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SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN 
OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET, KEVÄT 2023 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus   
 
 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2023 alkavan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan 

suomenkielisen koulutuksen haku tapahtuu kevään 2023 korkeakoulujen toisessa yhteishaussa 15.–

30.3.2023. Haku päättyy 30.3.2023 klo 15.00. Haku toteutetaan sähköisesti osoitteessa 

https://www.opintopolku.fi.  

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 6.4.2023 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.  

https://www.opintopolku.fi/
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Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on 6.4.2023 
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 6.4.2023 mennessä. 

IB, EB tai RP/DIA- tutkinnolla hakevien tulee ladata liite hakemuksensa perusteena olevasta 
tutkintotodistuksesta tai Predicted Grades -asiakirjasta hakemukselle 6.4.2023 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 6.4.2023 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 

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. 
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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, huumausaine rikokset.  
 
Opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä 
vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote. 

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 
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• 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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KULTTUURIALA 

Kulttuurialan opiskelijavalinnoissa ei tehdä valintakoeyhteistyötä, joten kaikki ammattikorkeakoulut 
toteuttavat valintakokeet ja -kurssit itsenäisesti. Tarkemmat tiedot koulutusten alkamisesta, ajankohdista ja 
hakuun liittyvistä yksityiskohdista ovat opintopolku.fi -sivustolla. Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin 
koulutusohjelmiin on kerrottu valintaperustesuosituksen yleisessä osassa.  

Opiskelijavalinta suomenkieliseen päivätoteutukseen 
 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ainoa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan 

koulutuksen hakukohde on: 

HAKUKOHDE KAMPUS HAKU ALOITUSPAIKAT 

Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus Taidekoulu, Kankaanpää Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

25 

Ensikertalaiskiintiö 

Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan kuvataiteen 

opiskelijavalinnassa 20 aloituspaikkaa, jotka täytetään valinnassa ensin. Loppuihin 5 aloituspaikkaan valitaan 

opiskelijat kaikista valintakokeen hyväksytysti suorittaneista hakijoista. Varasijavalinta toteutetaan kaikkien 

hakijoiden valintajonosta. 

Opiskelijavalinta  

Ennakkonäyttö 

Hakijat kutsutaan valintakurssille etukäteen tehtävän karsivan näytön perusteella. Karsivassa 
ennakkonäytössä arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja 
harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Ennakkonäyttö arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi, ja vain 
ennakkonäytön hyväksytysti suorittaneet saavat kutsun valintakurssille. Ennakkonäyttöä ei pisteytetä 
valintakurssin osana. 

Ennakkonäytön tehtävien ohjeet on julkaistu SAMKin sivulla https://www.samk.fi/wp-
content/uploads/2023/01/ENNAKKOTEHTAVAT-2023-Kuvataiteilija-SAMK-.pdf. Ennakkonäytön tehtävät 
tulee palauttaa yhteishaun sähköisen hakemuksen liitteinä hakuajan päättymiseen 30.3.2023 klo 15.00 
mennessä.  

Valintakurssi 
 
SAMKin kuvataiteen valintakurssi järjestetään etävalintakurssina 29.5. – 1.6.2023. Tarkemmat tiedot 
valintakurssista ilmoitetaan sille kutsuttaville. Valintakurssin tulos on voimassa vain SAMKin kuvataiteen 
hakukohteessa ja vain kevään 2023 toisessa yhteishaussa.  

Hakijan tulee saada vähintään puolet valintakurssin 100 enimmäispisteestä (eli vähintään 50 pistettä) 
suorittaakseen sen hyväksyttävästi. Jokainen kurssin osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakurssi on sen 
hyväksytysti suorittaneille hakijoille 3 opintopisteen opintosuoritus, joka kirjataan avoimen 
ammattikorkeakoulun opintoihin ja hyväksiluetaan opiskelijaksi valituille tutkinto-opintoihin. 
 

