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Ohjelma
klo 15.15 Tervetuloa orientaatioinfoon! Arjen käytänteet avoimessa 

Maarit Korva, suunnittelija, avoin ammattikorkeakoulu

Kysymykset chatista

klo 15.40 Hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi (avoimen väylä)
Jamk hakijapalvelut

Kysymykset chatista

klo 15.55 Avoimen toimijoiden esittäytyminen

klo 16.00 Yhteinen info päättyy, alakohtainen ohjaus omissa virtuaalihuoneissa

- -
Info tallennetaan.



Avoimen opiskelijan opas
jamk.fi/opiskelijalle



• Opetussuunnitelman mukaisia opintoja: samat 
tavoitteet, sisällöt ja vaatimukset kuin tutkinto-
opiskelijoillakin – tutustu myös tutkintosääntöön!

• Voit hyväksilukea opinnot mahdolliseen myöhempään 
tutkintoon.

• Avoimesta ei voi myöntää tutkintoa.

Avoimen opinnot



Opiskeluoikeus avoimessa
• Voit suorittaa niitä opintojaksoja, joihin olet ilmoittautunut ja 

hyväksytty.
• Sinun tulee osallistua opintojakson aloitukseen. Mikäli sinulla on 

ylitsepääsemätön este, ota yhteyttä opettajaan ennen aloitusta.
• Opintojen kesto on määritelty opintojakson kuvaustiedoissa ja 

käydään läpi opintojen aloituksessa. Tee opinnot tässä aikataulussa. 
• Mikäli opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen toiseen 

toteutukseen. Tällöin sinun tulee maksaa opintomaksu uudelleen.
• Kestoltaan vähintään vuoden mittaisissa opintokokonaisuuksissa  

opiskeluoikeus voidaan siirtää vain perustelluista syistä 
koulutuksesta vastaavan päällikön luvalla.

• Tunnukset ovat voimassa yleensä lukukauden loppuun saakka.
• Opiskeluoikeutesi voidaan evätä, mikäli sinulla on maksamattomia 

opintomaksuja Jamkin avoimeen.
• Mikäli joudut perumaan tai jäämään pois opinnoista, tee se 

kirjallisesti avoimen verkkosivujen kautta. Huomaa kuitenkin 
peruutusehdot!



Peruutusehdot
Polkuopinnot ja yksittäiset opintojaksot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen 
opintojen alkua. Mikäli peruminen tapahtuu tämän jälkeen, 
opintomaksua ei palauteta. Nonstop-opintoja ei voi perua maksutta. 

Opintokokonaisuudet

Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen 
opintojen alkua. Mikäli peruminen tapahtuu tämän jälkeen, 
ennakkomaksua (150 €) ei palauteta. Mikäli peruminen tapahtuu 14 
päivää koulutuksen alkamisen jälkeen, peritään koko opintomaksu. 

Yleiset ehdot

Peruminen on tehtävä kirjallisesti avoimen verkkosivujen kautta. 
Opintojen aloittamatta jättämistä ei katsota peruutukseksi. Suoritettu 
opintomaksu on edellytys koulutukseen osallistumiselle. 
Sairaustapauksissa maksun palautus harkitaan tapauskohtaisesti.



• Opetus ja ohjaus
• Verkkotunnukset, tietojärjestelmät, Microsoft Office -paketti, tulostus
• Kirjasto, elektroniset tietokannat, tiedonhaun opastus
• Vakuutus
• Korkeakoululiikunta (maksullinen)
• Mahdollisuus hakea pysäköintilupia ja KOAS:n asuntoja
• Oppilaitospapin vastaanotto
• Opintosuoritusote / todistus suoritetuista opinnoista
Lisäksi polkuopiskelijoille
• Alennettu ateriahinta Jamkin opiskelijaravintoloissa (AMK-polut)
• JAMKOn kuntosalin käyttö (AMK-polut)
• CampusOnline-opinnot
• Henkilökohtaiset opintojärjestelyt tarvittaessa
• JAMKOn opiskelijatapahtumat, haalarit

Edut ja tuet Avoimen opiskelijoiden 
etuihin eivät kuulu:
 Opintotuki
 Opiskelijakortti
 Opiskelijaterveyden

huolto, opinto-
psykologi

 JAMKOn jäsenyys
 Vaihto-opiskelu
 EduFutura-opinnot



 Ohjausjärjestelmä on sama kuin tutkinto-opiskelijoillakin: opettajatutor, 
opiskelijatutorit, opettajat, opot ovat tukenasi opinnoissa. 

