpoisuus: Yleinen hakukelpoisuus, ks. sivu 8.

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmasta valmistuu konetekniikan osaajia alueen yrityksiin. Koulutusohjelmassa opiskellaan matemaattisluonnontieteelliseen perustuen ammatillinen tietous tuotannosta, koneautomaatiosta, koneensuunnittelusta ja tuotesuunnittelusta. Valinnaiset ammatilliset
moduulit syventävät ammattitietämystä. Tutkinto
suoritetaan tuotantopainotteisesti. Ohjatun työharjoittelun osuus on tavanomaista insinööritutkintoa
suurempi. Vastaavasti teoriaopintoja on vähemmän.

koneiden ja laitteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Koulutus antaa myös hyvän pohjan teknillisiin valmistus- ja johtotehtäviin.

Opiskelumenetelminä käytetään luentoja, harjoituksia ja harjoitus- ja laboratoriotöitä. Opinnoista noin
50 % toteutetaan virtuaalisesti Moodle-oppimisalustan ja iLinc-virtuaaliluokan avulla. Opiskelua
on tiistai-, keskiviikko- ja torstai-iltaisin verkossa
iLinc-istunnoissa. Perjantai-iltaisin ja lauantaisin on
lähiopetusta Kemissä (lukujärjestyksen mukaan).
Kone- ja tuotantotekniikan insinöörinä voit sijoittua Iltaopinnot ovat klo 17-20.15 ja lauantain opinnot
koneensuunnittelu-, tuotekehitys-, tuotanto-, hal- klo 8-15.15. Katso lisätietoja s. 7.
linto-, tutkimus- ja koulutustehtäviin alan teollisuuteen ja sitä palvelevien yritysten sekä julkisen Valintakoe on matematiikan koe ja siitä voi saada
sektorin eri alueille. Kone- ja tuotantotekniikkaan enintään 70 pistettä. Hakijan on saatava valintasuuntautuneita insinöörejä työskentelee erityisesti kokeessa vähintään 30 pistettä tullakseen valituksi.
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Laskimia saa käyttää valintakokeissa, taulukkokirjoja ja kaavastoja ei saa käyttää. Valintakoe sisältää peruslaskutoimituksia algebrasta ja geometriasta, mm. lausekkeen sievennys, 1. ja 2. asteen
yhtälöt, yhtälöpari, pinta-alat, tilavuudet ja kolmion
trigonometria.
Vanhoja valintakokeita löytyy netistä www.tokem.fi.
Kokeet ovat nuorten kokeita, mutta matematiikan
tehtävät valmentavat aikuisten valintakokeeseen. Valintakokeeseen voi valmistautua myös osallistumalla Avoimen ammattikorkeakoulun Matematiikan preppauskurssiin, joka järjestetään huhtikuussa Kemissä. Katso lisätietoja s. 40.
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Insinööriopintoihin voivat hakea myös avoimessa
ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta, eikä kahden
vuoden työkokemusta. Ns. avoimen väylää käyttävät hakijat valitaan haastattelun perusteella.
Lisätietoja opintojen ja harjoittelun hyväksilukemisesta ja tutkintosääntö liitteineen löytyy osoitteesta: http://edu.tokem.fi/tutkintosaanto. Tekniikan
tarkennettuihin hyväksilukuperiaatteisiin voit tutustua netissä osoitteessa http://edu.tokem.fi/hyvaksilukeminen_tekniikka.

Yhteyshenkilö

Hakutoimisto

Koulutusohjelmavastaava Ari Kyyhkynen,
puh. 0400 978 953,
ari.kyyhkynen@tokem.fi

puh. 050 310 9417,
hakutoimisto@tokem.fi

INSINÖÖRI (AMK)
Sähkötekniikan koulutusohjelma,
suuntautumisvaihtoehdot: automaatiotekniikka ja sähkövoimatekniikka

Laajuus: 240 op

Opetuskieli: suomi

Kesto: 4 v

Opiskelijamaksu: maksuton

Alkamisajankohta: 16.8.2013

Aloituspaikat: 25

Valintakoepäivä ja -paikka: 27.5.2013 klo 17, Kemi ja tarvittaessa Oulu
Järjestävä yksikkö: Tekniikka, Tietokatu 1, 94600 Kemi
Hakuaika: yhteishaussa 4.3.–3.4.2013 klo 16.15
Hakukelpoisuus: Yleinen hakukelpoisuus, ks. sivu 8.

