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SeAMKin hakuinfo syksyllä 2022
• Syksyn yhteishaku: 31.8.-14.9.
• Korkeakoulujen syksyn yhteishaku
• Hakuaika alkaa ensimmäisenä hakupäivänä klo 8 ja päättyy 

viimeisenä hakupäivänä klo 15
• Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelun kautta
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https://opintopolku.fi/konfo/fi/


Valmistumisen deadline
• Ammatillisessa todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, jotka ovat valmistuneet ammatilliseen 

perustutkintoon 1.8.2015 – 12.10.2022.
• Deadline ammatillisessa todistusvalinnassa mukana oloon on siis 12.10.2022

• AMK-valintakokeen osalta ei ole olemassa mitään tarkkaa päivämäärää suoritustiedoille, vaan 
hakuajan jälkeen valmistuva hakija voi vain osallistua AMK-valintakokeeseen. Syksyllä 
valmistuvien hakijoiden liitepyyntöjen määräaika on 27.12.

• https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/
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https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/


Hakeminen syksyn yhteishaussa
• Opintopolussa haetaan yhdellä hakulomakkeella korkeintaan kuuteen eri koulutukseen.

• Tässä yhteishaussa hakukohteet tulee asettaa koulutukset mieluisuusjärjestykseen 
hakulomakkeelle siten että ensimmäiseksi hakutoiveeksi valitaan se koulutus, mihin hakija haluaa 
päästä eniten. Järjestys tulee harkita huolellisesti. Hakijalle voidaan tarjota korkeakoulujen 
toisessa yhteishaussa vain yhtä opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on priorisoitu 
hakulomakkeella korkeimmalle ja johon hakijan valintamenestys riittää.

• Hakijan tulee muistaa, että hakija pystyy ottamaan vain yhden opiskelupaikan vastaan samana 
lukukautena alkavasta koulutuksesta.
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Hakukohteet SeAMKin syksyn 2022 
yhteishaussa
Päivätoteutus:

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

Monimuotototeutus:
• Agrologi (AMK)
• Restonomi (AMK), verkkopainotteinen
• Sairaanhoitaja (AMK)
• Sosionomi (AMK)
• Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, verkkopainotteinen
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https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/sairaanhoitaja-amk/
https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/sosionomi-amk/
https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/terveydenhoitaja-amk/
https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/agrologi-amk/
https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/restonomi-amk/
https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/sairaanhoitaja-amk/
https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/sosionomi-amk/
https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/tradenomi-amk-pk-yrittajyys/


Hakukohteet Opintopolussa
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SeAMK Opintopolussa

• Hakukohteet löytyvät 
hakusanoilla: ”seamk syksy 
2022”

• Sijainniksi kannattaa määrittää 
”Seinäjoki”

• SeAMKin syksyn yhteishaun 
sivulta löytyy infovideo: 
SeAMK syksyn yhteishaku
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https://www.seamk.fi/hakuaika/syksyn-yhteishaku/


Valintatavat

• Todistusvalinta
• Ammatillisen perustutkinnon suorittaneille
• YO-tutkinnon suorittaneille
• Kaksoistutkinnon suorittanut on mukana 

sekä YO- että ammatillisen perustutkinnon 
perusteella tehtävässä todistusvalinnassa

• AMK-valintakoe

• Kaikista valintatavoista löytyy lisää 
tietoa ammattikorkeakouluun.fi -
sivustolta

Opiskelijoita SeAMK kampuksella
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Presenter Notes
Presentation Notes
Muista: vaikka todistusvalinnalla et saisikaan opiskelupaikkaa, niin osallistu silti kokeeseen. Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja tulkin koulutusta.

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/


YO-todistusvalinta
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• Todistusvalinnassa pisteytetään enimmillään viisi ainetta.
• Pisteytettävät aineet ovat:

• Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä)
• Matematiikka
• Vieras/toinen kotimainen kieli
• Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (Toista kotimaista kieltä ei huomioida tässä 

kohdassa.)
• Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran.
• Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan.
• Ylioppilastutkintotodistus voi todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 198 pistettä.
• Syksyllä valmistuvat abiturientit eivät ole mukana saman syksyn todistusvalinnassa.
• Lisätietoa ja pistelaskuri osoitteessa: ammattikorkeakouluun.fi 

Presenter Notes
Presentation Notes
Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006 ja sen jälkeen suoritetut nk. ainereaalit.Muista: vaikka todistusvalinnalla et saisikaan opiskelupaikkaa, niin osallistu silti kokeeseen. Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja tulkin koulutusta.