 Voit hakea tarvittaessa henkilökohtaisia opintojärjestelyitä.
 Ilmoittaudu opintojaksoille Pepissä orientaatioviikolla annettavien ohjeiden 

mukaisesti. Saat apua tutoreilta.
 Voit osallistua kielten tasotestauksiin sekä kirjoittamisen näyttöön 

orientaatioviikon ohjelman ja ohjeistuksen mukaisesti – valitse Pepistä 
tarvittaessa kielten tukiopintoja

 Sinulla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
 Saat tutkinto-opiskelijaryhmälle lähetettävät sähköpostit.
 Saat ilmoittautumis- ja maksulinkin polkuopinnot 2:een ennen seuraavan 

lukukauden opintojaksoilmoittautumista Pepissä.
 Opiskeluoikeutesi on myös kesäopintoihin.
 AMK-polkuopiskelijat: Lataa puhelimeesi Pepin Atomista saatava 

opiskelutodistus. Saat sillä ateriaedun Jamkin opiskelijaravintoloissa sekä 
pääsyn JAMKOn kuntosalille. Katso ohje verkkosivuilta (Opiskelua tukevat 
edut ja palvelut).

Polkuopiskelijoiden käytänteitä



Osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen
• Mikäli olet avoimen polkuopiskelija tai muuta laajaa 

kokonaisuutta tekevä, voit anoa osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista muualla suorittamistaan 
korkeakoulutasoisista opinnoista tai muulla tavoin 
hankkimastaan osaamisestasi.

• Keskustele hyväksiluvusta ensin opettajatutorisi kanssa. 
• Opinnoista, joille hakee hyväksilukua, tulee maksaa 

opintomaksu. Mikäli olet polkuopiskelija, hyväksiluettavat
opinnot kuuluvat polkuopintomaksuun.

• HUOM! Avoimen väylän opinnoista vain osa voi olla 
hyväksiluettuja.

Lue tarkemmat ohjeet avoimen opiskelijan oppaasta.



Moodle
Verkko-
oppimisympäristö

Tietojärjestelmät

Zoom
Verkkokokous-
järjestelmä

O365
Sähköposti, 
kalenteri, Office-
paketti, Teams, 
OneDrive

Avoimen 
opiskelijalle -
verkkosivu
Opinto-opas

Tuudo
Opinnot, 
lukujärjestykset, 
ravintolat, 
Helpdesk

Peppi-opintotietojärjest.
Opintolistaus, lukujärjestys, 
opiskelutodistus, 
opintosuoritusote, 
polkuopiskelijoiden 
ilmoittautuminen

Treenaa verkkoympäristön 
käyttöä Moodlessa



Ilmoittautuminen
Polkuopiskelijat
• Ilmoittauduttuasi avoimen sivuilla polkuopintoihin, 

saat oikeuden ilmoittautua opintojaksoille Pepissä.
• Pepissä HOPSista näet polkuun kuuluvat opintojaksot, 

ilmoittaudu näihin. Polkuopintojen lisäksi voit 
ilmoittautua muihinkin opintoihin, mutta näihin 
pääsyä emme voi taata.

• Pepin yleiset ilmoittautumisajat ovat samat kuin 
tutkinto-opiskelijoille:

• Syksy: 1.-25.8.2022
• Kevät: 1.11.2022-5.1.2023
• Kesä: 1.-30.4.2023

• Kevään kakkospolulle saat ilmoittautumis- ja 
maksulinkin ennen marraskuuta.

Opintokokonaisuudet ja yksittäiset 
opintojaksot
• Kun olet ilmoittautunut avoimen sivuilla opintoihin, 

sinut kiinnitetään automaattisesti oikeille 
opintojaksoille

• Mikäli haluat lisäopintoja, ilmoittaudu näihin 
avoimen sivuilla.



