
 

  

 

 

 

 

OPINTOPALVELUHINNASTO 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
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OPINTOPALVELUHINNASTO 1.1.2021 ALKAEN (hallintojohtajan päätös nro 13/2020) 

Maksuvaihtoehdot: 

1. Asiakas maksaa maksun käteisellä tai kortilla SeAMKin hakija- ja opiskelijapalvelupisteellä (Frami F, 
2. krs).  

2. Asiakas maksaa maksun etukäteen SeAMKin tilille: EPOP FI90 5419 0120 2088 00.  
Viestikenttään: opiskelijan nimi ja tunniste xxxx. Esim. "Meikäläinen Matti, 1002". 
Kuitti tulee esittää asiakirjaa haettaessa tai lähettää sähköpostilla SeAMK Opiskelijapalveluihin ennen 
asiakirjan toimittamista.   

3. Asiakas maksaa maksun SeAMKin verkkokaupassa, mikäli tuote löytyy verkkokaupan valikoimasta. 

Asiakirjojen toimitus:  

Asiakirjojen toimitusaika on työmäärästä riippuen n. 2 viikkoa. Mikäli asiakirja on tilattu postitse tai sähkö-
postitse lähetettäväksi, tulee maksukuitti liittää tilauspyyntöön.  
 
Asiakirja lähetetään tavallisena kirjeenä, ellei erikseen toisin sovita. Asiakirja voidaan lähettää pyynnöstä 
skannattuna sähköpostin liitetiedostona, mikäli se ei sisällä henkilötunnuksia. Henkilötunnuksia sisältävä 
asiakirja voidaan tietoturvasyistä lähettää skannattuna joko asiakkaan omaan SeAMKin sähköpostiin tai 
muuhun sähköpostiin salattuna viestinä. Postiennakkona, kirjattuna kirjeenä tai express-kirjeenä ulko-
maille lähetettäessä peritään asiakkaalta asiakirjan hinnan lisäksi lähetyksen toimituskulut.  
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TUNNISTE OPINTOPALVELU HINTA ALV % LISÄTIEDOT, HUOMIOITA 

 Opiskelutodistus tai 
Selvitys opinnoista 
- Paperituloste, allekirjoi-

tettu ja leimattu 
 

Maksuton   

 Opiskelutodistus tai 
Selvitys opinnoista 

- Sähköisesti allekirjoitettu 

Maksuton  • Opiskelija tilaa dokumentin 
Pepistä, mahdollista vain 
opiskeluoikeuden voimassa 
ollessa. 

1002 Opintosuoritusote 
- Paperituloste, allekirjoi-

tettu ja leimattu 
 

Maksuton: 

− Läsnä olevat opiskelijat voivat 
saada yhden paperisen opin-
tosuoritusotteen kerran luku-
kaudessa. Valmistumisen yh-
teydessä ote on maksuton.  

− Eroamisen yhteydessä mak-
suton, mikäli opiskelija on 
otetta pyytänyt.  
Maksullisen opintosuoritusot-
teen hinnat ovat seuraavat: 

- 4 €/kpl noudettaessa  
- 6 €/kpl Suomeen postitetta-

essa  
- 10 €/kpl ulkomaille postitetta-

essa 

0% Koskee myös avoimen AMK:n 
opiskelijoita. 

 Opintosuoritusote 
- Sähköisesti allekirjoi-

tettu 

Maksuton  • Opiskelija tilaa dokumentin 
Pepistä, mahdollista vain 
opiskeluoikeuden voimassa 
ollessa. 

1003 Erotodistus 
- Paperituloste, allekirjoi-

tettu ja leimattu 

Maksuton 
-  

  

1001 
 

Harkinnanvaraista opiske-
luoikeuden lisäaikaa tai 
opiskeluoikeuden uudel-
leenkirjaamista koskevan 
hakemuksen käsittely-
maksu  

50 € 0% Käsittelymaksu veloitetaan 
sähköisen hakemuksen täyt-
tämisen yhteydessä. Mikäli 
maksaminen sähköisessä pal-
velussa ei onnistu, asiakas 
voi ottaa yhteyttä sähköpos-
titse osoitteella  
opiskeluoikeus@seamk.fi.  

1004 Tutkintotodistuksen ja/tai 
sen liitteiden virallisesti oi-
keaksi todistettu jäljennös 
arkistoidusta todistuksesta, 
kun todistus on kadonnut 
tai vahingoittunut  

5 €/sivu, enintään 100 €/asia-
kirja 
 

0%   
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 Tutkintotodistuksen uudel-
leen kirjoittaminen, kun to-
distuksesta tai liitteistä löy-
tyy asiavirheitä esim. kirjoi-
tusvirheet 

Virheiden korjaaminen on asi-
akkaalle maksutonta. 

 Valmistuneella on velvollisuus 
tarkistaa tutkintotodistuksensa 
tietojen oikeellisuus. Ammatti-
korkeakoulu käsittelee korjaa-
misasian omasta aloittees-
taan tai asianosaisen vaati-
muksesta. Aloite on tehtävä 
tai vaatimus virheen korjaa-
miseksi on esitettävä viiden 
vuoden kuluessa valmistumi-
sesta.  