Sähkötekniikan koulutus toteutetaan monimuotoopetuksena. Kontaktiopetusta on pääsääntöisesti
viikonloppuisin. Opinnoista noin 50 % toteutetaan
virtuaalisesti Moodle-oppimisalustan ja LearnLincin
avulla. Opiskelua on tiistai-, keskiviikko- ja torstaiiltaisin verkossa iLinc-istunnoissa. Perjantai-iltaisin ja lauantaisin on lähiopetusta Kemissä (lukujärjestyksen mukaan). Iltaopinnot ovat klo 17-20.15 ja
lauantain opinnot klo 8-15.15. Katso lisätietoja s. 7.
Suuntautumisvaihtoehdot ovat sähkövoimatekniikka ja automaatio. Aikuiskoulutuksen tutkinto
suoritetaan tuotantopainotteisena. Sähkövoimatekniikan opinnoista valmistuvien alan asiantuntijuus painottuu teollisuus- ja kiinteistösähköistykseen, sähkön tuotantoon, siirtoon ja jakeluun sekä
teollisuuden sähkökäyttöihin.

Automaatiotekniikkaan suuntautuvan opinnot painottuvat opintojen loppuvaiheessa prosessiautomaatioon, sähköautomaation suunnitteluun, automaatio-osaamisen syventäviin opintoihin, valvomototeutuksiin ja automaatiojärjestelmiin.
Voit halutessasi laajentaa ammatillista osaamistasi valinnaismoduuleilla. Suuntaavia valinnaismoduuleita toteutetaan kaivosalalla, kunnossapidossa ja yrittäjyydessä. Opintojen alusta alkaen tuetaan teorian oppimista laboratoriotiloissa, käytäntöpainotteisella opetuksella ja projektimuotoisella
oppimisella. Suuntautumiset ja valinnaismoduulit
toteutuvat mikäli niihin ilmoittautuu toteutuksen
kannalta riittävä opiskelijamäärä.
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Valintakoe on matematiikan koe ja siitä voi saada
enintään 70 pistettä. Hakijan on saatava valintakokeessa vähintään 30 pistettä tullakseen valituksi.
Laskimia saa käyttää valintakokeissa, taulukkokirjoja ja kaavastoja ei saa käyttää. Valintakoe sisältää peruslaskutoimituksia algebrasta ja geometriasta, mm. lausekkeen sievennys, 1. ja 2. asteen
yhtälöt, yhtälöpari, pinta-alat, tilavuudet ja kolmion trigonometria.

Insinööriopintoihin voivat hakea myös avoimessa
ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta, eikä
kahden vuoden työkokemusta. Ns. avoimen väylää
käyttävät hakijat valitaan haastattelun perusteella.

Lisätietoja opintojen ja harjoittelun hyväksilukemisesta ja tutkintosääntö liitteineen löytyy osoitteesVanhoja valintakokeita löytyy netistä www.tokem.fi. ta: http://edu.tokem.fi/tutkintosaanto. Tekniikan
Kokeet ovat nuorten kokeita, mutta matematiikan tarkennettuihin hyväksilukuperiaatteisiin voit tutehtävät valmentavat aikuisten valintakokeeseen. tustua netissä osoitteessa http://edu.tokem.fi/hyValintakokeeseen voi valmistautua myös osallistu- vaksilukeminen_tekniikka.
malla Avoimen ammattikorkeakoulun Matematiikan preppauskurssiin, joka järjestetään huhtikuussa Kemissä. Katso lisätietoja s. 40.
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Yhteyshenkilö

Hakutoimisto

Koulutusohjelmavastaava Aila Petäjäjärvi,
puh. 040 521 3697,
aila.petajajarvi@tokem.fi

puh. 050 310 9417,
hakutoimisto@tokem.fi

INSINÖÖRI (YLEMPI AMK)
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Laajuus: 60 op

Opetuskieli: suomi ja englanti

Kesto: 2 v

Opiskelijamaksu: maksuton

Alkamisajankohta: syksyllä 2013

Aloituspaikat: 20

Valintakoepäivä ja -paikka: 27.5.2013, Kemi
Järjestävä yksikkö: Tekniikka, Tietokatu 1, 94600 Kemi
Hakuaika: yhteishaussa 4.3.–3.4.2013 klo 16.15

Hakijalta edellytetään tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa (AMK), DI-tutkintoa tai edellä mainittuja vastaavaa ulkomaista tutkintoa sekä kolmen
vuoden tutkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (esim. opistoinsinööri) ja
ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta hankittu saman alan työkokemus.
Koulutus on suunnattu insinööreille, jotka haluavat kehittää teknologia-, projekti- ja ihmisten johtamisen osaamisen ja systemaattisen kehittämisen
vaatimia taitoja sekä ovat kiinnostuneita käyttöomaisuuden hallinnan nykyaikaisista menetelmistä