Valinta tasapisteissä olevien välillä  

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:  
 
1. Valintakurssin pisteet 
2. Hakutoivejärjestys 

https://www.samk.fi/wp-content/uploads/2023/01/ENNAKKOTEHTAVAT-2023-Kuvataiteilija-SAMK-.pdf
https://www.samk.fi/wp-content/uploads/2023/01/ENNAKKOTEHTAVAT-2023-Kuvataiteilija-SAMK-.pdf
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Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu valitsee 
kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat. 
 

Esteetön opiskelijavalinta – yksilölliset järjestelyt 

Valintakurssien suorittamiseen ei myönnetä yksilöllisiä järjestelyjä. 
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SUOMENKIELISET VERKKO- JA MONIMUOTOTOTEUTUKSET 

SAMKin suomenkielisissä verkko- ja monimuotototeutuksissa hakukelpoisuuteen riittää yleinen 

ammattikorkeakoulukelpoisuus, pois lukien insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 

muuntokoulutus/monimuotototeutus, jossa hakukelpoisuuden tuottaa insinööri (AMK) –tutkinto, tai muu 

tekniikan alan korkeakoulututkinto, tai aikaisemmin suoritettu ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto. 

Opiskelijavalinta suomenkielisiin verkko- ja monimuotototeutuksiin 

Hakukohteet  

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoon johtavan suomenkielisen koulutuksen 

verkko- ja monimuotototeutusten hakukohteet keväällä 2023 ovat: 

HAKUKOHDE KAMPUS HAKU ALOITUSPAIKAT 

Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus Pori Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

30 

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 
muuntokoulutus/monimuotototeutus HUOM! 
Poikkeava pohjakoulutusvaatimus 

Pori Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

30 

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, 
monimuotototeutus 

Pori Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

20 

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, 
monimuotototeutus 

Pori Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

30 

Insinööri (AMK), tuotantotalous, verkkototeutus Rauma Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

50 

Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja 
tuotantotalous/elintarviketuotanto, 
monimuotototeutus 

Rauma Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

20 

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus Pori Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

30 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus Pori Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

32 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus Rauma Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

31 

Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus Pori Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

25 

Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus Huittinen Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

45 

Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus Rauma Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

45 

Tradenomi (AMK), liiketalous, yrittäjän 
koulutusohjelma, verkkototeutus 

Pori Kevään 2023 2. 
yhteishaku 

40 
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Ensikertalaiskiintiö 

Ensimmäistä opiskelupaikkaansa suomalaisessa korkeakoulussa hakeville varataan opiskelijavalinnassa 

aloituspaikkoja seuraavasti: 

HAKUKOHDE KAMPUS Varattavien aloituspaikkojen määrä 

Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus Pori 24 

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 
muuntokoulutus/monimuotototeutus HUOM! 
Poikkeava pohjakoulutusvaatimus 

Pori 24 

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, 
monimuotototeutus 

Pori 16 

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, 
monimuotototeutus 

Pori 24 

Insinööri (AMK), tuotantotalous, verkkototeutus Rauma 40 

Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja 
tuotantotalous/elintarviketuotanto, 
monimuotototeutus 

Rauma 16 

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus Pori 24 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus Pori 25 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus Rauma 25 

Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus Pori 20 

Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus Huittinen 36 
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus Rauma 36 

Tradenomi (AMK), liiketalous, yrittäjän 
koulutusohjelma, verkkototeutus 

Pori 32 

Loput aloituspaikat täytetään valintakurssin pisteiden järjestyksessä ensikertalaisuudesta riippumatta. 

Varasijavalintaa ei käytetä. 

 

Opiskelijavalinta 

Valintakurssi: Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus, Huittinen ja Rauma 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole liiketalouden verkkototeutusten osalta mukana 
valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen tai 
valintakurssin tulos ei kelpaa SAMKin verkkototeutuksiin. SAMKin liiketalouden verkkototeutusten 
valintakurssi kelpaa opiskelijavalintaan vain Huittisten ja Rauman verkkototeutuksissa. 
 
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. 

