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SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN
OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET, SYKSY 2022
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
Satakunnan korkeakoulun (SAMKin) suomenkieliset päivä- ja monimuotototeutukset ovat hakukohteina mukana korkeakoulujen yhteishaussa syksyllä 2022. Haku toteutetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa
https://www.opintopolku.fi. Hakuaika on 31.8.–14.9.2022, ja haku päättyy 14.9.2022 klo 15.00.

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

suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur tutkinnon (DIA)
120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä
vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
tai
alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Poikkeuksena todistusvalinta, jossa hakijalla tulee olla
valintatapaan soveltuva tutkinto voidakseen tulla huomioiduksi kyseisessä valintatavassa.
SAMK ei käytä harkinnanvaraista valintaa AMK-tutkintoon johtavissa suomenkielisissä koulutuksissa.

Hakukelpoisuuden osoittaminen
Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevan on liitettävä todistuskopio suorittamastaan koulutuksesta sähköisen hakemuksen liitteeksi 21.9.2022 mennessä vain siinä tapauksessa, että hänen suorittamansa tutkinto
on jokin seuraavista:
•
•
•
•
•
•
•

Ylioppilastutkinto, joka on suoritettu ennen vuotta 1990
Ammatillinen tutkinto (ammatillinen perustutkinto, kaksoistutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto), joka on suoritettu ennen vuotta 2018
Korkeakoulututkinto (ja opintosuoritusote), joka on suoritettu ennen vuotta 2003
European Baccalaureate (EB)/International Baccalaureate (IB)/ Deutsche Internationale Abitur (DIA) tutkinto
Ahvenanmaalla suoritettu tutkinto
Lukion päättötodistus (ilman ylioppilastutkintoa) tai
Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, suoritettu vuoteen 2002 mennessä.
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Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on 21.9.2022 mennessä ladattava liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta hakemukselle.
Oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus hakijan valmistumisesta hyväksytään hakukelpoisuuden osoittavana todistuksena, jos virallista tutkintotodistusta ei pystytä toimittamaan ennakkoon ilmoitettuun määräaikaan mennessä viranomaistoiminnasta tai siihen rinnastettavasta syystä.
Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen
kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös on tallennettava hakemukselle 21.9.2022 mennessä.
IB, EB tai RP/DIA- tutkinnolla hakevien tulee ladata liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta tai Predicted Grades -asiakirjasta hakemukselle 21.9.2022 mennessä.
Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.
Jos hakija on Suomessa pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä
hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake, joka löytyy
jokaisen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. Korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää
hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen
perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.
Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa taustaselvityslomakkeen liitteenä kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin 21.9.2022 mennessä. SAMK hyväksyy myös muukalaispassit,
joissa on merkintä ”henkilöllisyys varmistamatta”. Hakemukselle ei tule ladata arkaluontoisia liitteitä.
Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää esim. valintakoetilanteessa Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen
(20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes
asia on lainvoimaisesti ratkaistu.
*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka = Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla
alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen
mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen
valtion suojeluun.
** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos
henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.
Asiakirjan väärentäminen tai väärinkäyttö voi johtaa rikosvastuuseen ja on poliisiviranomaiselle kuuluva asia.

SORA-lainsäädäntö
SORA- lainsäädäntöön liittyvät asiat löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolta. 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
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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.

Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa,
jolloin keskeisenä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on
oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun.
Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•

vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille
toimintakykyä haittaava aistivamma
mielenterveyden häiriö
päihde-/ huumeongelma tai lääkkeiden väärinkäyttö viimeisten kahden vuoden aikana
sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin ja harjoitteluun osallistumista

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan
kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoito otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta
ko. tutkinto-ohjelman opiskelijaksi.
Hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla
rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään vuosittaisia influenssarokotuksia. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§). Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.
Sosiaali- ja terveysala ei sovellu henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat
rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausainerikokset.
Opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote.

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
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•
•
•

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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Opiskelijavalinta suomenkielisiin monimuoto- ja verkkototeutuksiin
Yleinen hakukelpoisuus amk-tutkintoon johtaviin koulutuksiin on kerrottu valintaperusteiden yleisessä
osassa. Suomenkielisissä monimuoto- ja verkkototeutuksissa hakukelpoisuuteen riittää yleinen hakukelpoisuus.

