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Hakuajat ja tärkeitä päivämääriä, kevät 2020

• www.opintopolku.fi => hakusanat ”seamk kevät 2020”

• www.seamk.fi/haku

1) Kevään 2020 ensimmäinen yhteishaku 8. - 22.1.2020 (hakuaika päättyy 
klo 15.00)
• Vieraskielinen koulutus

• Oma hakulomake: enintään kuusi hakukohdetta, joita ei 
laiteta mieluisuusjärjestykseen

• Voi tulla hyväksytyksi kaikkiin hakukohteisiin

• Yhden korkeakoulupaikan sääntö

• Valintojen tulosten ilmoittaminen viim. 5.6.2020

• Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viim. 10.7.2020 klo 15.00

http://www.opintopolku.fi/
http://www.seamk.fi/haku


Hakuajat ja tärkeitä päivämääriä, kevät 2020

2) Kevään 2020 toinen yhteishaku 18.3. - 1.4.2020 (hakuaika päättyy klo 
15.00)

• Suomenkielinen koulutus 

• Oma hakulomake, jossa hakija voi hakea enintään kuuteen 
hakukohteeseen => hakukohteet mieluisuusjärjestykseen!

• Todistusvalintojen tulosten ilmoittaminen viim. 27.5.2020

• Valintojen tulosten ilmoittaminen viim. 8.7.2020
• Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viim. 15.7.2020 klo 15.00
• Muistettava myös ilmoittautua opiskelijaksi
• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2020 klo 15.00
• Mahdolliset yhteishaun lisähaut saa järjestää aikavälillä 3.-26.8.2020



SeAMKin opiskelijavalinta vieraskieliseen AMK-koulutukseen

• Perinteiset valintakokeet järjestetään maalis-huhtikuussa Suomessa
• Vieraskielinen koulutus ei käytä uutta sähköistä valintakoetta

• Valintakoeyhteistyötä on muiden AMKkien kanssa

Todistusvalinta

SeAMKin vieraskielinen AMK-
hakukohde, päivätoteutus

Hakukohteen 
aloituspaikat 

yhteensä
SAT-testi

YO-tutkinnon 
todistusvalinta

Ammatillisen 
perustutkinnon 
todistusvalinta

Valintakoe
(ei digitaalinen)

Bachelor of Business Administration,       
International Business

40 4 5* 0 31

Bachelor of Health Care, Nursing 20 0 0 0 20

*YO-tutkinnon pitkän englannin kokeesta vähintään arvosana C, että voi tulla valituksi tässä 
valintatavassa



SeAMKin suomenkielinen AMK-koulutus

AMK-hakukohde, päivätoteutus

Hakukohteen 

aloituspaikat 

yhteensä

Agrologi (AMK) 50

Fysioterapeutti (AMK) 30

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka 60

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka 25

Insinööri (AMK), Konetekniikka 60

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka 30

Kulttuurituottaja (AMK) 45

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka 30

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut 34

Sairaanhoitaja (AMK)                                25

Sosionomi (AMK) 50

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala 35

Tradenomi (AMK), Liiketalous 100

AMK-hakukohde, monimuotototeutus

Hakukohteen 

aloituspaikat 

yhteensä

Geronomi (AMK) 25

Insinööri (AMK), Konetekniikka 30

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka 30

Sairaanhoitaja (AMK)                                25

Tradenomi (AMK), Liiketalous 30

Kulttuurituottaja (AMK):
- Ei ennakkotehtävää, eikä ennakkomateriaalia
- Valintakokeet 26.-27.5.2020 yksipäiväisenä / hakija
- Valintakokeessa yksilötehtävä, ryhmätehtävä, haastattelu
- Kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.
- Käytössä on oma koe, ei valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Päivätoteutukset:
- Sosiaali- ja terveysalalla todistusvalinnalla valitaan vähintään 55 % 

aloituspaikoista, muilla aloilla vähintään 70 %. Loput aloituspaikat on varattu 
AMK-valintakokeella valittaville. HUOM. Kulttuurialalla ei ole todistusvalintaa.

Monimuotototeutukset:
- Kaikilla aloilla todistusvalinnalla valitaan vähintään 40 % aloituspaikoista. 