Liiketalouden verkkototeutusten 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 300 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. 
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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 Opintopolussa hakuajan alkuun mennessä tai viimeistään kurssille ilmoittautuneille. Opiskelijaksi 
hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa, ja muut 
hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun 
suoritusmerkinnän. Myös tehtävät 1-3 hyväksytysti suorittaneet, jotka karsiutuvat valintakurssin toisesta 
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.  

Haun, valintakurssin ja valintojen julkistamisen aikataulu keväällä 2023: 

• Kevään 2023 korkeakoulujen toisen yhteishaun hakuaika:  
ke 15.3.2023 – to 30.3.2023 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi.  

• Valintakurssille ilmoittautuminen:  
o Ilmoittautuminen alkaa Opintopolku-palvelussa ja yhteishaun hakulomakkeella 

ilmoitettavassa osoitteessa ke 15.3.2023 klo 8.00 alkaen.  
o Hakijoille suositellaan valintakurssille ilmoittautumista ennen valintakurssin alkua ti 

28.3.2023 klo 9.00.  
o Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy to 6.4.2023 klo 15.00. 
o Valintakurssille on kirjauduttava to 20.4.2023 klo 8.00 mennessä. 

• Valintakurssin suorittaminen:  
o Valintakurssi alkaa ti 28.3.2023 klo 9.00. 
o Valintakurssin 1. vaiheen tehtävien palautusaika päättyy ma 1.5.2023 klo 22.00. 
o Valintakurssin 2. vaiheeseen pääseville ilmoitetaan jatkoonpääsystä ja 2. vaiheesta 

karsiutuville karsiutumisesta ke 3.5.2023 klo 22.00 mennessä. 
o Valintakurssin 2. vaiheen tehtävä avataan 2. vaiheeseen pääseville hakijoille to 4.5.2023 klo 

8.00, ja tehtävän palautusaika päättyy ma 15.5.2023 klo 22.00.  

• Kevään 2023 korkeakoulujen toisen yhteishaun tulokset julkistetaan pe 7.7.2023 mennessä. 

Valintakurssit: muut suomenkieliset verkko- ja monimuotototeutukset 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole verkko- ja monimuotototeutusten osalta mukana 
valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen tai 
valintakurssin tulos ei kelpaa SAMKin verkko- ja monimuototeutuksiin eikä SAMKissa suoritetun 
valintakurssin tulos muissa ammattikorkeakouluissa. Myöskään SAMKin sisällä ei voi korvata valintakurssin 
suoritusta jonkin toisen SAMKin valintakurssin suorituksella. 

Satakunnan ammattikorkeakoulun verkko- ja monimuotototeutusten opiskelijavalinnat toteutetaan verkko-
opintoina toteutettavilla valintakursseilla. Kullekin hakukohteelle toteutetaan oma valintakurssi, jonka 
tulosta ei hyväksytä missään muussa hakukohteessa. Opiskelijavalinta toteutetaan valintakurssien avulla 
seuraavissa hakukohteissa (jokaiselle hakukohteelle on oma valintakurssinsa, ellei toisin mainita): 

• Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus, Pori 
• Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, muuntokoulutus/monimuotototeutus, Pori 

• Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Pori 

• Insinööri (AMK), tietotekniikka, monimuotototeutus, Pori 

• Insinööri (AMK), tuotantotalous, verkkototeutus, Rauma, ja insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja 
tuotantotalous/elintarviketuotanto, monimuotototeutus, Rauma (yhteinen valintakurssi) 

• Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Pori 

• Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori, ja sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rauma 
(yhteinen valintakurssi) 

• Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus, Pori 

http://opintopolku.fi/
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• Tradenomi (AMK), yrittäjän koulutusohjelma, Pori 

Kunkin 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.   

Valintakurssit toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kullekin valintakurssille ilmoittautuneille 
lähetetään ohjeet verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen 
ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan sähköpostiosoitteeseen. 

