
Hakemus SeAMKissa järjestettävien omien valintakokeiden yksilöllisiin järjestelyihin 

Tällä hakemuksella voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä kevään 2023 yhteishaussa alla mainittujen SeAMKin koulu-

tusten valintakokeen suorittamiseen. 

− Kulttuurituottaja (AMK) 

− Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka 

− Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen 

− Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 

− Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen  

− Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija 

− Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen 

HAKIJAN TIEDOT 

Suku- ja etunimet: 
 

Henkilötunnus:  
 

Sähköposti: 
 

Puhelinnumero: 
 

Osoite: 
 

 

SeAMKin VALINTAKOE, JOHON HAEN YKSILÖLLISIÄ JÄRJESTELYJÄ (KOKEEN/KOULUTUKSEN NIMI JA PVM) 

 

 

 

 
YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT 
LISÄAIKA 

 Haen lisäaikaa lukivaikeuden takia. 

 Haen lisäaikaa muun terveydellisen syyn vuoksi. 

MUUT YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT 

 Haen muita yksilöllisiä järjestelyitä. Kerro alla tarkemmin, mitä. 

Kerro, mitä yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset (esim. pienryhmätila, avustaja, tekninen apuväline jne.) 

 

 

Kerro, mistä syystä haet yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Päiväys: ______.______2023                           Allekirjoitus: _______________________________________ 

  Nimen selvennys:   



HAKEMUKSEN LIITTEET 

Liitä hakemukseen lääkärin- tai asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä  
järjestelyitä tarvitset. Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida toimintarajoitteitasi  
ja yksilöllisten järjestelyjen tarpeitasi. Esimerkiksi vamman tai sairauden takia yksilöllisiä järjestelyitä  
hakevan tulee liittää hakemukseen lääkärinlausunto. Huomaathan, että hakemustasi ei voida käsitellä ilman vaadit-
tavia liitteitä. 
 
Asiantuntijalausunnossa pitää 

• käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoi-
mille), 

• lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan, 

• olla sinun henkilötietosi, 

• olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä 

• olla päiväys. 
 
Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai  
oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16- 
vuotiaana tai sen jälkeen. 
 
Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset  
opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa  
pidettäviä (JulkL 24 §). 
 
HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN 
Tulosta ja täytä hakemus sekä toimita liitteineen 6.4.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella: Seinäjoen ammattikorkea-
koulu, Hakijapalvelut, PL 412, 60101 Seinäjoki. Hakija vastaa siitä, että hakemus saapuu perille annetussa määrä-
ajassa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida huomioida. 
 
Jos yksilöllisiä järjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa 
hakemus yksilöllisistä järjestelyistä liitteineen viipymättä Hakijapalveluihin. 
 
KORKEAKOULUN ILMOITUS MYÖNNETYISTÄ VALINTAKOKEEN YKSILÖLLISISTÄ JÄRJESTELYISTÄ 
Saat ilmoituksen myönnetyistä valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä sähköpostilla. Ilmoitus järjestelyistä on haku-

kohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa mainittuihin jär-

jestelyihin, ota yhteyttä SeAMKin Hakijapalveluihin. 