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/


Ammatillisen perustutkinnon suorittaneen 
todistusvalinta
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• Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset 
perustutkinnot. 

• Huom. näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa.
• Pisteytettävät tiedot => yhteiset tutkinnon osat

• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

• Pisteytettävä => ammatillisen perustutkinnon painotettu keskiarvo
• Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat 

tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta.
• Lisätietoa ja pistelaskuri osoitteessa: ammattikorkeakouluun.fi 

Presenter Notes
Presentation Notes
Muista: vaikka todistusvalinnalla et saisikaan opiskelupaikkaa, niin osallistu silti kokeeseen. Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja tulkin koulutusta.Näyttötutkintona suoritettua ammatillista perustutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. Näyttötutkinnon suorittanut hakija voi hakea valintakokeen tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella tehtävän valinnan kautta.Kaksoistutkinnon

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/


AMK-valintakoe
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• SeAMKin valintakokeet: 31.10.-2.11.
• Hakija voi suorittaa kokeen valitsemassaan AMKissa riippumatta siitä, onko hän hakenut 

kyseiseen AMKiin
• Kaikissa AMKeissa ei ole käytössä kaikki koetilaisuudet
• AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin
• Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai –tehtäviä
• Hakijan tulee tutustua koetta koskeviin käytännön ohjeisiin huolella ennen koetta

• Mikäli tarvitset AMK-valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä, löydät ohjeet ja lomakkeet 
SeAMKin Valintakokeet -sivulta. 
• Yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen tulee hakea erillisellä lomakkeella viimeistään 

21.9.2022 klo 15.00 mennessä.
• Tietoa AMK-valintakokeesta ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta

Presenter Notes
Presentation Notes
Muista: vaikka todistusvalinnalla et saisikaan opiskelupaikkaa, niin osallistu silti kokeeseen. 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/


AMK-valintakokeen sisällöstä

Lähde: ammattikorkeakouluun.fi



Valintojen tulokset
• Todistusvalintojen osalta tulokset 

ilmoitetaan hakijoille viimeistään 
20.10.2022

• Muiden valintatapojen valinnat 
julkistetaan viimeistään 25.11.2022

• Opiskelupaikan vastaanotto ja 
ilmoittautuminen opiskelijaksi Oma 
Opintopolku-palvelussa tulee tehdä 
viimeistään 2.12.2022 klo 15

• Poissaolo-oikeus on laissa mainituin 
perustein

• Opinnot alkavat tammikuussa 2023.
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Hakijan muistilista
 Tutustu Opintopolussa koulutustarjontaan ja valintaperusteisiin
 Hae ajoissa: Huomaathan, että hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15 
 Mieti hakutoivejärjestys tarkkaan: Hakutoiveita on mahdollista muuttaa vain hakuaikana
 Täytä hakemus oikein, oikeilla tiedoilla
 Huolehdi, että ilmoitat sellaisen sähköpostiosoitteen, joka toimii vielä hakuajan jälkeenkin!
 Seuraa sähköpostia säännöllisesti ja tarkista myös roskapostikansio siltä varalta, että tärkeät 

viestit ohjautuvat sinne
 Ota opiskelupaikka vastaan annetussa määräajassa, muuten menetät sen
 Ilmoittaudu annetussa määräajassa opiskelijaksi, muuten menetät opiskeluoikeuden
 Valmistaudu opintojen aloittamiseen
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https://www.seamk.fi/hakijalle/hakeminen/tietoa-uusille-opiskelijoille/


Tiedoksi

• Erillishakuja tulee vielä syksyllä ja keväällä (esim. 
avoimen väylän haku)

• Syksyllä 2022: 
• SeAMKin erillishaku muuntokoulutuksiin

17

https://www.seamk.fi/hakuaika/erillishaku-muuntokoulutuksiin/


Lisätietoja

• Hakijapalveluista: 
• hakijapalvelut(at)seamk.fi
• puh. 020 124 5501

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


Tulevat opo-infot & 
virtuaalivierailut
• Tulevat opo-infot: 

• 23.8. Syksyn yhteishaku
• 4.10. Kevään ensimmäinen 

yhteishaku ja jatkuva haku
• 10.1. Kevään toinen yhteishaku
• 15.3. Hakuinfo kevään toiseen 

yhteishakuun liittyen

• Virtuaalivierailut SeAMKilla
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https://www.seamk.fi/hakijalle/virtuaalivierailu-seamkissa/


Kiitos!
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