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Esityksen nimi ja lisätietoja

Opoinfo 27.8.2020 

• Kokemuksia menneestä keväästä

• Syksyn yhteishaku 

• Muut tulevat haut lyhyesti



Esityksen nimi ja lisätietoja

Kevät 2020: Kokemuksia menneestä keväästä

• Paljon muutoksia (mm. kaksi erillistä yhteishakua ja 

niiden erilaiset aikataulut, todistusvalinnat, AMK-

valintakoe käytössä ensimmäistä kertaa kevään 

yhteishaussa)

• Koronan aiheuttamat muutokset ja haasteet



Esityksen nimi ja lisätietoja

Kevät 2020: Todistusvalinnat
• Todistusvalinnat otettiin käyttöön aiempaa laajemmin 

ja samalla myös ammatillisella perustutkinnolla 

(1.8.2015 jälkeen suoritettu) oli mahdollisuus päästä 

opiskelijaksi todistusvalinnan kautta

• Yksittäisten hakijoiden kohdalla tutkinto- tai 

arvosanatietoja ei löytynyt Koski-palvelusta ja siksi 

hakijat eivät olleet aluksi mukana todistusvalinnoissa. 

SeAMKissa ilmi tulleissa tapauksissa tilanne oikaistiin 

hakijan eduksi. 



Esityksen nimi ja lisätietoja

Kevät 2020: Valintakokeet korona-aikana

• SeAMKin omat valintakokeet järjestettiin korona-

aikana etänä (YAMK-koulutukset ja ei AMK-

valintakokeeseen osallistuneet koulutukset)

• AMK-valintakokeet järjestettiin kaksivaiheisena 

kokeena: Ensimmäinen vaihe etäkokeena 4.6. ja 

toinen vaihe paikan päällä 23.-25.6.



Esityksen nimi ja lisätietoja

Kevät 2020: Valintakokeet korona-aikana
• AMK-valintakokeen toinen vaihe järjestettiin turvavälejä ja 

turvallisuusohjeistuksia noudattaen kesäkuun lopussa

• Hakijat kutsuttiin valintakokeeseen siihen 

ammattikorkeakouluun, johon 1. vaiheen pisteet riittivät

• Toisen vaiheen valintakokeeseen SeAMKiin kutsuttiin 763 

hakijaa, joista 642 osallistui kokeeseen 23.-24.6. 

Osallistumisprosentti kaikkien koetilaisuuksien osalta 

SeAMKissa oli yhteensä 84 % 



Kommentteja, kysyttävää kevään yhteishauista 



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku 

• Hakuaika alkaa 2.9. klo 8.00 ja päättyy 16.9. klo 15.00

• SeAMKissa on haettavana 7 monimuotototeutusta ja 

3 päivätoteutusta

• SeAMKin koulutustarjonta ja hakukohteiden 

valintaperusteet löytyvät Opintopolusta hakusanoilla 

“SeAMK syksy 2020”

http://www.opintopolku.fi/


Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku: Hakukohteet 

• Haettavana olevat monimuotototeutukset:

Agrologi (AMK)
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Sairaanhoitaja (AMK), Alavus uusi!

Sairaanhoitaja (AMK), Seinäjoki
Sosionomi (AMK)
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku: Hakukohteet 

• Haettavana olevat päivätoteutukset:

Sairaanhoitaja (AMK)                          
Sosionomi (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku: Hakeminen  

• Hakeminen tapahtuu Opintopolussa

• Hakija voi hakea enintään 6 hakutoiveeseen ja toiveet 

on laitettava mieluisuusjärjestykseen

• Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä (esim. lisäaika) 

tulee hakea 23.9.2020 klo 15.00 mennessä

• Huom! Hakijoiden kannattaa huolehtia, että hakulomakkeella ilmoitettu 

sähköpostiosoite on voimassa vielä myös hakuajan jälkeen. Ei siis 

kannata ilmoittaa esimerkiksi koulun sähköpostiosoitetta. 



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku: Hakukelpoisuus 

• Hakukelpoisia ovat hakijat, joilla on suoritettuna jokin 

toisen asteen tutkinto

• Syksyllä 2020 valmistuvien tutkinto tulee olla 

suoritettuna viimeistään 28.12.2020. 

• 28.12.2020 klo 15.00 mennessä hakijalla tulee olla tutkinto 

Koskessa valmiina tai hakijan tulee toimittaa todistuskopio 

valmiista tutkinnosta SeAMKin Hakijapalveluihin



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku: Todistusvalinnat

• Syksyn yhteishaussa opiskelijoita valitaan sekä yo-

tutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella

• Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana molemmissa 

valintatavoissa

• SeAMKissa ei ole käytössä vähimmäispisteitä tai 

kynnysehtoja todistusvalinnassa

• Mikäli hakija ei tule valituksi todistusvalinnassa, 

kannattaa aina osallistua valintakokeeseen 



Syksyn yhteishaku: Hakukohteiden aloituspaikat

SeAMKin AMK-hakukohde, syksyn 2020 yhteishaku Aloituspaikat
Todistusvalinnan 

aloituspaikat
YO-tutkinto

Ammatillinen 
perustutkinto 

(1.8.2015 jälkeen 
tutkinnon 

suorittaneet)