Opiskelijavalinta suomenkieliseen monimuotototeutukseen
Hakukohteet
Satakunnan ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoon johtavan suomenkielisen koulutuksen
monimuoto- ja verkkototeutusten hakukohteet syksyllä 2022 ovat:
HAKUKOHDE
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

KAMPUS
Pori

Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus

Huittinen

HAKU
Syksyn 2022 yhteishaku
Syksyn 2022 yhteishaku

ALOITUSPAIKAT
32
45

Ensikertalaiskiintiö
Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan opiskelijavalinnassa aloituspaikkoja seuraavasti:
HAKUKOHDE
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus

KAMPUS
Pori
Huittinen

Aloituspaikkojen määrä
26
36

Loput aloituspaikat täytetään valintakurssin pisteiden järjestyksessä ensikertalaisuudesta riippumatta. Varasijavalintaa käytetään vain ensikertalaisuudesta riippumattomien aloituspaikkojen täyttämisessä.

Valintakurssi (Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori)
Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole valintakurssien osalta mukana valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen tai valintakurssin tulos ei kelpaa SAMKin valintakurssiksi eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos kelpaa muissa ammattikorkeakouluissa. Myöskään
SAMKin sisällä ei voi korvata valintakurssin suoritusta jonkin toisen SAMKin valintakurssin suorituksella.
Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään
35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään
alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut tai tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta.
Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Valintakurssille ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumislomakkeella annettavaan sähköpostiosoitteeseen automaattisesti ohjeet verkko-opetusalustalle
rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen.
Valintakurssi on SAMKissa AMK-tutkintoon kuuluva 3–5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka
aihe ilmoitetaan kurssille osallistuville. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat
saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat
valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.
Hakijoille ei lähetetä muistutuksia yhteishakuhakemuksen jättämisestä tai valintakurssille ilmoittautumisesta. Valintakurssille ilmoittautumista ei katsota koulutukseen hakeutumiseksi eikä sen vireillepanoksi.
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Syksyllä 2022 valintakurssi toteutetaan seuraavalla aikataululla:
•
•

•
•

Syksyn 2022 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika: ke 31.8.2022 – ke 14.9.2022 klo 15.00, osoitteessa
http://www.opintopolku.fi.
Valintakurssille ilmoittautuminen:
o Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ja hakulomakkeella ilmoitettavassa
osoitteessa ke 31.8.2022 klo 8.00 alkaen.
o Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ke 21.9.2022 klo 15.00.
o Valintakurssille tulee kirjautua ke 5.10.2022 klo 22.00 mennessä.
Valintakurssin suorittaminen:
o Valintakurssi alkaa ti 13.9.2022 klo 9.00.
o Valintakurssin tehtävät on palautettava viimeistään ma 24.10.2022 klo 22.00.
Valinnan tulokset julkaistaan Opintopolussa pe 25.11.2022 mennessä.

Valintakurssi (tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus, Huittinen)
Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole valintakurssien osalta mukana valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen tai valintakurssin tulos ei kelpaa SAMKin valintakurssiksi eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos kelpaa muissa ammattikorkeakouluissa. Myöskään
SAMKin sisällä ei voi korvata valintakurssin suoritusta jonkin toisen SAMKin valintakurssin suorituksella.
Valintakurssin tehtävistä voi saada yhteensä enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä
vähintään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa
viimeistään valintakurssin ohjeistuksessa ilmoitettuina ajankohtina. Alle 30 pistettä saanut tai tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta.
Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Valintakurssille ilmoittautuneille lähetetään ohjeet
verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan sähköpostiosoitteeseen.
Valintakurssi toteutetaan kaksivaiheisesti. Osa hakijoista karsiutuu jatkosta 1. vaiheen tehtävien yhteenlaskettujen pistemäärien perusteella. Hakija voi päästä valintakurssin 2. vaiheeseen vain, jos hän on palauttanut
vastaukset kaikkiin 1. vaiheen tehtäviin. Valintakurssin 2. vaiheeseen pääsee jatkamaan 1. vaiheen tehtävät
hyväksyttävästi suorittavista hakijoista 160 parasta hakijaa valintakurssin 1. vaiheen tehtävien kokonaispisteiden mukaan. Jos useammalla hakijalla on sama alin hyväksytty pistemäärä toiseen vaiheeseen, kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat pääsevät jatkoon. Karsittaessa hakijoita 1. vaiheen tuloksen perusteella 2.
vaiheeseen hakijoiden hakutoiveita ja niiden sijoja yhteishaun hakutoivejärjestyksessä ei oteta huomioon.
Valintakurssi on SAMKissa AMK-tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aihe
ilmoitetaan viimeistään kurssille osallistuville. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti,
saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun suoritusmerkinnän. Myös 1. vaiheen tehtävät hyväksytysti suorittaneet, jotka karsiutuvat valintakurssin 2. vaiheesta, saavat valintakurssista täyden 5 opintopisteen suoritusmerkinnän.
Hakijoille ei lähetetä muistutuksia yhteishakuhakemuksen jättämisestä tai valintakurssille ilmoittautumisesta.
Valintakurssille ilmoittautumista ei katsota koulutukseen hakeutumiseksi eikä sen vireillepanoksi.
Syksyllä 2022 valintakurssi toteutetaan seuraavalla aikataululla:
•
•