Valintakurssi on SAMKissa AMK-tutkintoon kuuluva 3–5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka 
aihe ilmoitetaan Opintopolussa hakuajan alkuun mennessä tai viimeistään kurssille ilmoittautuneille. 
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.  

Haun, valintakurssien ja valintojen julkistamisen aikataulu keväällä 2023: 
• Kevään 2023 korkeakoulujen toisen yhteishaun hakuaika:  

ke 15.3.2023 – to 30.3.2023 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi.  

• Valintakurssille ilmoittautuminen:  
o Ilmoittautuminen alkaa Opintopolku-palvelussa ja yhteishaun hakulomakkeella 

ilmoitettavassa osoitteessa ke 15.3.2023 klo 8.00 alkaen.  
o Hakijoille suositellaan valintakurssille ilmoittautumista ennen valintakurssin alkua ti 

28.3.2023 klo 9.00.  
o Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy to 6.4.2023 klo 15.00. 
o Valintakurssille on kirjauduttava to 20.4.2023 klo 8.00 mennessä. 

• Valintakurssin suorittaminen:  
o Valintakurssi alkaa ti 28.3.2023 klo 9.00. 
o Valintakurssin tehtävät on palautettava viimeistään ma 15.5.2023 klo 22.00.  

• Kevään 2023 korkeakoulujen toisen yhteishaun tulokset julkistetaan pe 7.7.2023 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 – yksilölliset järjestelyt 

Valintakurssien suorittamiseen ei myönnetä yksilöllisiä järjestelyjä. 
  

http://opintopolku.fi/
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SUOMENKIELISET PÄIVÄTOTEUTUKSET (PL. KULTTUURIALA) 
 

Hakukohteet, valintatavat ja ensikertalaiskiintiö 

Seuraavissa taulukoissa esitetyt SAMKin AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen päivätoteutusten 
hakukohteet kevään 2023 korkeakoulujen toisessa yhteishaussa käyttävät valintatapoinaan todistusvalintoja 
ja AMK-valintakoetta. 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 (päivätoteutukset) 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa todistusvalintoja ja AMK-valintakoetta käyttävät SAMKissa 
suomenkieliset päivätoteutukset kaikilla muilla aloilla paitsi kulttuurialalla. Aloituspaikat eri valintatavoille ja 
kiintiöille jakautuvat alla olevan taulukon mukaan. 

 Aloituspaikat / valintatapa & kiintiö 

Hakukohde 
Aloituspaikat 

yhteensä 

Ylioppilaiden 
todistusvalinta 
Ensikertalaiset 

Ammatillisten 
perustutkintojen 
todistusvalinta 
Ensikertalaiset 

AMK-valintakoe 
Ensikertalaiset 

AMK-valintakoe 
Kaikki 

Fysioterapeutti (AMK), 
päivätoteutus, Pori 

20 6 4 8 2 

Insinööri (AMK), energia- ja 
ympäristötekniikka, 
päivätoteutus, Pori 

40 16 8 12 4 

Insinööri (AMK), konetekniikka, 
päivätoteutus, Pori 

35 14 7 10 4 

Insinööri (AMK), logistiikka, 
päivätoteutus, Rauma 

40 16 8 12 4 

Insinööri (AMK), merenkulku, 
päivätoteutus, Rauma 

35 14 7 10 4 

Insinööri (AMK), rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka, 
päivätoteutus, Pori 

45 18 9 13 5 

Insinööri (AMK), sähkö- ja 
automaatiotekniikka, 
päivätoteutus, Pori 

40 16 8 12 4 

Insinööri (AMK), 
tuotantotekniikka ja 
tuotantotalous, päivätoteutus, 
Rauma 

30 12 6 9 3 

Restonomi (AMK), 
matkailuliiketoiminta, 
päivätoteutus, Pori 

45 18 9 13 5 

Sairaanhoitaja (AMK), 
päivätoteutus, Pori 

25 8 5 9 3 
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 Aloituspaikat / valintatapa & kiintiö 

