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Kysymykset chatista

klo 15.30
Yhteinen info päättyy, alakohtainen ohjaus omissa huoneissa (breakout rooms)

- -
Info tallennetaan



• Kaikille avoimia opintoja eri aloilta 
• AMK- tai YAMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja - opinnot voi 

hyväksilukea myöhemmin mahdollisiin tutkinto-opintoihin.
• Mahdollista opiskella polkuopintoja, opintokokonaisuuksia tai 

yksittäisiä opintojaksoja.
• Opintoja sekä lähiopetukseen painottuvina, monimuoto-

opetuksena että kokonaan verkossa – myös maakunnassa, 
etäämpänä ja yhteistyöoppilaitoksissa.

• Opintoja alkaa ympäri vuoden.

Mikä on avoin 
ammattikorkeakoulu?



Kenelle avoin on 
tarkoitettu?

• Kaikille - ilmoittautuminen riittää!
• Tavoitteenasi voi olla…
 Työelämässä tarvittavan osaamisen 

kehittäminen
 Tutkinto-opinnot
 Toisen asteen tutkinnon täydentäminen
 Harrasteluonteinen opiskelu
 …tai jokin muu uuden osaamisen 

hankkiminen



Vuosittain tarjolla satoja 
opintoja eri aloilta

ICT

Liiketalous Luonnonvara-ala

Matkailu ja ravitseminen

Sosiaali- ja terveysala Tekniikka

Opetus ja kasvatus

Kielet ja viestintä



Päivitä osaamistasi



Eri laajuisia opintoja 
osaamisen 
kehittämiseen

• Korkeakouludiplomit (yli 60 op)
• Osaajakoulutukset ja muut 

osaamiskokonaisuudet (alle 60 op)
• Yksittäiset opintojaksot



Esimerkkejä syksyn opinnoista 1/2

Osaavana ohjaajana 
oppimisessa ja 
työelämässä, 5 op

Erityispedagoginen 
tietoperusta, 5 op

Työkyky-
kuntoutus, 
15 op

Läheisväkivallan 
ennaltaehkäisy, 
5 op

Green Care 
perusteet, 
5 op

Sosionomin 
varhaiskasvatuksen 
täydentävät 
opinnot, 60 op

Kotikuntoutuksen 
kehittäminen, 
15 op

Sote-ala

Opetus ja ohjaus Kielet ja viestintä

UUTTA! Venäjä, saksa, 
ranska, espanja, italia 
Zoom-opetuksena



Esimerkkejä syksyn opinnoista 2/2
Liiketoiminta, palvelut ja johtaminen

Taloushallinnon 
perusteet, 13 op

Johtamisen 
perusteet, 13 op

Suuntaavat 
HR-opinnot, 15 op

Palvelujen 
markkinointi, 5 op

Adobe Indesign / 
Photoshop 2 op

Kiertotalous-
osaaja, 30 op

Hankintaosaaja 1, 
30 op

Tekniikka



Tähtäin tutkinto-
opinnoissa?



• Sisältävät yleensä ensimmäisen vuoden tutkinto-opinnot.
• Voit kerryttää opintoja niin paljon, että voit hakea avoimen väylän kautta ja 

päästä tutkintokoulutukseen jopa ilman valintakokeita.
• Opinnot hyväksiluetaan mahdolliseen myöhempään tutkintoon.
• Mikäli sinulla ei ole muutoin hakukelpoisuutta hakea AMK-

tutkintokoulutukseen, saat sen suorittamalla avoimen väylän edellyttämät 
opinnot.

• YAMK-polulla voit opiskella, vaikkei työkokemusvaatimus vielä täyttyisikään.
• Avoimen opinnot eivät vaikuta ensikertalaisuuteen korkeakoulussa.
• Polut alkavat enimmäkseen syksyllä, joitakin polkuja myös keväällä.
• Vaativat sitoutumista ja riittäviä opiskeluvalmiuksia.
• Päätoimisia, mikäli opintoja on keskimäärin yli 5 op/kk

Polkuopinnot

Paikkoja rajoitettu määrä – ilmoittaudu ajoissa! 



Tarvittavat opiskeluvalmiudet AMK-poluille
• itsenäisen työskentelyn taidot

• vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot

• sujuvan kirjoittamisen taidot

• tietotekniset perustaidot (tietokoneen hallinta, tekstinkäsittely, 
sähköposti, sähköinen asiointi)

• riittävä kielitaito eli vähintään suomen kielen B2-taso sekä valmius 
opiskella englanninkielistä materiaalia. 

• Lisäksi yksittäisillä poluilla voi olla alakohtaisia vaatimuksia. Nämä 
näet ko. polun kuvaussivulta.

