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Esityksen nimi ja lisätietoja

Yleistä hausta
-

Haku on yksi tapa hakea tutkinto-opiskelupaikkaa SeAMKissa

-

Haku toteutetaan ensimmäisen kerran keväällä toukokuun alussa

-

Kevään haku painottuu ainoastaan ammatillisen väylän hakuun. Lukiokoulutuksen
väylähaku tulee haettavaksi myöhemmillä hakukierroksilla, kun alkaa näyttämään siltä,
että väylässä opiskelevat alkavat saavuttamaan hakukelpoisuuden

-

Jatkossa haku toteutetaan kaksi kertaa vuodessa: touko- ja marraskuussa

-

Haettavana olevat hakukohteet ja toteutusmuodot voivat vaihdella hakukausittain

-

Haku kuuluu yhden korkeakoulupaikan säännöksen piiriin: Mikäli hakee useammassa
kevään haussa, voi ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan
opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta

-

Sosiaali- ja terveysalalle hakiessa noudatetaan ns. SORA-lainsäädäntöä

-

Toisen asteen väylähaun hakusivu löytyy SeAMKin pääsivulta kohdasta
”hakuajat”. Suora osoite hakusivulle: https://www.seamk.fi/hakuaika/toisenasteen-vaylahaku/

Esityksen nimi ja lisätietoja

Kenelle haku on tarkoitettu?
- Toisen asteen väylähaku on tarkoitettu SeAMKin toisen asteen
yhteistyöoppilaitoksen opiskelijalle, joka on suorittanut
väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot SeAMKissa ja
valmistuu toisen asteen tutkintoon viimeistään hakukaudella

Esityksen nimi ja lisätietoja

Hakukelpoisuudesta osa 1/4
1. On suorittanut haettavana olevan tutkinto-ohjelman mukaiset toisen asteen

väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot, joko:
•

A. Ammatillisen toisen asteen väylähaussa: 30 opintopisteen laajuiset SeAMKin
ammatillisen toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot

•

B. Lukiokoulutuksen väylähaussa 15 opintopisteen laajuiset SeAMKin lukiokoulutuksen
väyläopetussuunnitelma mukaiset opinnot.

 Väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot tulee olla kirjattuna ja hyväksyttynä
SeAMKin opiskelijarekisteriin 31.7.2022 mennessä.
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Hakukelpoisuudesta osa 2/4
2. On suorittanut SeAMKin ammatillisen toisen asteen TAI lukiokoulutuksen
väyläopetussuunnitelman mukaiset opinnot vähintään painotetulla keskiarvolla 3,00.
Painotetussa keskiarvossa huomioidaan:
- kaikki numeerisesti arvioidut SeAMKin toisen asteen väyläopetussuunnitelman mukaisesti
suoritetut opinnot
- painotettu keskiarvotieto saadaan automaattisesti SeAMKin opiskelijarekisteristä
- hakijat voivat tarkistaa painotetun ka tiedon pyytämällä opintosuoritusotteen painotetulla
keskiarvotiedolla SeAMKin Opiskelijapalveluista, sähköposti: opiskelijapalvelut@seamk.fi
 Lopullinen hakukelpoisuus toisen asteen väyläopintosuoritusten ja painotetun keskiarvon osalta
tulee olla saavutettu 31.7.2022 mennessä. Tiedot tarkistetaan SeAMKin opintorekisteristä 31.7.2022
jälkeen.

Esityksen nimi ja lisätietoja

Hakukelpoisuudesta osa 3/4
3. On valmistunut tai valmistuu toisen asteen tutkintoon viimeistään 31.7.2022 mennessä. Mikäli
toisen asteen tutkinto valmistuu ennen väyläopintojen loppuun suorittamista, on hakukelpoinen
enintään sen lukukauden loppuun, jona väyläopiskeluoikeus SeAMKissa päättyy.
Esim. jos hakija valmistuu toisen asteen tutkintoon joulukuussa, voi hän hakea kevään toisen asteen
väylähaussa mikäli hänellä on SeAMKin väyläopiskeluoikeutta kevätlukukauden loppuun.
 Toisen asteen tutkinnon tulee olla valmis 31.7.2022 mennessä. Suoritustieto tarkistetaan
valtakunnallisesta suoritusrekisteristä 31.7.2022 jälkeen. Mikäli tietoa valmistumisesta ei ole
saatavissa suoritusrekisteristä, tulee hakijan ladata hakemukselle kuva toisen asteen
tutkintotodistuksesta 31.7.2022 mennessä.
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Hakukelpoisuudesta 4/4
- Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan huomioida osana hakukelpoisuuden
tuottaviksi opinnoiksi, mikäli ne vastaavat SeAMKin toisen asteen
väyläopetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja.
 Myös avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot tulee olla arvioituna ja kirjattuna SeAMKin
opiskelijarekisteriin 31.7.2022 mennessä. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan
huomioida painotetussa keskiarvossa, mikäli ne ovat numeerisesti arvioituja.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut opiskelijaksi hyväksytyn
hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot.
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Haun ja opiskelijavalinnan aikatauluja
Toisen asteen väylähaun hakuaika

2.-13.5.2022, klo 15.00

Opiskelijavalintojen julkaisu viim.

14.6.2022

Hakukelpoisuuden edellytykset tulee täyttyä:
1. Vaaditut opintosuoritukset tulee olla arvioituna ja kirjattuna
Peppiin viim.
2. Opintosuoritukset on suoritettu väh. 3 painotetulla
keskiarvolla
3. Hakija on valmistunut toisen asteen tutkintoon viim.

31.7.2022

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa paikka vastaan ja
ilmoittautua opiskelijaksi viim.

31.7.2022 klo 15.00

Opiskeluoikeus alkaa

Elokuussa, uusien aloittavien
tutkinto-opiskelijoiden mukana

Seuraava toisen asteen väylähaun hakuaika (arvio)

31.10.-11.11.2022, klo 15.00

Esityksen nimi ja lisätietoja

Hakijapalvelut apuna hakuneuvonnassa
-

Hakijapalvelut neuvoo kaikissa hakemiseen ja opiskelijavalintaan
liittyvissä asioissa.

-

Hakijapalvelut tavoitat:
-

Sähköpostitse: hakijapalvelut(a)seamk.fi ja

-

Puhelimitse numerosta 020 124 5501 (Puhelinpalveluaika ma-pe klo 12-15)

-

Lisätietoja ajankohtaisista hauista: www.seamk.fi/haku
-

Esityksen nimi ja lisätietoja

Tiedoksi: keväällä tulossa uusi erillishaku Valintakurssihaku, hakuaika 16.-27.5.,
tarkemmat tiedot päivitetään helmikuun aikana

