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Hyvää alkanutta lukuvuotta!



Syksyn yhteishaku

 Hakuaika alkaa 1.9.2021 klo 8.00 ja päättyy 15.9.2021 
klo 15.00

 SeAMKissa haettavana 3 AMK-tutkintoon johtavaa 
päivätoteutusta ja 7 AMK-tutkintoon johtavaa 
monimuotototeutusta

 SeAMKin koulutustarjonta löytyy 
Opintopolusta hakusanoilla ”SeAMK syksy 2021”

http://www.opintopolku.fi/


SeAMKin koulutustarjonta syksyn yhteishaussa
AMK-hakukohde päivätoteutus Aloituspaikat
Sairaanhoitaja (AMK) 28
Sosionomi (AMK) 27
Terveydenhoitaja (AMK) 20

AMK-hakukohde monimuotototeutus Aloituspaikat
Agrologi (AMK) 25
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka 20
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka 20
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut 20
Sairaanhoitaja (AMK) 28
Sosionomi (AMK) 27
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys 30
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Uusi Opintopolku

 Opintopolku.fi -sivusto on uudistunut ja syksyn 
yhteishaun koulutustarjonta ja valintaperusteet on 
julkaistu uudessa Opintopolussa touko-kesäkuussa

 Paras tapa etsiä SeAMKin koulutustarjontaa 
Opintopolusta on hakea hakusanoilla ”SeAMK syksy 
2021” ja valita tämän jälkeen oppilaitokset-välilehdeltä 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

 Sivulta löytyvät nyt haettavana olevat hakukohteet 



Hakeminen

 Hakeminen tapahtuu Opintopolussa
 Hakija voi hakea enintään 6 hakutoiveeseen ja toiveet 

on laitettava mieluisuusjärjestykseen
 Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä (esim. lisäaika) 

tulee hakea 22.9.2021 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.



Hakukelpoisuus AMK-koulutukseen
 Hakukelpoisia ovat hakijat, joilla on suoritettuna jokin 

toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto
 Syksyllä 2021 valmistuvat ovat hakukelpoisia, vaikka tutkinto 

olisi hakuaikana vielä kesken.
 Tiedot tulee olla Koskessa tai hakijoiden tulee toimittaa todistuskopio 

viimeistään 27.12.2021 klo 15.00 mennessä Opintopolun hakemukselle

 Suurin osa vuoden 2017 jälkeen suoritetuista tutkintotiedoista 
saadaan suoraan KOSKI-palvelusta. Ennen sitä suoritetuista 
tutkinnoista hakijan tulee ladata hakulomakkeelle kuva 
tutkintotodistuksesta viimeistään viikko hakuajan päättymisestä.



Hakuvaiheessa tarvittavat liitteet
 Suomalaisella tutkinnolla hakevien, joiden pohjakoulutustietoja ei 

saada sähköisesti valtakunnallisista järjestelmistä, tulee ladata 
kopio tutkintotodistuksesta hakulomakkeelle 22.9.2021 klo 15.00 
mennessä. 
 suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneet
 ammatillisen perustutkinnon ennen vuotta 2017 suorittaneet
 ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ennen vuotta 2018 suorittaneet
 pelkän lukion oppimäärän suorittaneet, joiden tulee ladata lukion 

päättötodistus
 opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.



Ensikertalaiset
 Ensikertalaisten määrä AMK-tutkintoon johtavissa 

koulutuksissa:
 Päivätoteutuksissa vähintään 85 %
 Monimuotototeutuksissa vähintään 65 %
 Ensikertalainen on hakija, joka 
 ei ole suorittanut suomalaista korkeakoulututkintoa
 ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa 

opiskelupaikkaa 1.8.2014 tai sen jälkeen alkaneesta 
koulutuksesta



Valintatavat

 Ylioppilastutkinnon suorittaneiden todistusvalinta
 Ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 jälkeen) 

suorittaneiden todistusvalinta (pl. näyttötutkinnon 
suorittaneet)