Tukea ja neuvoa opintoihin
OHJAUSTARVE YHTEYSHENKILÖ

Käytännön asiat (esim. ilmoittautuminen, 
täytettävät lomakkeet)

Avoimen koulutuskoordinaattori: 
avoinamk@jamk.fi tai 
helpdesk.jamk.fi

Opintojakson sisäiset asiat (tehtävät, tentit, 
arviointi, aikataulut)

Opettaja

Lähiohjaaja urasuunnittelussa, 
opintovalinnoissa, oppimisen pulmissa jne. 

Opettajatutor

Opiskelun ja arjen erilaiset haasteet ja 
paineet

Oppilaitospappi

Tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa, 
henkilökohtaiset opintojärjestelyt 
(polkuopiskelijat)

Opinto-ohjaaja

Vertaistuki opintojen alussa ja aikana 
(polkuopiskelijat)

Opiskelijatutor

Tietojärjestelmien tai verkkotunnusten 
ongelmat

helpdesk.jamk.fi

Osallistu opiskelutaitowebinaareihin: 
opiskelutaidot.fi



Tervetuloa Jamkiin!



Hakeutuminen 
tutkinto-
opiskelijaksi
Avoimen ammattikorkeakoulun väylä, 
kevään 2023 haku



Miten hakeutua tutkinto-opiskelijaksi? 
Korkeakoulujen yhteishaku syksyllä ja keväällä
• Syksyn 2022 yhteishaku 31.8.-14.9.2022 klo 15

• Kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku 
(englanninkieliset tutkinnot) 4.-18.1.2023 klo 15

• Kevään 2023 toinen yhteishaku (suomenkieliset 
tutkinnot) 15.-30.3.2023 klo 15

Jamkin avoimen väylä 
• Tarkoitettu avoimessa 

ammattikorkeakoulussa opintoja tehneille

• Erillishaku keväällä 2.-15.5.2023

Hae osoitteessa opintopolku.fi 



• Avoimen väylän kautta voi Jamkissa hakea lähes kaikkiin samoihin tutkinto-ohjelmiin kuin 
yhteishaussakin

• Jamkin avoimen väylän haku erillishaun lomakkeella Opintopolku.fi –palvelussa

• Hakulomakkeelle voit valita kaksi eri hakukohdetta mieluisuusjärjestyksessä

• Voit hakea sekä yhteishaussa että avoimen väylän kautta 
 eivät sulje toisiaan pois

Hakeminen kevään 2023 avoimen 
väylän haussa

Kevään 2023 haun valintaperusteet ja paikkamäärät päivitetään jamk.fi-sivulle syksyn 
aikana.



• Suoritettava 55 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja 20.6.2023
mennessä. 

• Muualla kuin Jamkissa suoritettujen avoimen ammattikorkeakoulun opintojen tulee olla suoritettuina ja 
opintosuoritusotteelle merkittyinä 31.5.2023 mennessä.

 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja
 20 op hyväksiluettuja opintoja esimerkiksi aiemmista korkeakouluopinnoista
 Tekniikan aloille (sis. ICT) haettaessa tulee lisäksi suorittaa vähintään 3 op pakollisia matematiikan opintoja
 Kieliopintoja ei vaadita

• Kaikki sosiaali- ja terveysalan sekä suomenkielisten liiketalouden päivä- ja monimuotototeutusten opinnot on 
suoritettava Jamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus kevään 2023 avoimen väylän haussa

Avoimen väylä AMK-tutkintoon 1/2



• Mikäli hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin opiskelupaikkoja, kaikki avoimen väylän 
valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan, eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä.

• Mikäli hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, valintaperusteena on keskiarvo
kaikissa tutkinto-ohjelmissa, eikä erillistä valintakoetta järjestetä. 

• Aiemmat tutkinnot eivät vaikuta opiskelijavalintaan

 Keskiarvomallissa ainoastaan avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusten keskiarvo 
vaikuttaa valintaan.

 Keskiarvo lasketaan opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista.
 Mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S tai H, kyseinen 

opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.
 Tasasijakriteerit, ks. avoimen väylän nettisivu

Opiskelijavalinta

Avoimen väylä AMK-tutkintoon 2/2



Aloituspaikat AMK-tutkinto-ohjelmissa kevään 2023 väylähaussa

Tutkinto-ohjelma Päivätoteutus Monimuotototeutus

Fysioterapeutti (AMK) 3 7

Toimintaterapeutti (AMK) - 10

Sosionomi (AMK) - 30

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) - 13

Sairaanhoitaja (AMK) 20 20

Bachelor of Health Care, Nursing 2 -

Tradenomi (AMK), liiketalous 10 15

Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia 5 -

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 5 -

Bachelor of Business Administration, Business Information 
Technology

10 -

Bachelor of Business Administration, International Business 4 -

Paikkamäärät ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia.