(luotettavuuskeskeinen kunnossapito, vika- ja vaikutusanalyysi, kunnossapitotiedon analysointi).
Opintoihin liittyvän työelämälähtöisen kehittämistyön tavoitteena on parantaa opiskelijan kykyä
hahmottaa, hallita ja kehittää kokonaisuuksia sekä
parantaa kohdeyrityksen käyttöomaisuuden hallintaa tarkasteltavan prosessin osalta.
Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, joihin
sisältyviä lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 pv/kk.
Lähijaksoihin sisältyy lisäksi erilaisia oppimistehtäviä ja kirjallisia tehtäviä. Osa opinnoista toteutetaan englanninkielisenä. Keskeinen osa (30 op)
tutkintoa on kehittämistyö, joka julkaistaan opin-
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näytetyönä. Koulutuksen aikana laajennetaan ja
syvennetään teknologiaosaamisen johtamiseen,
ihmisten johtamiseen, projektijohtamiseen, kunnossapidon ja sen talouden johtamiseen sekä turvallisuusjohtamiseen liittyviä osaamisia.
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Opintojen osa-alueina on lisäksi Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä kunnossapidon
kompetenssiosaamisen kehittäminen. Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan osaamista
toimintaprosessien kehittämisessä, esimiestaidoissa, tiedonhallinnassa, johtamisessa, strategiatietämyksessä, kustannustehokkuudessa ja käyttöomaisuuden hallinnassa.

Yhteyshenkilö

Hakutoimisto

Tuntiopettaja Mari-Selina Kantanen,
puh. 050 461 2364 ,
mari-selina.kantanen@tokem.fi

puh. 050 310 9417,
hakutoimisto@tokem.fi

SOSIONOMI (AMK)
Sosiaalialan koulutusohjelma

Laajuus: 210 op

Opetuskieli: suomi

Kesto: 3,5 vuotta

Opiskelijamaksu: maksuton

Alkamisajankohta: syyskuu 2013

Aloituspaikat: 30

Valintakoepäivät ja -paikka: 28.–31.5.2013, Kemi. Valintakoe on yksipäiväinen.
Järjestävä yksikkö: Sosiaaliala, Valtakatu 22, 94100 Kemi.
Hakuaika: yhteishaussa 4.3.–3.4.2013 klo 16.15
Hakukelpoisuus: Yleinen hakukelpoisuus, ks. sivu 8.

Sosionomi työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa
elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Sosionomin ammattitaitoa on hyvät asiakastyötaidot
sekä kyky organisoida, suunnitella ja kehittää ammattialaa ja omaa työtään. Sosionomit työskentelevät sosiaalipalveluissa ohjaajina ja esimiehinä.

harjoittelujaksoa, 5+4 vko, 9 vko ja 9 vko. Harjoittelu on kokopäiväistä ja se on mahdollista suorittaa
kotipaikkakunnalla.

Opinnot järjestetään päivä- ja monimuoto-opetuksena. Koulutuksessa korostuu yhteistyötaidot ja ryhmässä oppiminen, toisaalta itseohjautuvuus ja
Opinnot etenevät vuositeemoittain. Ensimmäisenä oman ammattitaidon kehittäminen. Oppimisympävuonna perehdytään sosiaalialan ammatilliseen ristönä käytetään Moodle-oppimisalustaa sekä retoimintaan ja asiakastyöhön. Toisena vuonna sy- aaliaikaista iLinc-virtuaaliluokkaa. Verkko-opiskevennetään asiakastyötaitoja opiskelijan valitse- lua varten sinulla tulee olla laajakaistaisella intermalla erityisalueella. Opinnoissa suuntaudutaan net-yhteydellä varustettu tietokone sekä mikrofolapsi- ja nuorisotyöhön, vammaistyöhön ja kuntou- nikuulokkeet. Katso lisätietoja s. 7.
tukseen tai yhteisö- ja perusturvatyöhön. Opintojen loppuvaiheessa opiskellaan sosiaalialan palve- Kontaktiopetusta on 3-5 päivää kuukaudessa siten,
lujärjestelmää, työyhteisötoimintaa sekä johta- että 2–3 pv toteutuu lähiopetuksena Kemissä ja
mista ja kehittämistä. Opintoihin sisältyy kolme saman kuukauden aikana 1–2 pv iLinc-virtuaali33