Syksyn 2022 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika: ke 31.8.2022 – ke 14.9.2022 klo 15.00, osoitteessa
http://www.opintopolku.fi.
Valintakurssille ilmoittautuminen:
o Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ja hakulomakkeella ilmoitettavassa
osoitteessa ke 31.8.2022 klo 8.00 alkaen.
o Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ke 21.9.2022 klo 15.00.
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•

•

o Valintakurssille tulee kirjautua ke 5.10.2022 klo 22.00 mennessä.
Valintakurssin suorittaminen:
o Valintakurssi alkaa ti 13.9.2022 klo 9.00.
o Valintakurssin 1. vaiheen tehtävien palautusaika päättyy ma 10.10.2022 klo 22.00.
o Valintakurssin 2. vaiheeseen pääseville ilmoitetaan jatkoonpääsystä ja 2. vaiheesta karsiutuville karsiutumisesta ke 12.10.2022 klo 22.00 mennessä.
o Valintakurssin 2. vaiheen tehtävä avataan 2. vaiheeseen pääseville hakijoille klo 8.00, ja tehtävän palautusaika päättyy ma 24.10.2022 klo 22.00.
Valinnan tulokset julkaistaan Opintopolussa pe 25.11.2022 mennessä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
1. Valintakurssin pisteet
2. Hakutoivejärjestys
Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Esteetön opiskelijavalinta – valintakurssien yksilölliset järjestelyt
Valintakurssien suorittamiseen ei myönnetä yksilöllisiä järjestelyjä.

9

Opiskelijavalinta suomenkieliseen päivätoteutukseen
Hakukohteet, valintatavat ja ensikertalaiskiintiö
Seuraavissa taulukoissa mainitut SAMKin hakukohteet käyttävät valintatapoinaan todistusvalintoja ja AMKvalintakoetta. Käytössä ovat sekä ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta että ammatillisen
perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta
Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan aloituspaikkoja hakukohteista siten, että todistusvalintojen aloituspaikat on varattu kokonaisuudessaan ensikertalaisille ja että AMK-valintakokeella täytettävistä opiskelupaikoista varataan suurin osa ensikertalaisille. Kokonaisuudessaan kunkin hakukohteen aloituspaikoista noin 90 % on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.
Todistusvalintoja ja AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet
Todistusvalintoja ja AMK-valintakoetta käyttävien koulutusten aloituspaikat eri valintatavoille ja kiintiöille
jakautuvat alla olevan taulukon mukaan.
Aloituspaikat / valintatapa & kiintiö

Hakukohde
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori

Ammatillisten
Ylioppilaiden
Aloituspaikat
perustutkintojen AMK-valintakoe AMK-valintakoe
todistusvalinta
yhteensä
todistusvalinta
Ensikertalaiset
Kaikki
Ensikertalaiset
Ensikertalaiset
30

9

6

12

3

Ensin täytetään todistusvalinnoille varatut aloituspaikat. Jos jommastakummasta todistusvalinnasta jää aloituspaikkoja täyttämättä, ne täytetään ensikertalaisten AMK-valintakokeen valintajonoista. AMK-valintakokeen valintajonoista täytetään ensin ensikertalaisille varattujen aloituspaikkojen valintajono. Viimeiseksi täytetään kaikille hakijoille tarjottavien aloituspaikkojen valintajono. Varasijavalintaa toteutetaan todistusvalintojen ja AMK-valintakokeen valintajonoista.

Valintatavat
Hakijat ovat mukana valitsemissaan hakukohteissa käytössä olevissa valintatavoissa pohjakoulutuksensa mukaan.
Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, ammattikorkeakoulu valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.
Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkintotodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.
Käytössä olevat valintatavat
I.
II.

