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Avoin AMK –opintoja tarjoaa 23 
ammattikorkeakoulua eri puolilla Suomea

 Arcada
 Centria-ammattikorkeakoulu
 Diakonia-ammattikorkeakoulu
 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 Humanistinen ammattikorkeakoulu
 Hämeen ammattikorkeakoulu
 Högskolan på Åland
 Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 Kajaanin ammattikorkeakoulu
 Karelia-ammattikorkeakoulu
 LAB-ammattikorkeakoulu

 Lapin ammattikorkeakoulu

 Laurea-ammattikorkeakoulu

 Metropolia Ammattikorkeakoulu

 Oulun ammattikorkeakoulu

 Satakunnan ammattikorkeakoulu

 Savonia-ammattikorkeakoulu

 Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 Tampereen ammattikorkeakoulu

 Turun ammattikorkeakoulu

 Vaasan ammattikorkeakoulu

 Yrkeshögskolan Novia



Mikä on avoin AMK?

 Avoin AMK on avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta

 Avoimessa AMK:ssa voit opiskella tutkinnon osia sekä AMK- että YAMK-
tasolla

 Tarjolla on erilaisia opintoja:
 Polkuopinnot

 Osaamiskokonaisuudet

 Yksittäiset opinnot

 Ilmoittautuminen pääsääntöisesti riittää

 Opinnot voi hyväksilukea mahdolliseen myöhempään tutkintoon



Mitä polkuopinnot ovat?

 Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, jotka suorittamalla voit hakea 
tutkinto-opiskelijaksi

 Yleensä ensimmäisen tutkintovuoden opinnot

 Opinnot löytyvät avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta 
termillä polkuopinnot

 Laajuus voi vaihdella ammattikorkeakoulukohtaisesti, yleensä
 AMK–tutkinnot: 45-60 opintopistettä

 YAMK–tutkinnot: 10-30 opintopistettä riippuen YAMK-tutkinnon laajuudesta



Kenelle polkuopinnot ovat?

Polkuopinnot ovat hyvä vaihtoehto sinulle, joka

 Haluat aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun joustavasti

 Yhteishaun aikana opintoihin hakeutuminen ei ole ollut ajankohtaista

 Jäät yhteishaussa vaille opiskelupaikkaa

 Haluat tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun ja –opintoihin ennen 
hakemista ammattikorkeakouluun

 Et halua menettää ensikertalaisuuttasi tutkintohaussa.



Miten polkuopinnoissa opiskellaan?

 Polkuopinnoissa opiskelu on
 yleensä aloittavan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana opiskellaan 

ensimmäisen vuoden opinnot  opinnot vaativat aikaa ja sitoutumista

 lähi- ja/tai monimuoto-opiskelua

 myös kokonaan verkko-opintoina järjestettäviä opintoja/tutkintoja

 omat polkuopiskelijaryhmät mahdollisia

 Opinnot hyväksiluetaan osaksi AMK/YAMK-tutkintoa



Milloin voin ilmoittautua 
polkuopintoihin?

 Polkuopintoihin voi ilmoittautua yleensä alkusyksystä tai loppuvuodesta. 
Opinnot alkavat lukukauden alkaessa.

 Ilmoittautuminen tapahtuu kyseisen avoimen ammattikorkeakoulun 
verkkosivuilla.

 Opinnot ovat yleensä maksullisia (max. 15 €/op), mutta 
ammattikorkeakouluissa voi olla alennuksia eri ryhmille. Tarkista kunkin 
ammattikorkeakoulun maksukäytänteet verkkosivuilta.



Miten haen tutkinto-opiskelijaksi 
avoimen väylän kautta?

 Kun olet tehnyt vaadittavan määrän ammattikorkeakouluopintoja avoimen AMK:n kautta, voit 
hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Yleensä opintoja vaaditaan hakuun 
seuraavasti:
 AMK–tutkinnot: 45-60 opintopistettä
 YAMK–tutkinnot: 10-30 opintopistettä riippuen YAMK-tutkinnon laajuudesta

 Avoimen väylän haku toteutetaan erillishakuna, joka on usein kaksi kertaa vuodessa ja eri 
aikaan kuin yhteishaku.

 Avoimen väylän kautta voit päästä tutkintokoulutukseen jopa ilman valintakokeita.
 Varmista kyseisen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta:

 Hakuaika
 Valintaperusteet
 Milloin opintojen tulee olla valmiit

 Avoimen väylän lisäksi voit hakea myös yhteishaussa.



Esimerkkejä avoimen väylästä 2020

AMMATTIKORKEAKOULU

AMK YAMK

Ensisijaiset 
kelpoiset hakijat Valitut

Ensisijaiset
kelpoiset hakijat Valitut

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 233 200 53 51

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 198 172 23 26

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 409 284 57 53

Kajaanin ammattikorkeakoulu 28 27 4 4

Karelia-ammattikorkeakoulu 71 71 16 16

LAB-ammattikorkeakoulu 215 183 44 43

Lapin ammattikorkeakoulu 227 195 44 38

Laurea-ammattikorkeakoulu 481 319 62 44

Metropolia Ammattikorkeakoulu 645 330 81 38

Satakunnan ammattikorkeakoulu 204 162 50 36



Kysy lisää!

Lisätietoja löydät kunkin 
ammattikorkeakoulun verkkosivuilta –
ota rohkeasti yhteyttä. 

Neuvomme sinua mielellämme. 

Mene ja tiedä.
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