 Transcript of records 
- kääntäminen niissä ta-

pauksissa, kun opiske-
lija ei ole eroamisen tai 
opiskeluoikeuden me-
nettämisen yhteydessä 
otetta pyytänyt.  

  Ammattikorkeakoulu ei tarjoa 
käännöspalvelua. 

 Tutkintotodistuksen eng-
lanninkielinen käännös  

Valmistumisen yhteydessä 
maksuton 

 Valmistumisen jälkeen am-
mattikorkeakoulu ei tarjoa tätä 
palvelua. 

1005 SeAMKista saadun tutkin-
totodistuksen ja sen liittei-
den kopioiminen ja viralli-
sesti oikeaksi todistaminen 

5 €/sivu, enintään 100 €/asia-
kirja 
 

0% Asiakas toimittaa alkuperäi-
sen todistuksen ja tarvittavat 
liitteet SeAMK Opiskelijapal-
veluihin 
Mikäli asiakas ei voi toimittaa 
alkuperäistä todistusta 
SeAMKiin, hänet ohjataan ha-
kemaan oikeaksi todistaminen 
oman paikkakuntansa maist-
raatista. 

1006 Kopiointimaksu  
Skannausmaksu 

1 €/sivu, yksipuolinen tuloste 
(A4-koko) 
2€/sivu, yksipuolinen tuloste 
(A3-koko) 

0%  

1009 
 
 
1010 

Tenttimaksu  
(toisen korkeakoulun  
opiskelijan tentin valvonta) 

− Yleisenä tenttipäivänä 20 
€/opiskelija.  

− Erikseen järjestetty tentin val-
vonta 50 €/opiskelija 
 
Valvonta tapahtuu lähettävän 
korkeakoulun suostumuksella. 
Tentin valvonnasta voi myös 
kieltäytyä. 

0% Opiskelija sopii SeAMKin 
opiskelijapalveluiden ja oman 
korkeakoulunsa yhteyshenki-
lön kanssa tenttikysymysten 
toimittamisesta ja vastausten 
palauttamisesta. Kysymysten 
tulee olla SeAMKin opiskelija-
palveluissa viimeistään 3 arki-
päivää ennen tenttitilaisuutta.   
Opiskelijan on todistettava 
henkilöllisyytensä ja esitettävä 
maksukuitti saapuessaan 
tenttitilaisuuteen sekä nouda-
tettava SeAMKin yleisiä tent-
tiohjeita. 
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 Tenttivierailu EXAM-tilassa Maksuton  
(31.7.2021 saakka) 

 Tenttivierailu on mahdollista 
vain niiden korkeakoulujen 
opiskelijoille, joissa on sovittu 
tenttitilojen yhteiskäytöstä. 
Mukana olevat korkeakoulut 
löytyvät osoitteesta: Examin 
verkkosivuilta. Opiskelija tar-
kistaa ennen tenttivarauksen 
tekoa tenttitilojen aukioloajat, 
ohjeet tenttitilaan pääse-
miseksi sekä muut korkea-
koulukohtaiset ohjeet sekä 
varmistaa että tenttikoneella 
on käytettävissä tentissä tar-
vittavat ohjelmistot. Opiskelija 
varaa tenttiajan ja tenttitilan 
oman korkeakoulunsa EXAM-
palvelusta.  

 Avoimen AMK:n opinto-
maksut 

Yksittäisten opintojaksojen 
hinta on 10 €/op. 
Polkuopiskelijan opintomaksu 
on 300 €/kaksi lukukautta. 

 Yksittäisten opintojaksojen 
opintomaksu laskutetaan 
opintojen alkaessa. Pol-
kuopintojen opintomaksu las-
kutetaan lukukausittain 2. 
erässä. Peruutusehdot löyty-
vät SeAMKin verkkosivuilta  

 Koulutuskokonaisuuksien 
opintomaksut 

Koulutuskokonaisuudet hinnoi-
tellaan tapauskohtaisesti. 

 Koulutuskokonaisuuksien 
opintomaksut laskutetaan 
opiskelupaikan vahvistamisen 
yhteydessä ilmoitetussa aika-
taulussa joko yhdessä tai use-
ammassa erässä. Peruutus-
ehdot löytyvät SeAMKin verk-
kosivuilta.  

 Maksu palauttamattomasta 
kulkutunnisteesta 

20 €  Kulkutunniste on palautettava 
viimeistään opiskeluoikeuden 
päättyessä. Palauttamatto-
masta kulkutunnisteesta peri-
tään maksu 1.8.2020 alkaen. 
Asiakas maksaa maksun 
SeAMKin verkkokaupassa. 
Maksun voi maksaa myös 
SeAMK Opiskelijapalveluiden 
kassaan. 

https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/
https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/
https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/avoimen-amkin-peruutusehdot/
https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/avoimen-amkin-peruutusehdot/
https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/avoimen-amkin-peruutusehdot/
https://shop.seamk.fi/

