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SAMKIN KESÄN LISÄHAUN VALINTAPERUSTEET

Satakunnan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2022 alkavan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen lisähaku järjestetään ajalla 11.–25.7.2022. Haku päättyy 25.7.2022 klo 15.00. Haku toteutetaan sähköisesti osoitteessa https://www.opintopolku.fi.

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Voit hakea lisähaussa, jos olet suorittanut
•
•
•
•
•

suomalaisen ylioppilastutkinnon
Suomessa suoritetun International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
Suomessa suoritetun European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
Suomessa suoritetun Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur tutkinnon (DIA) tai
120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon 1.8.2015
tai sen jälkeen

Hakukelpoisuus tulee osoittaa hakemukseen liitettävällä todistuskopiolla.
SAMK ei käytä harkinnanvaraista valintaa AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Hakukelpoisuuden osoittaminen
Hakijan on liitettävä todistuskopio suorittamastaan koulutuksesta sähköisen hakemuksen liitteeksi hakuajan
päättymiseen mennessä.

SORA-lainsäädäntö
Sosiaali- ja terveysalan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan
ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että
opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön
tehtäviin tai harjoitteluun.
Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan
kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa. Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä
vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan
soveltuvuutta kyseisen koulutusohjelman opiskelijaksi.
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa
työskentelyä. Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa
käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.
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Merenkulun ala
Hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikorkeakoululle viimeistään opintojen alkaessa. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, että:
•
•
•

henkilön näkö- ja kuulokyky sekä värinäkö ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen
vaatimusten mukaiset
henkilö on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään soveltuva aiottuun tehtävään eikä hänellä ole sellaista vammaa tai sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa hänen työtään
henkilö ei sairasta tautia, jonka voidaan olettaa pahenevan työssä tai vaarantavan muiden aluksella
olevien terveyden taikka merenkulun turvallisuuden

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta edellä mainitussa
määräajassa tai hakijaa ei lääkärintodistuksen perusteella voida pitää merenkulkualan koulutukseen soveltuvana.
Merenkulkualan koulutusta koskee Ammattikorkeakoululain (932/2014) 33 §, jonka mukaan opiskelijan opiskeluoikeus voidaan peruuttaa tapauksissa, joissa opintoihin sisältyy asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia ja joissa opiskelija on osoittautunut opintoihin soveltumattomaksi
•
•
•

vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja
siten osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai
harjoittelussa
on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä
opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta
päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi

Ehdollinen valinta
Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut opiskelijaksi
pyrkivän opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.
Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,
•
•
•
•

jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki
932/2014).
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LISÄHAUN HAKUKOHTEET
Hakukohteet, valintatavat ja ensikertalaiskiintiö
Lisähaussa käytetään valintatapoina todistusvalintoja. Käytössä ovat sekä ylioppilastutkinnon perusteella
tehtävä todistusvalinta että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta.
Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville ei varata lisähaussa opiskelupaikkakiintiötä.
Lisähaun hakukohteet ja niiden valintatavoille varatut paikat ovat:
Aloituspaikat / valintatapa & kiintiö

Hakukohde

Aloituspaikat yhteensä

Ylioppilaiden todistusvalinta

Ammatillisten perustutkintojen todistusvalinta

10

5

5

10

5

5

10

5

5

Insinööri (AMK), konetekniikka,
päivätoteutus, Pori
Insinööri (AMK), merenkulku,
päivätoteutus, Rauma
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma

Jos jommastakummasta todistusvalinnasta jää aloituspaikkoja täyttämättä, ne täytetään toisen todistusvalinnan valintajonosta.

Valintatavat
Käytössä ovat vain todistusvalinnat.
Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen tasasijasääntöjen perusteella,
SAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.
SAMK voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkintotodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Todistusvalinta
Opiskelijoita valitaan ylioppilastutkinnon ja 1.8.2015 jälkeen suoritetun ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävällä todistusvalinnalla. Tutkintotodistusten tiedot tarkistetaan ennen valintoja. SAMK noudattaa
todistusvalinnassa valtakunnallisia pisteytysmalleja ja -periaatteita sekä tasasijasääntöjä. Todistusvalintaan
liittyviä pisteytysmalleja ylläpidetään ja päivitetään ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolla. Todistusvalintaan liittyvät tarkemmat tiedot julkaistaan ja päivitetään ennen hakuajan alkamista http://www.ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolle.
SAMK ei käytä hakukohteidensa todistusvalinnoissa minimipisterajoja eikä kynnysehtoja.