luokan avulla. Viikonpäivät vaihtelevat, mutta ne
pyritään sijoittamaan alku- tai loppuviikkoon (ma-ti
tai to-pe). Opiskelupäivät ovat klo 8.15 - 15.45.
Kontaktipäivät annetaan etukäteen edellisenä lukukautena vähintään seuraavalle lukukaudelle. Lukuvuoden 2013-2014 kontaktipäivät tulevat nähtäville
edu.tokem.fi -sivustolle loppukeväällä. Syyskuussa
2013 aloittavan ryhmän tunnus on ak-sok21.
Valintakoe on yksipäiväinen ja se järjestetään 28.–
31.5. Kemissä. Valintakokeissa on kaksi osiota:
koulutusalaan liittyvä aineisto-osio ja haastattelu.
Valintakokeesta voi saada pisteitä enintään:
Osio

Pisteet

Aineistokoe

20

Haastattelu

50

Yhteensä

70

Hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 30 tullakseen valituksi. Valintakokeisiin ei liity
ennakkoaineistoa, vaan aineisto-osioon liittyvä
materiaali jaetaan kokeessa. Aineistomateriaali
(artikkeli) liittyy sosiaalialan teemaan, josta annetun kysymyksen pohjalta on kirjoitettava esseemuotoinen vastaus.
Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan
henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa. Lisätietoja opintojen ja harjoittelun hyväksilukemisesta ja tutkintosääntö liitteineen löytyy
osoitteesta: http://edu.tokem.fi/tutkintosaanto.
Sosiaalialan tarkennettuihin hyväksilukuperiaatteisiin voit tutustua netissä osoitteessa http://edu.
tokem.fi/loader.aspx?id=2a9d1729-d268-4229a965-5208021f5c06.

Yhteyshenkilöt
Koulutusohjelmavastaava Heli Arola,
puh. 040 775 2470,
heli.arola@tokem.fi
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Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen,
puh. 040 510 4139,
sari.kahkonen@tokem.fi

GERONOMI (AMK)
Vanhustyön koulutusohjelma

Laajuus: 210 op

Opetuskieli: suomi

Kesto: 3,5 vuotta

Opiskelijamaksu: maksuton

Alkamisajankohta: syksy 2013

Aloituspaikat: 20

Valintakoepäivät: 27.–28.5.2013. Valintakoe on yksipäiväinen.
Järjestävä yksikkö: Terveysala, Meripuistokatu 26, 94100 Kemi
Hakuaika: yhteishaussa 4.3.–3.4.2013 klo 16.15
Hakukelpoisuus: Yleinen hakukelpoisuus, ks. sivu 8

Vanhustyön koulutusohjelmasta valmistuu seniorija vanhustyön osaajia asiakastyöhön, palveluohjaukseen sekä suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.
Geronomit tukevat ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä sekä osallisuutta yhteiskunnan ja yhteisön toimintaan. Vanhustyön osaajia tarvitaan nyt
ja tulevaisuudessa enenevässä määrin.

Opinnot sisältävät 75 opintopistettä ohjattua harjoittelua monipuolisissa seniori- ja vanhustyön
toimintaympäristöissä kotimaassa sekä ulkomailla.

Opinnoissa yhdistyy monitieteinen teoriapohja: gerontologia, fysioterapia, hoitotiede, sosiaalitiede ja
käyttäytymistieteet. Koulutuksessa kehitetään ja
otetaan käyttöön uusia työkäytäntöjä, jotka perustuvat kuntouttavaan työotteeseen. Opinnoissa korostuu laaja-alainen ammattitaidon kehittäminen,
yhteistyötaidot, ryhmässä oppiminen ja itseohjautuvuus.

Opinnot järjestetään päivä- ja monimuoto-opetuksena. Opiskelumenetelminä käytetään luentoja,
ryhmäkeskusteluja, oppimistehtäviä, tenttejä sekä
toiminnallisia harjoitteita. Oppimisympäristönä käytetään Moodle-oppimisalustaa sekä reaaliaikaista
iLinc-virtuaaliluokaa. Katso lisätietoja s. 7.

Geronomi voi työskennellä seniori- ja vanhustyön
ohjaus-, asiantuntija-, koordinointi- ja esimiestehtävissä sekä yrittäjänä.