AMK-valintakoe
Todistusvalinta

Valintatapojen tarkemmat tiedot esitellään seuraavissa kohdissa.
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AMK-valintakoe
AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2022 yhteishaussa. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. AMK-valintakoe tehdään hakijan omalla
kannettavalla tietokoneella.
Tarkemmat tiedot syksyn 2022 AMK-valintakokeesta julkaistaan syksyn 2022 yhteishaun alkamiseen mennessä ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilla.

Todistusvalinta
Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijoita ylioppilastutkinnon (sis. suomalaisen ylioppilastutkinnon ja siihen rinnastettavat kansainväliset ylioppilastuk ja ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävällä todistusvalinnalla. Todistusvalintojen pisteytysmallit ovat ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilla.
Syksyn yhteishaun ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, jotka
ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan kansainvälisen ylioppilastutkinnon 31.7.2022 mennessä. Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat ammatillisen perustutkinnon 1.8.2015–12.10.2022.
Vähimmäispisteet
Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada voidakseen tulla valituksi. SAMK ei aseta todistusvalintaan vähimmäispistevaatimusta.
Kynnysehdot
Pisteytysmalliin asetettu kynnysehto tarkoittaa tietyn aineen ja arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta,
joka hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi riippumatta muiden yhteisten tutkinnon osien ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottamasta yhteispistemäärästä. SAMK ei aseta todistusvalinnoissa arvosanoille kynnysehtoja.
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Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus
Hakukohteet
Satakunnan ammattikorkeakoulussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakukohteet ovat:
HAKUKOHDE
Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja
johtaminen, ylempi AMK
Toimitusverkoston kehittäminen, ylempi
AMK

KAMPUS
Pori
Rauma

HAKU
Syksyn 2022
yhteishaku
Syksyn 2022
yhteishaku

ALOITUSPAIKAT
40
40

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen
Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta
alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on.
Lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulu katsoo hakukelpoiseksi opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen
tutkinnon, joka vastaa koulutusalaltaan hakukelpoista ammattikorkeakoulututkintoa, jonka tutkintonimike tai
jonka tuottama ammattinimike vastaa hakukelpoista ammattikorkeakoulututkintoa ja joka on suoritettu vuoteen 2000 mennessä. Opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon lisäksi hakijalla tulee
olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Pohjakoulutusvaatimus
SAMK määrittelee kunkin hakukohteen pohjakoulutusvaatimuksen syksyllä 2022 haussa olevissa ylempään
amk-tutkintoon johtavan suomenkielisen koulutuksen hakukohteissa seuraavasti:
HAKUKOHDE
Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja
johtaminen, ylempi AMK

KAMPUS
Pori

Toimitusverkoston kehittäminen, ylempi
AMK

Rauma

POHJAKOULUTUSVAATIMUS
Mikä tahansa ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksesta
voi valmistua niiltä aloilta ja niillä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeillä, jotka on mainittu SAMKin
toimiluvan koulutusvastuissa. Myös vähintään 4-vuotinen
ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto katsotaan kelpoiseksi pohjakoulutukseksi.
Mikä tahansa ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksesta
voi valmistua niiltä aloilta ja niillä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeillä, jotka on mainittu SAMKin
toimiluvan koulutusvastuissa. Myös vähintään 4-vuotinen
ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto katsotaan kelpoiseksi pohjakoulutukseksi.

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on tallennettu sähköiselle hakemukselle Opintopolkuun tai toimitettu SAMKin hakijapalveluihin 21.9.2022 mennessä.
Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on tallennettava
tiedostomuotoinen todistus tai sen kopio hakemuksen liitteeksi 21.9.2022 mennessä.
Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan tallennettava tiedostomuotoinen kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä
hakemuksen liitteeksi 21.9.2022 mennessä
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Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu kutsuu hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova
viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee tallentaa tiedostomuotoinen kopio kyseisestä päätöksestä hakemuksen liitteeksi 21.9.2022 mennessä.

Työkokemusvaatimus
Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) asianomaisen alan työkokemusta, joka on kertynyt
korkeakoulututkintotodistuksen tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon todistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu syksyn haussa 31.12.2022 mennessä.
Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai
MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin
dokumentein.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen
Haussa käytetyn koulutuksen ja työkokemuksen osoittavat tutkinto- ja työtodistukset tulee tallentaa sähköisen hakemuksen liitteeksi 21.9.2022 mennessä. Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset
tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkintoja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut
itsestään virheellisiä tietoja.
Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.
Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi,
allekirjoitus ja leima.