Hakukohde 
Aloituspaikat 

yhteensä 

Ylioppilaiden 
todistusvalinta 
Ensikertalaiset 

Ammatillisten 
perustutkintojen 
todistusvalinta 
Ensikertalaiset 

AMK-valintakoe 
Ensikertalaiset 

AMK-valintakoe 
Kaikki 

Sosionomi (AMK), päivätoteutus, 
Pori 

60 18 12 24 6 

Tradenomi (AMK), liiketalous, 
päivätoteutus, Pori 

100 40 20 30 10 

Tradenomi (AMK), liiketalous, 
päivätoteutus, Rauma 

45 18 9 13 5 

Tradenomi (AMK), 
tietojenkäsittely, päivätoteutus, 
Pori 

35 14 7 10 4 

 

Ensin täytetään todistusvalinnoille varatut aloituspaikat. Jos todistusvalinnoista jää aloituspaikkoja 
täyttämättä, ne täytetään ensisijaisesti toisen todistusvalinnan valintajonosta ja toissijaisesti AMK-
valintakokeen valintajonoista. AMK-valintakokeen valintajonoista täytetään ensin ensikertalaisille varattujen 
aloituspaikkojen valintajono. Viimeiseksi täytetään AMK-valintakokeen kaikille hakijoille tarjottavien 
aloituspaikkojen valintajono. Varasijavalintaa toteutetaan ylioppilaiden todistusvalinnan ja AMK-
valintakokeen kaikkien hakijoiden valintajonoista. 

 

Valintatavat 

Hakijat ovat mukana valitsemissaan hakukohteissa käytössä olevissa valintatavoissa pohjakoulutuksestaan 
riippuen. 

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.   

Käytössä olevat valintatavat 

I. AMK-valintakoe 
II. Todistusvalinta 

Valintatapojen tarkemmat tiedot esitellään seuraavissa kohdissa. 

 

AMK-valintakoe 

SAMK valitsee opiskelijoita ammattikorkeakoulujen yhteisellä digitaalisella AMK-valintakokeella. AMK-

valintakoe järjestetään kevään 2023 korkeakoulujen yhteishaussa aikavälillä 30.5.–3.6.2023. 

Valintakokeeseen liittyvät tarkemmat tiedot, kuten osallistujan ohjeet, kunkin ammattikorkeakoulun 

järjestämien koetilaisuuksien ajankohdat ja paikat sekä kokeen pisteytystiedot ja tasasijasäännöt, julkaistaan 

ja päivitetään ennen hakuajan alkamista http://www.ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivustolle. 

Todistusvalinta 
 
SAMK valitsee opiskelijoita ylioppilastutkinnon ja 1.8.2015 jälkeen suoritetun ammatillisen perustutkinnon 

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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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. 

  

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
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Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus   

Hakukohteet  

Satakunnan ammattikorkeakoulussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen 

hakukohteet ovat: 

HAKUKOHDE KAMPUS HAKU ALOITUSPAIKAT 

Kuvataide, ylempi AMK Kankaanpää Kevään 2023 2. yhteishaku 16 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ylempi 
AMK  

Pori Kevään 2023 2. yhteishaku 20 

Hyvinvointiteknologia, ylempi AMK Pori Kevään 2023 2. yhteishaku 40 

Sosiaaliala, ylempi AMK Pori Kevään 2023 2. yhteishaku 20 

Vanhustyö, ylempi AMK Pori Kevään 2023 2. yhteishaku 20 

Johtaminen ja palveluliiketoiminta, ylempi AMK Pori Kevään 2023 2. yhteishaku 45 

Tekniikka, ylempi AMK Pori Kevään 2023 2. yhteishaku 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 pohjakoulutusvaatimukset kevään 2023 korkeakoulujen 2. yhteishaussa olevissa 

ylempään amk-tutkintoon johtavan suomenkielisen koulutuksen hakukohteissa seuraavasti: 