AMK-
valintakoe

Agrologi (AMK), mmt 30 12 6 6 18

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, mmt 15 6 4 2 9

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, mmt 15 6 3 3 9

Sairaanhoitaja (AMK), Alavus, mmt               30 12 6 6 18

Sairaanhoitaja (AMK), Seinäjoki, mmt 28 11 6 5 17

Sairaanhoitaja (AMK), pt                          28 15 9 6 13

Sosionomi (AMK), mmt 20 8 5 3 12

Sosionomi (AMK), pt 20 11 6 5 9

Terveydenhoitaja (AMK), pt 20 11 6 5 9

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, mmt 30 12 7 5 18

Ensikertalaisten määrä AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa:

• Päivätoteutuksissa vähintään 85 %

• Monimuotototeutuksissa vähintään 65 %



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku: Todistusvalinnat

• Ammatillinen perustutkinto: 
• Todistusvalinnassa ovat mukana vuonna 2020 valmistuvat 

hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä 

tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna 

KOSKI-palveluun 14.10.2020 mennessä 
• Jos vahvistustietoa ei ole KOSKI-palvelussa 14.10.2020, hakija ei ole 

mukana todistusvalinnassa. 

• Jos opiskelijan näyttö on 14.10. jälkeen, hakija ei ole mukana 

todistusvalinnassa



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku: Todistusvalinnat

• Yo-tutkinto: 
• Yo-tutkinnon vuoden 1990 jälkeen suorittaneet hakijat ovat 

automaattisesti mukana todistusvalinnoissa

• Syksyn abit eivät ole mukana todistusvalinnoissa, mutta 

voivat tulla hyväksytyksi AMK-valintakokeen kautta 



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaun valintakokeet

• Hakija voi suorittaa valintakokeen valitsemassaan 

ammattikorkeakoulussa huolimatta siitä, onko hän 

hakenut kyseiseen ammattikorkeakouluun

• Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja 

suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen 

ilmoittamista vaihtoehdoista

• Valintakokeen paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä ja 

mikäli paikat on täynnä, tulee valita toinen paikka tai aika



Kuva: www.ammattikorkeakouluun.fi

Koepaikat SeAMKissa



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaun valintakokeet

• 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

• AMK-valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai –

materiaalia



Kuva: www.ammattikorkeakouluun.fi

Kokeen sisältö



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaun valintakokeet

• Syksyn AMK-valintakokeet järjestetään kevään toisen 

vaiheen tavoin koronatilanne ja turvallisuusjärjestelyt 

huomioiden



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku: Valintojen tulokset

• Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.11.2020

• Todistusvalinnat julkaistaan 22.10.2020 mennessä

• Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka 

vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku 

-palvelussa viimeistään 4.12.2020 klo 15.00 

mennessä

• SeAMKissa käytössä varasijamenettely. Varasijoilta 

hyväksyminen päättyy viimeistään 15.12.2020 klo 

15.00



Esityksen nimi ja lisätietoja

Syksyn yhteishaku: Todistuskopiot
• Hakijan tulee toimittaa todistuskopiot opiskelupaikan 

vastaanoton takarajaan mennessä

• YO-tutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse 

toimittaa todistuskopioita, koska tiedot tarkistetaan YTL:n

suoritusrekisteristä.

• Ammatillisen tutkinnon 1.1.2017 jälkeen suorittaneiden ei pääsääntöisesti 

tarvitse toimittaa todistuskopioita, koska tiedot tarkistetaan KOSKI-

palvelusta

• Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon 1.1.2018 jälkeen suorittaneiden ei 

pääsääntöisesti tarvitse toimittaa todistuskopioita, koska tiedot 

tarkistetaan KOSKI-palvelusta



Kommentteja, kysyttävää syksyn yhteishauista 



Esityksen nimi ja lisätietoja

Tulevia hakuja: Jatkuva haku
• Hakuaika alkaa 16.11.2020

• Haettavana englanninkieliset koulutukset: 

• Bachelor of Business Administration, International Business

• Bachelor of Engineering, Automation Engineering uusi!

• Valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa syyskuun 

loppuun mennessä

• Jatkuvassa haussa valintoja tehdään hakuaikana ja 

opinnot alkavat syksyllä 2021



Esityksen nimi ja lisätietoja

Kevään ensimmäinen yhteishaku

• Hakuaika 7.1.-20.1.2021

• Haettavana englanninkieliset koulutukset: 

• Bachelor of Health Care, Nursing

• Bachelor of Business Administration, International Business

• Bachelor of Engineering, Automation Engineering uusi!

• Valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa syyskuun 

loppuun mennessä



Esityksen nimi ja lisätietoja

Kevään toinen yhteishaku 

• Hakuaika 17.3.-31.3.2021

• Haettavana 15 AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta ja 

6 YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta

• Uutena: Insinööri (AMK), Tietotekniikka 

• Hakukohteet ja valintaperusteet julkaistaan 

Opintopolussa lokakuun loppuun mennessä



Esityksen nimi ja lisätietoja

Lisätietoja:
Hakijapalveluista: 

• hakijapalvelut(at)seamk.fi

• puh. 020 124 5501

Nettisivuilta: 

• www.seamk.fi

• www.opintopolku.fi

• www.ammattikorkeakouluun.fi

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