Valintakurssi (ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus)
Satakunnan ammattikorkeakoulun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset eivät
toimi valintakoeyhteistyössä toistensa eivätkä minkään muidenkaan koulutusten kanssa, joten minkään
muun valintakokeen tai -kurssin tulos ei kelpaa alla mainittujen koulutusten opiskelijavalinnassa eivätkä alla
mainittujen koulutusten valintakurssien tulokset korvaa mitään muuta valintakoetta tai -kurssia.
Satakunnan ammattikorkeakoulun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten opiskelijavalinnat toteutetaan verkko-opintoina toteutettavilla valintakursseilla. Valintakurssi järjestetään seuraaville hakukohteille (kummallekin oma valintakurssinsa):
• Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK
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• Toimitusverkoston kehittäminen, ylempi AMK
Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään
35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään
alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut tai tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta.
Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Valintakurssille ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumislomakkeella annettavaan sähköpostiosoitteeseen automaattisesti ohjeet verkko-opetusalustalle
rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen.
Valintakurssi on SAMKissa AMK-tutkintoon kuuluva 3–5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka
aihe ilmoitetaan kurssille osallistuville. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat
saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat
valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.
Hakijoille ei lähetetä muistutuksia yhteishakuhakemuksen jättämisestä tai valintakurssille ilmoittautumisesta. Valintakurssille ilmoittautumista ei katsota koulutukseen hakeutumiseksi eikä sen vireillepanoksi.
Syksyllä 2022 valintakurssi toteutetaan seuraavalla aikataululla:
•
•

•
•

Syksyn 2022 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika: ke 31.8.2022 – ke 14.9.2022 klo 15.00, osoitteessa
http://www.opintopolku.fi.
Valintakurssille ilmoittautuminen:
o Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ja hakulomakkeella ilmoitettavassa
osoitteessa ke 31.8.2022 klo 8.00 alkaen.
o Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ke 21.9.2022 klo 15.00.
o Valintakurssille tulee kirjautua ke 5.10.2022 klo 22.00 mennessä.
Valintakurssin suorittaminen:
o Valintakurssi alkaa ti 13.9.2022 klo 9.00.
o Valintakurssin tehtävät on palautettava viimeistään ma 24.10.2022 klo 22.00.
Valinnan tulokset julkaistaan Opintopolussa pe 25.11.2022 mennessä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
1. Valintakurssin pisteet
2. Hakutoivejärjestys
Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Esteetön opiskelijavalinta – valintakurssien yksilölliset järjestelyt
Valintakurssien suorittamiseen ei myönnetä yksilöllisiä järjestelyjä.
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AIKATAULULIITE

Syksyn 2022 yhteishaun, todistusten ja liitteiden toimitusaikataulu

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS
Vaaditut asiakirjat on ladattava hakemukselle tai toimitettava hakijapalveluihin ilmoitettuun määräaikaan mennessä (postileiman päiväys ei riitä).
Asiakirja
Suomalainen tutkinto:

Syksyn yhteishaku
31.8.–14.9.2022

1) Ennen 1.8.2015 suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai ennen 1.1.2018 suoritetun muun ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen
myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta toimitettava

1) ke 21.9.202 klo 15.00

2) 1.8.2015–31.12.2016 valmistuneiden ammatillisten perustutkintotodistukset ladattava hakemukselle

2) ke 21.9.2022 klo 15.00

3) Vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatillisten perustutkintojen tiedot

3) Saadaan suoraan oppilaitoksilta.

4) Vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tiedot

4) Saadaan suoraan oppilaitoksilta.

5) Ennen vuotta 1990 valmistuneiden ylioppilaiden ladattava kopio hakemukselle

5) ke 21.9.2022 klo 15.00

6) Vuonna 1990 tai sen jälkeen valmistuneiden ylioppilaiden arvosanat

6) Saadaan suoraan ylioppilaslautakunnalta.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP/DIA):
Tutkintotodistuksen kopio ladattava hakemukselle

ke 21.9.2022 klo 15.00

Ulkomainen tutkinto:
Tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta ja virallinen käännös ladattava hakemukselle.
Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella on toimitettava taustaselvityslomakkeen liitteenä hakijapalveluihin
Esteettömyys opiskelijavalinnoissa:
hakemus AMK-valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä toimitettava korkeakouluun
(ks. ammattikorkeakouluun.fi)

ke 21.9.2022 klo 15.00

ke 21.9.2022 klo 15.00

ke 21.9.2022 klo 15.00