Kontaktiopetusta on 3-5 päivää kuukaudessa siten,
että 2-3 päivää toteutuu lähiopetuksena Kemissä
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ja saman kuukauden aikana 1-2 pv iLinc-virtuaaliluokan avulla. Lisäksi kevätlukukausina toteutuu 3
päivää lähiopetuksena Kemissä käytännönharjoitteluun sisältyen. Lähiopetuksen viikonpäivät vaihtelevat, mutta ne pyritään sijoittamaan alku- tai
loppuviikkoon (ma-ti tai to-pe). Opiskelupäivät ovat
klo 8.15–15.45. Kontaktipäivät annetaan etukäteen
edellisenä lukukautena vähintään seuraavalle lukukaudelle. Lukuvuoden 2013-2014 kontaktipäivät
tulevat nähtäville edu.tokem.fi -sivustolle loppukeväästä. Syyskuussa 2013 aloittavan ryhmän tunnus
on 54GERAK2.

Hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 30
pistettä tullakseen valituksi. Valintakokeisiin ei liity
ennakkoaineistoa, vaan aineisto-osioon liittyvä
materiaali jaetaan valintakokeessa. Aineistomateriaali (artikkeli) liittyy ikääntymisen teemaan, josta
annetun kysymyksen pohjalta on kirjoitettava esseemuotoinen vastaus.

Aikuiskoulutuksessa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT-järjestelmä).
Tämä mahdollistaa aikaisemman koulutuksen ja
työkokemuksen kautta hankitun, geronomi (AMK)
osaamistavoitteita vastaavan, osaamisen huomioiValintakoe on yksipäiväinen ja se järjestetään 27.- misen opinnoissa. Aikaisemman osaamisen tun28.5.2013 Kemissä. Valintakokeissa on kaksi osiota: nustaminen huomioidaan opintojen alkuvaiheessa
koulutusalaan liittyvä aineisto-osio ja opettajien laadittavassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelsuorittama haastattelu. Valintakokeesta voi saada massa. Lisätietoja opintojen ja harjoittelun hyväkpisteitä enintään:
silukemisesta ja tutkintosääntö liitteineen löytyy
osoitteesta: http://edu.tokem.fi/tutkintosaanto.
Osio

Pisteet

Aineistokoe

20

Haastattelu

50

Yhteensä

70

Yhteyshenkilöt
Koulutusohjelmavastaava Tuula Ahokumpu,
puh. 010 383 5111,
tuula.ahokumpu@tokem.fi
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Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen,
puh. 010 383 5208,
sari.kahkonen@tokem.fi

SOSIONOMI / GERONOMI (YLEMPI AMK)
Sosiaalialan koulutusohjelma

Laajuus: 90 op

Opetuskieli: suomi

Kesto: 2 vuotta

Opiskelijamaksu: maksuton

Alkamisajankohta: 12.–13.9.2013
(ensimmäiset intensiivipäivät Kemissä)

Aloituspaikat: 20

Järjestävä yksikkö: Sosiaaliala, Valtakatu 22, 94100 Kemi
Hakuaika: yhteishaussa 4.3.–3.4.2013 klo 16.15
Hakukelpoisuus: Sosionomi (AMK), geronomi (AMK) sekä kolmen vuoden alalle soveltuva työkokemus
Valintakoepäivä- ja paikka: 3.-4.6.2013 Kemi-Tornion AMK, Valtakatu 22, Kemi.

Sosiaalialan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa koulutetaan sosiaalialan ja hyvinvointipalvelujärjestelmän asiantuntijoita ja kehittäjiä,
jotka kykenevät sosiaalialan työstä nousevien tarpeiden analysointiin, ammatillisen tiedon tuottamiseen ja käytäntöjen kehittämiseen.
Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan tehtäviin: asiakastyöhön, esimiestehtäviin
sekä palvelujen suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Järjestösektorilla sosiaalialan ylempi
ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa sijoittumisen kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.
Yksityisellä sektorilla sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin sekä eri

sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.
Sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto muodostuu orientaatiosta, opinnäytetyönä tehtävästä kehittämishankkeesta ja teemakokonaisuuksista, jotka tukevat
ja täydentävät toinen toistaan. Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon ominaisluonteen mukaisesti opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen
kehittämishanke, joka yhdistää käytännön kehittämistyötä sekä sen tutkimista ja arviointia. Kehittämistoiminnalla luodaan uutta toimintatapaa, palvelujen järjestämistapaa, työmenetelmiä tai arviointimenetelmiä yhdessä asiakkaiden ja muiden
toimijoiden kanssa. Kehittämishanke on opiskelijan oma oppimisprosessi, jossa opiskelija kehittää
erityisosaamistaan. Tutkiva ja kehittävä työote sekä
37

kansalais- ja aluelähtöinen näkökulma muotoutuvat osaksi opiskelijan ammatillista toimintatapaa.
Tutkinto on mahdollista suorittaa palkkatyön ohessa
noin 2 vuoden aikana.