HAKUKOHDE KAMPUS POHJAKOULUTUSVAATIMUS 

Kuvataide, ylempi AMK Kankaanpää Kuvataiteilija (AMK) tai soveltuva kulttuuri- tai taidealan 
korkeakoulututkinto tai kuvataiteilijan opistotutkinto 

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen, ylempi AMK  

Pori Fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 
sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) tai 
jotakin em. AMK-tutkinnoista edeltänyt opistoasteen tutkinto tai 
ammatillisen korkea-asteen tutkinto (esim. sairaanhoitaja, fysioterapeutti) 

Hyvinvointiteknologia, 
ylempi AMK 

Pori Liiketalouden alan, sosiaali- ja terveysalan tai tekniikan alan AMK-tutkinto 
tai jotakin em. AMK-tutkinnoista edeltänyt opistoasteen tutkinto tai 
ammatillisen korkea-asteen tutkinto (esim. merkonomi, sairaanhoitaja, 
insinööri) 

Sosiaaliala, ylempi AMK Pori Sosionomi (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), geronomi (AMK) tai 
kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tai yliopistossa suoritettu vähintään sosiaali- 
ja/tai kasvatustieteiden kandidaattitason tutkinto tai sosiaaliohjaajan, 
sosiaalikasvattajan tai kehitysvammaohjaajan opistotutkinto 

Vanhustyö, ylempi AMK Pori Fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 
sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) tai 
jotakin em. AMK-tutkinnoista edeltänyt opistoasteen tutkinto tai 
ammatillisen korkea-asteen tutkinto (esim. sairaanhoitaja, fysioterapeutti) 

Johtaminen ja 
palveluliiketoiminta, 
ylempi AMK 

Pori Liiketalouden alan AMK-tutkinto (tradenomi AMK), matkailu- ravitsemis- ja 
talousalan AMK-tutkinto (restonomi AMK) tai muu korkeakoulututkinto, 
johon sisältyy liiketalouden opintoja vähintään 40 op tai jonka lisäksi on 
suoritettu korkeakoulutasoisia liiketalouden opintoja vähintään 40 op tai 
esim. merkonomin tai restonomin opistotutkinto 
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Tekniikka, ylempi AMK Pori Insinööri (AMK) tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto 

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että tutkintotodistuksen kopio on tallennettu 
sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 mennessä.  
 
Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on tallennettava 
kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta sähköiselle hakemukselle 
6.4.2023 mennessä. 
 
Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan tallennettava siitä 
kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä sähköiselle 
hakemukselle 6.4.2023 mennessä.  
 
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 toimittaa 

kopio kyseisestä päätöksestä SAMKin hakijapalveluihin 6.4.2023 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 kevään haussa 31.7.2023 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. 

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla 
työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. 
portfoliolla (Laki 932/2014).  
 
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 6.4.2023 mennessä. Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut 
todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos 
tutkinto- ja/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. 
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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: Hyvinvointiteknologia, ylempi AMK 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Hyvinvointiteknologia (YAMK) -koulutukseen valitaan opiskelijat 
yhteisellä valintakurssilla Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija (YAMK) -
koulutuksen kanssa. Mikään muu valintakurssi tai -koe ei korvaa tätä valintakurssia, eikä tällä valintakurssilla 
voi korvata mitään muuta valintakurssia tai -koetta. 
 
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 Lapin AMKin verkko-opetusalustalla. Kaikki kevään 2023 yhteishaussa 
Hyvinvointiteknologia-koulutukseen hakeneet pääsevät valintakoekurssille. Jos hakija ei täytä 
hakukelpoisuuskriteereitä (taustakoulutus- ja työkokemusvaatimus), kurssisuoritusta ei huomioida 
valintakokeena. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson 
sisällytettyä tutkintoonsa, ja muut hakijat (mukaan lukien hakijat, jotka eivät täytä 
hakukelpoisuuskriteereitä), jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen 
ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän. 
 
Valintakurssi on viiden opintopisteen laajuinen Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia verkko-opintojakso.  
 