 Valintakoevalinta AMK-valintakokeen perusteella
 SeAMKin Rakennusmestari (AMK) -hakukohteessa EI 

syksyn yhteishaussa pisteytetä rakennusalan 
työkokemusta



Todistusvalinnat

 Yhteishaun todistusvalinnoissa opiskelijoita valitaan sekä yo-
tutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella
 Omat valintatapajonot ylioppilastutkinnon suorittaneille ja 

ammatillisen perustutkinnon suorittaneille
 Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana molemmissa 

valintatavoissa
 Mikäli hakija ei tule valituksi todistusvalinnassa mieluisimpaan 

hakutoiveeseen, kannattaa aina osallistua valintakokeeseen 



Todistusvalinnat: Ylioppilastutkinto

 Suomalaisen YO-tutkinnon suorittaneilta todistusvalinnassa 
pisteytetään viisi ainetta. Suoritustiedot saadaan YTL:stä.

 Myös neljällä aineella voi tulla hyväksytyksi
 Syksyn YO-abit eivät ole mukana todistusvalinnassa, koska 

todistusvalinnat tehdään jo lokakuussa



Todistusvalinnat: Ammatillinen perustutkinto

 Suomalaisen ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa 
pisteytetään :

1. Yhteiset tutkinnon osat
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
2. Ammatillisen perustutkinnon painotettu keskiarvo

 Syksyllä valmistuvien ammatillisten perustutkintojen tiedot 
tulee olla KOSKI-palvelussa 13.10. ollakseen mukana 
todistusvalinnassa



AMK-valintakoe

 Ammattikorkeakoulujen yhteinen sähköinen valintakoe
 SeAMKissa AMK-valintakoe on käytössä kaikissa syksyn 

yhteishaussa haettavana olevissa koulutuksissa
 Hakija valitsee haluamansa AMK-valintakokeen suorituspaikan 

ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen 
ilmoittamista vaihtoehdoista. Valintaa ei voi hakuajan 
päättymisen jälkeen muuttaa!



AMK-valintakoe jatkuu

 Syksyn AMK-valintakokeet järjestetään 1.–4.11.2021
 AMK-valintakoe tehdään hakijan omalla kannettavalla 

tietokoneella valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa
 Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä ja suorittaa yhdellä 

kokeen yhdellä istumalla 
 Mukaan otettava henkilöllisyystodistus ja kannettava 

tietokone!
 AMK-valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaalia. 



Valintojen julkaisu

 Todistusvalinnat julkaistaan 21.10.2021 mennessä
 Valintakoevalinnat julkaistaan viimeistään 26.11.2021
 SeAMKissa käytössä varasijamenettely. Varasijoilta 

hyväksyminen päättyy viimeistään 14.12.2021 klo 15.00



Opiskelijavalinnat

 Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja 
ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa 
viimeistään 3.12.2021 klo 15.00 mennessä. 

 Varasijalta hyväksytyillä 7 vrk aikaa ottaa opiskelupaikka 
vastaan ja ilmoittautua. 

 Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova. 



Yhden korkeakoulupaikan säännös

 Hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta 
koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan 
opiskelupaikan. 

 Hakutoivejärjestys kannattaa harkita tarkkaan, sillä sitä ei ole 
hakuajan päättymisen jälkeen mahdollista muuttaa. 



Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä 
lukuvuonna
 Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen 

vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle 
(siirtää opintojen aloitusta) ainoastaan lakisääteisistä syistä: 
 Ase- tai siviilipalvelus
 Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
 Sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen

 Poissaolo tulee todentaa hyväksyttävällä dokumentilla 
ilmoittautumisen yhteydessä. Oma selvitys ei ole riittävä

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150325


Todistuskopiot
 Kaikkien opiskelijoiden ei tarvitse toimittaa todistuskopioita 

opiskelijavalinnan yhteydessä. 
 Todistusvalintatavan kautta hyväksytyn ei ole tarvetta toimittaa 

todistuskopiota. Valinta on perustunut joko hakemukselle 
ladattuun todistuskopioon tai Koski-palvelussa olleeseen tietoon.

 Valintakoevalintatavan kautta hyväksytyn on ladattava 
hakulomakkeelle todistuskopio pohjakoulutuksesta, mikäli 
tutkintotietoa ei saada Koski-palvelusta (esim. lukion 
päättötodistus, jos ei suoritettua YO-tutkintoa)



Opiskelijavalinnan ehdollisuus 
 Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes 

SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen, hakukelpoisuuteen ja 
opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. 

 Jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta 
annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on 
antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi 
oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan, opiskelijavalinta 
puretaan. 

 Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.



YTHS-palvelut

 Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat 
oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n
palveluihin

 Jos opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi opiskelijaksi, tulee 
hänen maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Maksusta ei 
lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti



Lisähaku

 Mahdollinen lisähaku voidaan järjestää marras-joulukuussa
 Mikäli SeAMKissa järjestetään lisähaku, siitä ilmoitetaan 

SeAMKin verkkosivuilla



Muut tulevat haut

 Kevään ensimmäinen yhteishaku 5.1.–19.1.2022 
 Jatkuva haku vieraskieliseen koulutukseen 5.1.–8.4.2022
 Kevään toinen yhteishaku 16.3.–30.3.2022



Kevään ensimmäinen yhteishaku 

 Hakuaika 5.1.–19.1.2022
 Haettavana viisi SeAMKin englanninkielistä koulutusta
 Bachelor of Business Administration, International Business
 Bachelor of Engineering, Agri-food Engineering UUSI!
 Bachelor of Engineering, Automation Engineering
 Bachelor of Health Care, Nursing
 Master of Business Administration, International Business Management

 Valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa syyskuun lopussa



Jatkuva haku (SeAMK Direct Application)

 Hakuaika 5.1.–8.4.2022
 Valintoja tehdään jo hakuaikana
 Haettavana kolme SeAMKin englanninkielistä koulutusta
 Bachelor of Business Administration, International Business
 Bachelor of Engineering, Agri-food Engineering UUSI!
 Bachelor of Engineering, Automation Engineering

 Valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa syyskuun lopussa



Kevään toinen yhteishaku

 Hakuaika 16.3.–30.3.2022
 Haettavana SeAMKin suomenkieliset AMK- ja YAMK-tutkintoon 

tähtäävät koulutukset
 Koulutustarjonta ja valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa 

lokakuun lopussa



Hakijan muistilista
 Tutustu Opintopolku.fi -sivulla koulutustarjontaan ja ohjeisiin
 Hae ajoissa: Älä jätä viimeiseen hakupäivään, jolloin hakuaika 

päättyy klo 15.00
 Mieti hakutoivejärjestys tarkkaan
 Hakutoiveita on mahdollisuus muuttaa vain hakuaikana
 Muutokset voit tehdä itse Oma Opintopolku -palvelussa

 Täytä hakemus oikein, oikeilla tiedoilla
 Seuraa sähköpostia säännöllisesti ja huolehdi, että ilmoitat sellaisen 

sähköpostiosoitteen, joka toimii vielä hakuajan jälkeenkin!



Avoimen AMK:n opinnot
 Mahdollisuus suorittaa yksittäisiä opintoja tai polkuopintoja 
 Suorittamalla riittävästi avoimen AMK:n opintoja on 

mahdollisuus hakea opiskelijaksi SeAMKin Avoimen väylän 
haussa ja päästä sitä kautta tutkinto-opiskelijaksi

 Opinnot maksullisia
 Polkuopintoihin haku vuosittain kahdesti: joulukuussa ja 

elokuussa
 Lisätietoa avoimen AMK:n opinnoista löytyy seamk.fi/avoinamk -

nettisivulta

http://www.seamk.fi/avoinamk


Hakijatilastot
 Aikaisempien vuosien hakijatilastot löytyvät Vipusesta 

(www.vipunen.fi)
 Tilastoissa on mahdollista suodattaa esim. korkeakouluittain tai 

hakukohteittain
 Tilastosta löytyy hakijamäärien lisäksi myös tiedot paikan 

vastaanottaneista

 SeAMKin hakijatilastoja olemme koonneet myös 
www.seamk.fi/opoille -sivulle

http://www.vipunen.fi
http://www.seamk.fi/opoille


Lisätietoja

Hakijapalveluista: 
• hakijapalvelut(at)seamk.fi
• puh. 020 124 5501
Nettisivuilta: 
• www.seamk.fi/haku
• www.opintopolku.fi
• www.ammattikorkeakouluun.fi

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