kokeet ovat yksipäiväiset ja ne pidetään 3.-4.6.2013.
Valintakoe on kaksiosainen. Valintakokeessa kaksi
opettajaa haastattelee hakukelpoisuuskriteerit
täyttävät hakijat tavoitteenaan arvioida hakijoiden
opiskeluedellytyksiä ja motivaatioita koulutukseen.
Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon Kirjallisessa esseetehtävässä kartoitetaan ylempi
kuuluu koko opiskelijaryhmälle tarkoitetut 2–3 AMK-tutkintoon liittyvän kehittämistehtävän reapäivän lähiopetusjaksot kerran kuukaudessa. Opis- listisuutta suhteessa opetussuunnitelmaan ja käykelijaksi valitut saavat koko opiskeluajan kattavan tettävissä oleviin resursseihin.
opiskelukartan kontaktipäivineen ja tehtävän palautuspäivineen ensimmäisellä intensiivijaksollaan Opiskelijavalinnan yhteydessä tehtävänäsi on kuvata
syyskuussa 2013. Opiskelussa hyödynnetään myös ja perustella mahdollinen kehittämistehtävä (tai
etäopiskelujärjestelmiä (Moodle-oppimisalusta & sen aihio tai idea), jota toteuttaisit koulutuksen aikana.
iLinc-virtuaaliluokka). Katso lisätietoja s. 7.
Kehittämistehtävän tarpeen tulee olla kohderyhmän
(esim. kansalaiset, asiakkaat) kannalta alueelliOpiskelijavalinta tehdään valintakokeesta, joka si- sesti ja yhteiskunnallisesti perusteltu. Sen tulee
sältää haastattelun ja kirjallisen tehtävän sekä sopia myös ammatillisiin kehittymistavoitteisiisi.
opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta
kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeisiin Valintakokeen haastattelusta ja kirjallisesta tehtäkutsutaan kaikki sosionomi (AMK) tai geronomi västä on saatava yhteensä vähintään 20 pistettä
(AMK) -tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään voidakseen tulla valituksi.
kolmen vuoden alalle soveltuva työkokemus. Valinta-

Yhteyshenkilöt:
Yliopettaja Leena Viinamäki,
puh. 0400 142 445,
leena.viinamaki@tokem.fi
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Koulutusohjelmavastaava Heli Arola,
puh. 040 775 2470,
heli.arola@tokem.fi

TYÖTERVEYSHUOLLON
ERIKOISTUMISOPINNOT
Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Laajuus: 30 op

Opetuskieli: suomi

Kesto: 1 vuosi

Opiskelijamaksu: ilmoitetaan myöhemmin

Alkamisajankohta: 1.9.2013 	Aloituspaikat: 20 (Kemi-Tornion AMK 10 ja
Rovaniemen AMK 10)
Valintakoepäivät: Ilmoitetaan myöhemmin
Hakuaika: Keväällä 2013. Tarkempi ajankohta ja hakuohjeet ilmoitetaan myöhemmin.
Järjestävä yksikkö: Kemi-Tornion AMK:n sosiaali- ja terveysala yhteistyössä
Rovaniemen AMK:n terveys- ja liikunta-alan kanssa.

Koulutukseen voivat hakea fysioterapeutin tai terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet henkilöt (ensisijaisesti AMK). Työkokemus työterveyshuollosta
katsotaan eduksi.

huoltolaissa (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksessa (1484/2001) on määritelty koulutusvaatimukset, jotka antavat pätevyyden toimia työterveyshuollon ammattihenkilöinä (terveydenhoitajat) ja asiantuntijoina (fysioterapeutit). Erikoistumisopinnot antaTyöterveyshuollon ammatilliset erikoistumisopin- vat vaaditun pätevyyden.
not on suunniteltu vastaamaan työelämän muutosten esiin nostamiin kehittämishaasteisiin. Kou- Koulutus toteutetaan yhteistyössä työterveyslaitoklutuksessa hankitaan valmiudet toimia työterveys- sen, työterveyshuollon ja työelämän asiantuntijoihuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä den kanssa. Koulutus toteutetaan päivä- ja monihyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä muoto-opetuksena siten, että koulutus sisältää 1-2
työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien.
päivää lähiopetusta kuukaudessa sekä itsenäistä
opiskelua. Erikoistumisopintojen tarkempi kuvaus
Työterveyshuollossa toimiminen edellyttää hyvää am- ilmestyy keväällä 2013, ks. www.tokem.fi.
mattitaitoa ja sen jatkuvaa päivittämistä. TyöterveysYhteyshenkilöt
Yliopettaja Airi Paloste,
puh. 040 741 2905, airi.paloste@tokem.fi