Ohjeet valintakoekurssille kirjautumiseen lähetetään yhteishakuilmoituksen yhteydessä annettavaan 
sähköpostiosoitteeseen viimeistään 3.4.2023 klo 18.00. Mikäli et ole saanut ohjetta tähän mennessä, ota 
yhteyttä hakijapalvelut@lapinamk.fi Ohjeet lähetetään osoitteesta @ulapland.fi, tarkkaile myös roskapostia. 
Valintakoekurssin sisällä annetaan kurssin suorittamiseen tarkempi ohjeistus. 
 
Haun, valintakurssien ja valintojen julkistamisen aikataulu keväällä 2023: 
 

• Kevään 2023 korkeakoulujen toisen yhteishaun hakuaika:  
ke 15.3.2023 – to 30.3.2023 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi.  

• Valintakurssille kirjautuminen:  
o Kirjautuminen tapahtuu hakuajan päättymisen jälkeen lähetettävien ohjeiden mukaisesti. 

Ohjeet lähetetään sähköpostitse viimeistään 3.4.2023 klo 18.00. 

• Valintakurssin suorittaminen:  
o Valintakurssi alkaa ma 3.4.2023 klo 18.00. 
o Valintakurssin tehtävät on palautettava viimeistään ma 15.5.2023 klo 22.00. 

• Kevään 2023 korkeakoulujen toisen yhteishaun tulokset julkistetaan pe 7.7.2023 mennessä. 

 

Valintakurssit: ylempään AMK-tutkintoon johtava suomenkielinen koulutus, pl. Hyvinvointiteknologia, 

ylempi AMK 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole keväällä 2023 ylempään AMK-tutkintoon johtavien hakukohteiden 
osalta mukana valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun 
valintakokeen tai valintakurssin tulos ei kelpaa SAMKin ylempi AMK -hakukohteissa eikä SAMKissa suoritetun 
valintakurssin tulos muissa ammattikorkeakouluissa. Myöskään SAMKin sisällä ei voi korvata valintakurssin 
suoritusta jonkin toisen SAMKin valintakurssin suorituksella. 

mailto:hakijapalvelut@lapinamk.fi
http://opintopolku.fi/
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Satakunnan ammattikorkeakoulun ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten opiskelijavalinnat 
toteutetaan verkko-opintoina toteutettavilla valintakursseilla. Opiskelijavalinta toteutetaan valintakurssien 
avulla seuraavissa hakukohteissa (jokaiselle hakukohteelle on oma valintakurssinsa): 

• Kuvataide, ylempi AMK, Kankaanpää 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ylempi AMK, Pori 
• Sosiaaliala, ylempi AMK, Pori 

• Vanhustyö, ylempi AMK, Pori 

• Johtaminen ja palveluliiketoiminta, ylempi AMK, Pori 

• Tekniikka, ylempi AMK, Pori 
 
Kunkin 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.   
 
Valintakurssit toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kullekin valintakurssille ilmoittautuneille 
lähetetään ohjeet verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen 
ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan sähköpostiosoitteeseen. 
 
Valintakurssi on SAMKissa ylempään AMK-tutkintoon kuuluva 3–5 opintopisteen laajuinen verkko-
opintojakso, jonka aihe ilmoitetaan Opintopolussa hakuajan alkuun mennessä tai viimeistään kurssille 
ilmoittautuneille. 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.  
 
Haun, valintakurssien ja valintojen julkistamisen aikataulu keväällä 2023: 

• Kevään 2023 korkeakoulujen toisen yhteishaun hakuaika:  
ke 15.3.2023 – to 30.3.2023 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi.  

• Valintakurssille ilmoittautuminen:  
o Ilmoittautuminen alkaa Opintopolku-palvelussa ja yhteishaun hakulomakkeella 

ilmoitettavassa osoitteessa ke 15.3.2023 klo 8.00 alkaen.  
o Hakijoille suositellaan valintakurssille ilmoittautumista ennen valintakurssin alkua ti 

28.3.2023 klo 9.00.  
o Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy to 6.4.2023 klo 15.00. 
o Valintakurssille on kirjauduttava to 20.4.2023 klo 8.00 mennessä. 