Katso tarkemmat opiskeluvalmiuksiin liittyvät tiedot

YAMK-opintojen pohjalla 
tulee olla AMK-tutkinto tai 

vastaava osaaminen.

https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/avoimen-opiskelija/opiskeluvalmiudet-ja-opintojen-suunnittelu


Haku avoimen väylän kautta
• Hakutapa tutkintokoulutukseen, mikäli 

olet tehnyt avoimessa tutkinto-ohjelmaan 
soveltuvia opintoja (esim. polkuopinnot): 
AMK 55 op | YAMK 20 tai 30 op

• Voit päästä tutkintokoulutukseen ilman 
valintakokeita.

• Koulutuksissa mahdollinen kiintiö 
valittaville. Valinnan peruste:

• AMK: avoimen opintosuoritusten 
keskiarvo, mikäli hakijoita on enemmän 
kuin aloituspaikkoja. 

• YAMK: kaikki hakukelpoiset valitaan.
• Haussa lähes kaikki samat hakukohteet 

kuin yhteishaussa.
• 97 % sai tutkintopaikan 2021

Hakukohteet ja tarkemmat 
valintaperusteet: jamk.fi 



Opintomaksut ja 
ilmoittautuminen



Polkuopinnot: 150 €/lukukausi
Opintokokonaisuudet: 10 €/op

Yksittäiset opintojaksot: 15 €/op

Opintomaksut
Oikeus maksuttomiin opintoihin:

• Työttömät työnhakijat  (ryhmät: 02 työtön, 03 
lomautettu, 07 työllistymistä edistävässä palvelussa, 
08 koulutuksessa)

• Turvapaikanhakijat

• Ukrainan sotaa Suomeen paenneet

• Jamkin alumnit: 
• YAMK-polkuopinnot AMK-koulutusten 

alumneille 2 vuoden ajan valmistumisen jälkeen
• Yritystehtaan opinnot (Ideasta yritykseksi ja 

Yritysvalmennus) kaikille alumneille 1 vuoden 
ajan valmistumisen jälkeen



• Ilmoittautuminen tapahtuu avoimen verkkosivuilla jamk.fi/avoin
• Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
• Ilmoittautuminen syksyn opintoihin alkaa 3.8. klo 9.00, sosiaali- ja 

terveysala klo 10.00
• Ilmoittautumislinkki tulee näkyviin ilmoittautumisen alkaessa –

päivitä selaimesi!
• Täytä tietosi huolellisesti.
• Verkkomaksu:

• Hoida verkkomaksu ilmoittautumisen yhteydessä.
• Jos olet oikeutettu maksuttomiin opintoihin, sulje sivu 

kassan/verkkomaksun kohdassa. HUOM! Toimita todennus 
vuorokauden sisällä, muuten paikkasi annetaan seuraavalle.

• Mikäli olet jäämässä varasijalle, sivu ei ehdota verkkomaksua.

Ilmoittautuminen

Tutustu 
ilmoittautumis-
ohjeisiin 
nettisivuilla



• Opetus ja ohjaus JAMKissa
• Tietojärjestelmät ja ohjelmistot
• Kirjasto- ja tietopalvelut
• Vakuutus
• Korkeakoululiikunta (maksullinen)
• Mahdollisuus hakea pysäköintilupia ja KOAS:n asuntoja
• Polkuopiskelijoille (AMK) alennettu ateriahinta sekä JAMKOn

kuntosalin käyttö
• Oppilaitospapin vastaanotto
• Todistus / opintokortti tilauksesta

Edut ja tuet Opintotukea tai 
opiskelijakorttia et voi 
avoimen opintoihin 
saada, ellet ole muiden 
opintojen perusteella 
niihin oikeutettu. 
Selvitä myös 
mahdollisuus opiskella 
työttömänä!



• Työssä olevat
• Aikuiskoulutustuki (työllisyysrahasto)
• Opintovapaa
• Vuorottelukorvaus

• Työttömät
• Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (min. 25 v., 

päätoiminen)
• Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella (min. 25 v.)
• Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

• Muita tukimuotoja: palkka, työnantaja, asumistuki, 
vakuutusyhtiöt, kuntoutustuet, toimeentulotuki, kunnat…

Opintojen rahoitusmahdollisuuksia

Selvitä sinua 
koskevat 
vaihtoehdot esim. 
TE-toimistostasi, 
omavalmentajaltasi 
tai KELAsta



Tervetuloa avoimeen!



Alakohtainen ohjaus
• ICT, tekniikka ja luonnonvara-ala / Ilona Viitasaari, Johanna Lappi & Anne Juvonen
• Liiketalous, yrittäjyys, matkailu ja ravitsemus, ICT (liiketalous) / 

Soile Korhonen, Eira Huttunen & Johanna Mäkelä

• Opetus ja kasvatus / Minna Demirel & Jaana Ahlqvist
• Sosiaali- ja terveysala / Merja Hoffrén & Niina Peltola
• Avoimen väylä ja hakuasiat / Soile Pirkola & Marjo Tynell

• Yleiset avoimen asiat, opinnot toisella asteella / Maarit Korva & Katja Räsänen

Kiitos osallistumisestasi!



jamk.fi/avoin @jamk.fi @JAMK University of 
Applied Sciences

@JAMK_fi @jamk.fi youtube.com/jamkfi
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