Aloituspaikat AMK-tutkinto-ohjelmissa kevään 2023 väylähaussa

Tutkinto-ohjelma Päivätoteutus Monimuotototeutus

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta - 10

Bachelor of Hospitality Management, Tourism Management 5 -

Insinööri (AMK), logistiikka 5 15

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 5 -

Bachelor of Engineering, Purchasing and Logistics 
Engineering

5 -

Insinööri (AMK), konetekniikka 5 5

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka 5 -

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka 5 5

Bachelor of Engineering, Automation and Robotics 5 -

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 10 30

Bachelor of Engineering, Information and Communication
Technology

5 -

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 5 5

Paikkamäärät ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia.



Vaaditut avoimen ammattikorkeakoulun 
opinnot

 Suoritettava 30/90 op tai 20/60 op 
(tekniikan alat) tutkintoon soveltuvia 
opintoja avoimessa 
ammattikorkeakoulussa.

 Kaikissa Suomen avoimissa 
ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot 
hyväksytään, mutta suoritettujen opintojen 
tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia 
avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. 

 Opinnot saavat sisältää myös 
hyväksiluettuja opintoja. 

Hakukelpoisuus

Avoimen väylä YAMK-tutkintoon

Tutkinto – ja työkokemusvaatimukset
 Hakijalla tulee olla soveltuva 

korkeakoulututkinto ja vähintään 2 vuotta 
alakohtaista työkokemusta
korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

 Työkokemusta voidaan laskea kevään 2023 
haussa 31.7.2023 saakka.

 Hakukelpoisuuden voi saada myös alan 
opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen 
tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. 
Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti 
koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Tutkinto- ja työkokemusvaatimukset ohjelmittain: jamk.fi/fi/hae-opiskelemaan/hakeminen-
jamkiin/hakuohjeet-suomenkielisiin-ylempiin-amk-tutkintoihin ja jamk.fi/en/apply-to-jamk/how-to-apply/how-to-
apply-for-masters-degrees



Aloituspaikat YAMK-tutkinto-ohjelmissa kevään 2023 väylähaussa
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK 
• Sosiaali- ja terveysalan johtaminen kaikki hakukelpoiset
• Terveyden edistäminen kaikki hakukelpoiset
• Monialainen kuntoutus kaikki hakukelpoiset
• Kliininen asiantuntija kaikki hakukelpoiset
• Projektijohtaminen, sosiaali- ja terveysala kaikki hakukelpoiset
• Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala kaikki hakukelpoiset
Master of Health Care, Sport and Exercise Physiotherapy kaikki hakukelpoiset
Master of Health Care, Digital Rehabilitation kaikki hakukelpoiset
Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen kaikki hakukelpoiset
Tradenomi (ylempi AMK), organisaation ja talouden johtaminen kaikki hakukelpoiset
Master of Business Administration, International Business Management kaikki hakukelpoiset
Master of Business Administration, Sport Business Management kaikki hakukelpoiset
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka kaikki hakukelpoiset
Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen kaikki hakukelpoiset
Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen kaikki hakukelpoiset
Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen kaikki hakukelpoiset
Insinööri (ylempi AMK), robotiikka kaikki hakukelpoiset

Master of Engineering, Professional Project Management kaikki hakukelpoiset
Master of Engineering, Full Stack Software Development kaikki hakukelpoiset
Master of Engineering, Artificial Intelligence and Data Analytics kaikki hakukelpoiset



Syksyn 2022 yhteishaun tutkinto-
ohjelmat ja aloituspaikat Jamkissa
AMK-tutkinto, päivätoteutus
• Sairaanhoitaja (AMK), 25
• Kätilö (AMK), 20 

AMK-tutkinto, 
monimuotototeutus
• Sairaanhoitaja (AMK), 25
• Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, 40
• Tradenomi (AMK), liiketalous, 30
• Rakennusmestari (AMK), 20
• Insinööri (AMK), logistiikka, 20
• Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, 20
• Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, 20