Lehtori Arja Meinilä
puh. 050 310 9498, arja.meinila@tokem.fi
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MATEMATIIKAN PREPPAUSKURSSI
Avoin ammattikorkeakouluopetus

Laajuus: 44 oppituntia, 3 opintopistettä
Aika: 20.4.-18.5.2013 perjantaisin ja lauantaisin
Opiskelijamaksu: 30 €, maksu on maksettava ennen kurssin alkamista
Järjestävä yksikkö: Tekniikka, Tietokatu 1, 94600 Kemi
Opiskelijamäärä: max 35 opiskelijaa

Avoimet ammattikorkeakouluopinnot ovat kaikille
avoimia opintokokonaisuuksia. Suoritetut opinnot
luetaan hyväksesi, mikäli opiskelet myöhemmin
ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana.

tiot, yhtälöt (ensimmäinen ja toinen aste) ja niiden
ratkaiseminen, taso- ja avaruusgeometria. Teoria
opetetaan koko ryhmälle, harjoituksissa jakaannutaan tarpeen mukaan pienempiin ryhmiin.

Kurssi soveltuu sekä nuorten että aikuisten insinöö- Ota jo ensimmäiselle kerralle mukaan funktiolaskin,
riopintoihin pyrkiville valmennuskurssiksi. Kurssi on geokolmio, muistiinpanovälineet ja A4-kokoinen vihko.
myös vapaasti valinnainen opintojakso insinööriopiskelijoille matematiikan perusteiden kertaamiseksi.
Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu sähköisellä
lomakkeella osoitteessa: www.tokem.fi/avoin
Kurssilla kerrataan ja laajennetaan matematiikan amk_ilmoittautuminen
perusopetuksen oppimäärää. Opintojaksolla lasketaan myös valintakoetehtäviä.
Katso Lapin avointen korkeakouluopintojen koko
tarjonta: www.maakuntakorkeakoulu.fi.
Aihekokonaisuuksina ovat luvut ja laskutoimitukset
kokonais- ja murtoluvuilla, polynomilaskenta, funk-
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Yhteyshenkilö

Hakutoimisto

Koulutussuunnittelija Eija Kinnunen,
puh. 050 461 1773, eija.kinnunen@tokem.fi

puh. 050 310 9418,
hakutoimisto@tokem.fi

KAIVOSALAN OPINTOKOKONAISUUS
Avoin ammattikorkeakouluopetus

Laajuus: noin 30 op
Aika: lukuvuosi 2013–2014
Opiskelijamaksu: 275 €
Järjestävä yksikkö: Kemi-Tornion AMK ja Rovaniemen AMK
Opiskelijamäärä: ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelu onnistuu työn ohessa, koska opetus tapahtuu pääasiallisesti virtuaalisesti ja iltaisin. Muutama opetukseen kuuluva lähiopetuspäivä järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

• Materiaali- ja energiatehokkuus
•S
 ähköistys ja laiteautomaatio
kaivannaisalalla
• Kaivossuunnittelu
• Geomekaniikka

Kaivosalan opintokokonaisuus koostuu mm. seuraavista kursseista:
Opintokokonaisuuden sisältö, valinnaisuudet, opintojaksojen laajuudet ja aikataulutukset tarkentuvat
• Kaivannaisalan perusteet
kevään 2013 aikana.
• Prosessit ja laitteet
• Kaivos- ja työturvallisuus
Katso Lapin avointen korkeakouluopintojen koko
•M
 ekaaninen ja sähkökunnossapito
tarjonta: www.maakuntakorkeakoulu.fi.
kaivannaisalalla

Yhteyshenkilö

Hakutoimisto

Opettaja Tuomas Pussila,
puh. 050 461 1236, tuomas.pussila@tokem.fi

puh. 050 310 9418,
hakutoimisto@tokem.fi
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AIKUISOPINTOJEN RAHOITUS
AIKUISKOULUTUSTUKI

Aikuiskoulutustuen saajalla saattaa olla oikeus
opintolainan valtiontakaukseen.