Loput aloituspaikoista on varattu AMK-valintakokeella valittaville.

SeAMKin todistusvalinnoissa ei ole käytössä alimpia pisterajoja tai kynnysehtoja 
opiskelijoita valittaessa. 

Ensikertalaisten määrä:
- Päivätoteutuksissa vähintään 85 %, monimuotototeutuksissa vähintään 65 %



Todistusvalinnat

• Suomalaisen YO-tutkinnon todistusvalinta, pisteytettävät aineet
 Äidinkieli, vieras/toinen kotimainen kieli, matematiikka, kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä

 Suoritustiedot saadaan YTL:stä

• Suomalaisen ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta, pisteytettävät tiedot
 Yhteiset tutkinnon osat

 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 Ammatillisen perustutkinnon painotettu keskiarvo

 Suoritustiedot saadaan Koski-tietovarannosta. Hakijoiden on hyvä tarkistaa, löytyvätkö 
tiedot https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto

• Pisteytykset löytyvät www.ammattikorkeakouluun.fi -sivulta

https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto
http://www.ammattikorkeakouluun.fi/


AMK-valintakoe keväällä 1.-5.6.2020

• Digitaalinen AMK-valintakoe otettiin syksyllä 2019 käyttöön suomenkielisissä AMK-
koulutuksissa (pl. kulttuuriala).

• Hakija voi suorittaa valintakokeen valitsemassaan ammattikorkeakoulussa huolimatta 
siitä, onko hän hakenut kyseiseen ammattikorkeakouluun.

• Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella 
ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista.

• Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka 
moneen hakukohteeseen hän on hakenut / kuinka monta osiota kuuluu hänen 
valintakokeeseensa.

• AMK-valintakoe tehdään hakijan omalla kannettavalla tietokoneella valvotusti 
ammattikorkeakoulun tiloissa.

• Kokeen kesto hakijan hakukohteista riippuen n. 2-4 tuntia. 

• AMK-valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia. 



AMK-valintakokeen osiot

Tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta kerrotaan www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. 

http://www.ammattikorkeakouluun.fi


Muista hakuaikana

• Tutustua Opintopolku.fi -sivulla koulutustarjontaan ja ohjeisiin

• Hakea ajoissa: älä jätä viimeiseen hakupäivään, jolloin hakuaika päättyy klo 15.00

• Miettiä hakutoivejärjestys tarkkaan

 Hakutoiveita on mahdollisuus muuttaa vain hakuaikana

 Muutokset voit tehdä itse Oma Opintopolku -palvelussa

• Täyttää hakemus oikein, oikeilla tiedoilla

 Huolehdi, että ilmoitat sellaisen sähköpostiosoitteen, joka toimii vielä hakuajan jälkeenkin!



Muista hakuajan jälkeen

• Seurata sähköpostiasi ja tarkistaa myös roskapostikansio

• Merkitä hakulomakkeella valitsemasi valintakoepaikka ja valintakoeaika kalenteriisi

• Lukea huolella AMK-valintakoetta koskevat ohjeet www.ammattikorkeakouluun.fi
 International Business, Nursing ja kulttuurituottaja –koulutusten valintakoetiedot löytyvät Opintopolusta

• Saapua valintakokeeseen ajoissa

Muista opiskelijavalintojen jälkeen

• Seurata sähköpostiasi ja tarkistaa myös roskapostikansio
• Ottaa opiskelupaikka vastaan annetussa määräajassa, muuten menetät sen
• Ilmoittautua lukuvuodelle läsnä olevaksi tai poissaolevaksi (vain laissa mainituin perustein)
• Valmistautua opintojen aloittamiseen www.seamk.fi/uusiopiskelija

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
http://www.seamk.fi/uusiopiskelija


Yhteydenotot ja lisätietoja

Kysymykset ja yhteydenotot:
• hakijapalvelut(at)seamk.fi
• puh. 020 124 5501

Lisätietoja:
• www.seamk.fi/haku

• www.seamk.fi/opoille

• www.opintopolku.fi => ”seamk kevät 2020”

mailto:hakijapalvelut@seamk.fi
http://www.seamk.fi/haku
http://www.seamk.fi/opoille
http://www.opintopolku.fi