• Valintakurssin suorittaminen:  
o Valintakurssi alkaa ti 28.3.2023 klo 9.00. 
o Valintakurssin tehtävät on palautettava viimeistään ma 15.5.2023 klo 22.00.  

• Kevään 2023 korkeakoulujen toisen yhteishaun tulokset julkistetaan pe 7.7.2023 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. 

http://opintopolku.fi/
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Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen yksilölliset järjestelyt 

Valintakurssien suorittamiseen ei myönnetä yksilöllisiä järjestelyjä.
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AIKATAULULIITE 

Kevään 2023 yhteishakujen, todistusten ja liitteiden toimitusaikataulu  

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS  

Vaaditut asiakirjat on ensisijaisesti tallennettava hakemukselle ilmoitettuun määräaikaan mennessä  
 

Asiakirja Kevään toinen yhteishaku  
15.–30.3.2023 

Suomalainen tutkinto: 
 
1) Tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta toimitettava 

hakijapalveluihin 
 

2) Vuonna 1990 tai sen jälkeen valmistuneiden ylioppilaiden arvosanat 
 

3) 1.8.2015-2016 valmistuneiden ammatillisten perustutkintotodistukset ladattava kopio hakemukselle 
 

4) Vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatillisten perustutkintojen tiedot 
 

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

6) Ennen vuotta 1990 valmistuneiden ylioppilaiden ladattava kopio hakemukselle 
 

7) Alkuperäisen tutkintotodistuksen tarkistus 
 

 
 
1) pe 14.7.2023 klo 15.00 
 

 
2) Saadaan suoraan ylioppilaslautakunnalta. 

 
3) to 6.4.2023 klo 15.00  
 
4) Saadaan suoraan oppilaitoksilta. 
 
5) Saadaan suoraan oppilaitoksilta. 
 
6) to 6.4.2023 klo 15.00 

 
7) Opintojen alkaessa 

Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP/DIA): 
 
1) Tutkintotodistuksen kopio ladattava hakemukselle (* = hakukautena IB/EB-tutkintoon valmistuvat  

toimittavat Predicted Grades tai vastaavan väliaikaisen todistuksen) 
 

2) Hakukautena IB- ja EB- tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta todistuksestaan. 
 
3) Hakukautena DIA-tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisista arvosanoistaan (transcript of grades). 
 
4) Alkuperäisen tutkintotodistuksen ja virallisen käännöksen tarkistus 

 
 
1) to 6.4.2023 klo 15.00 

 
 

2) pe 14.7.2023 klo 15 
 

3) to 6.4.2023 klo 15 
 

4) Opintojen alkaessa 
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 Ulkomainen tutkinto: 
 

1) Tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta ja virallinen 
käännös ladattava hakemukselle. 
 

2) Hakukautena valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan (tai oppilaitoksen 
myöntämän väliaikaisen todistuksen valmistumisesta) ja kopion virallisesta käännöksestä. 
 

3) Alkuperäisen tutkintotodistuksen (lopullinen tai väliaikainen) ja alkuperäisen virallisen käännöksen tarkistus 

 
 
1) to 6.4.2023 klo 15.00 
 
 
2) pe 14.7.2023 klo 15 
 
 
3) Opintojen alkaessa 
 

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun 
perusteella on toimitettava taustaselvityslomakkeen liitteenä hakijapalveluihin 

to 6.4.2023 klo 15.00 

Ennakkonäyttötehtävät on tallennettava hakemukselle viimeistään (Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus, 
Kankaanpää) 

to 30.3.2023 klo 15.00 

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: 
hakemus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä toimitettava korkeakouluun (ks. ammattikorkeakouluun.fi) 
 

to 6.4.2023 klo 15.00 
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