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiske- Lisätietoa aikuiskoulutustuesta saat osoitteesta
lija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittä- www.koulutusrahasto.fi.
jänä ja joka
Tietoa opintovapaasta saat työhallinnon nettisivuilta
• on ollut työelämässä yhteensä vähintään
osoitteesta: www.mol.fi.
kahdeksan vuotta ja
TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTU
• on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa
OMAEHTOINEN OPISKELU
tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden
Omaehtoisen
opiskelun ajalta työnhakijalla henkiennen tuettavan opiskelun alkua ja
löllä on oikeus työttömyysetuuteen, jos
• jää palkattomalle opintovapaalle
yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi
•h
 enkilö on työnhakijana työ- ja
kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä
elinkeinotoimistossa
opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä
•
h

enkilöllä on TE-toimiston toteama
vähintään 43 päivän ajan ja
koulutustarve
• ei saa opiskeluun muuta tukea.
•h
 enkilö on täyttänyt 25 vuotta opiskelun
tukemisen alkaessa
Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee
•
o

piskelun tukemisesta työttömyysetuudella
täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa.
on sovittu henkilön
työllistymissuunnitelmassa tai sitä
Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden
korvaavassa
suunnitelmassa
ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttö(lähtökohtaisesti) ennen opintojen
myyspäivärahan määrää (ilman korotusosia).
aloittamista.
Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun
• t yöttömyysturvalaissa säädetyt edellytykset
sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutuktyöttömyysetuuden maksamiselle täyttyvät
seen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opin- Työttömyysetuudella tuettujen omaehtoisten opintotojen tulee opintovapaa-aikana olla päätoimisia.
jen tulee aina olla päätoimisia (vähintään 5,5 op/kk).
Etuutta voi saada enintään 24 kuukautta opinto
kokonaisuutta kohti.
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OPISKELU TYÖTTÖMYYSTURVAA
MENETTÄMÄTTÄ
Työttömyysturvaa menettämättä voi opiskella sivutoimisesti esim. ammattikorkeakoulun järjestämissä lisä- ja täydennyskoulutuksissa sekä avoimissa AMK-opinnoissa. Sivutoimisia opinnot ovat,
kun koulutus- tai opetussuunnitelman mukainen
työmäärä on alle 5 op/kk.
TE-toimisto arvioi tilanteen kokonaisharkinnan perusteella, eikä opiskelun työmäärä saa estää kokoaikatyön vastaanottamista.
Ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot
katsotaan päätoimisiksi, joten niissä opiskelevalla
ei ole pääsääntöisesti oikeutta työttömyysturvaan.
Lisätietoja saat työ- ja elinkeinotoimistoista sekä
Koulutustoreilta.

OPINTOTUKI
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja
valtion takaamasta opintolainasta. Opintotukea
myönnetään vain päätoimisia opintoja varten.

asumislisää 80 % hyväksyttävistä asumismenoista.
Asumismenoiksi huomioidaan enintään 252 euron
kuukausimenot eli voit saada asumislisää enintään 201,60 € kuussa.
Opintotukeen kuuluu opintorahan ja asumislisän
lisäksi Kelan myöntämä opintolainan valtiontakaus, jonka suuruus yleisimmillään on 300 €/kk.
Opintolainan myöntää pankki. Sinun tulee itse käydä pankissa neuvottelemassa lainasta.

Opintorahan kuukausimäärä (brutto) on avioliitossa Lisätietoja opintotuesta sekä muista mahdollisista
olevalle tai elatusvelvolliselle tai itsenäisesti asu- Kelan myöntämistä etuuksista opiskelijoille saat
valle 18 vuotta täyttäneelle korkeakouluopiskeli- osoitteesta: www.kela.fi.
jalle 298 €/kk.
Tietoa ja ohjausta opiskelumahdollisuuksista sekä
Asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta opintojen rahoittamisesta saat Koulutustorilta.
opiskeluasunnon asumismenoihin. Voit saada Katso lisää osoitteesta www.koulutustori.fi.
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HAKUNEUVONTA

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Kemin Koulutustori

Hakutoimisto
Lumikko, PL 505, Lumikontie 2
94101 KEMI

Valtakatu 22,
94100 Kemi

Puh.	

010 383 5198
010 383 5279
010 383 5274

Faksi

016 251 139

Koulutustorilta saat henkilökohtaista ja
asiantuntevaa palvelua kaikissa koulutukseen
liittyvissä kysymyksissä.

www.koulutustori.fi

hakutoimisto@tokem.fi
www.tokem.fi
Ks. kaikkien ammattikorkeakoulujen
hakutoimistojen yhteystiedot www.amkhaku.fi

Tykkää Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulusta Facebookissa,
www.facebook.com/ktamk
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Tutustu Youtube-videoihin osoitteessa
www.youtube.com/KemiTornionAMK

Hakutoimisto

Lumikko, PL 505, Lumikontie 2, 94101 Kemi
puh. 010 383 5198 | faksi 016 251 139
hakutoimisto@tokem.fi