Ylempi AMK-tutkinto
• Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen, 20
• Insinööri (ylempi AMK), elinkaaren hallinta, 20
• Insinööri (ylempi AMK), vähähiilinen rakentaminen, 20
• Sosiaali ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus, 20
• Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen, 20



AMK-tutkinnot, yhteishaut kevät 2023
Liiketalouden ala
• Tradenomi (AMK), liiketalous, P
• Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, P
• Tradenomi (AMK),  liiketalous, Tiimiakatemia, P
• Bachelor of Business Administration, International Business, P
• Bachelor of Business Administration, Business Information

Technology, P

Matkailu- ja ravitsemisala
• Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, P
• Bachelor of Hospitality, Tourism Management, P

Sosiaali- ja terveysala
• Fysioterapeutti (AMK), P, M
• Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), M
• Sosionomi, M
• Toimintaterapeutti (AMK), P, M
• Sairaanhoitaja (AMK), P, M
• Bachelor of Health Care, Nursing, P

Tekniikan ala
• Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, P, M
• Insinööri (AMK), konetekniikka, P, M
• Insinööri (AMK), logistiikka, P, M
• Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, P
• Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, P
• Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, P, M
• Bachelor of Engineering, Information and Communication 

Technology, P
• Bachelor of Engineering, Automation and Robotics, P
• Bachelor of Engineering, Purchasing and Logistics Engineering, P

Kulttuuriala
• Musiikkipedagogi (AMK), P

Luonnonvara-ala
• Agrologi (AMK), P

P = päivätoteutus
M = monimuotototeutus



YAMK-tutkinnot, yhteishaut
kevät 2023
Liiketalouden ala
• Tradenomi (ylempi AMK), organisaation ja 

talouden johtaminen
• Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen, 

monialainen yhteistoteutus
• Tradenomi (ylempi AMK), 

verkostojohtaminen, monialainen 
yhteistoteutus

• Master of Business Administration, 
International Business Management

• Master of Business Administration, Sport 
Business Management

Matkailu- ja ravitsemisala
• Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja 

palveluliiketoiminnan johtaminen
• Restonomi (ylempi AMK), projektijohtaminen, 

monialainen yhteistoteutus
• Restonomi (ylempi AMK), 

verkostojohtaminen, monialainen 
yhteistoteutus

Tekniikan ala
• Insinööri (ylempi AMK), 

verkostojohtaminen, monialainen 
yhteistoteutus

• Insinööri (ylempi AMK), 
projektijohtaminen, monialainen 
yhteistoteutus

• Insinööri (ylempi AMK), robotiikka
• Insinööri (ylempi AMK), 

teknologialiiketoiminnan johtaminen
• Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
• Master of Engineering, Professional 

Project Management 
• Master of Engineering, Cyber Security
• Master of Engineering, Full Stack Software 

Development
• Master of Engineering, Artificial 

Intelligence and Data Analytics

Kulttuuriala
• Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysala
• Sosiaali- ja terveysalan ylempi (AMK)

• Sosiaali- ja terveysalan 
johtaminen

• Verkostojohtaminen, 
monialainen yhteistoteutus

• Projektijohtaminen, 
monialainen yhteistoteutus

• Sosiaalialan ylempi AMK, 
erityissosiaaliohjaus

• Master of Health Care, Advanced 
Practice Nursing

• Master of Health Care, Digital 
Rehabilitation



Jamk Hakijapalvelut

Pääkampus:
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Tila B106

Lutakon kampus:
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Tila D124

p. 040 556 0409
hakijapalvelut@jamk.fi

jamk.fi/fi/hae-opiskelemaan

Tervetuloa 
hakemaan!



Alakohtainen ohjaus
• ICT, tekniikka ja luonnonvara-ala / Ilona Viitasaari & Johanna Lappi

• Kielet ja viestintä / Eeva Lamminpää & Kati Riivari

• Liiketalous, matkailu ja ravitsemus, ICT (liiketalous) / Soile Korhonen & Johanna Tupamäki

• Opetus ja kasvatus / Jaana Ahlqvist & Minna Demirel

• Sosiaali- ja terveysala / Merja Hoffrén, Niina Peltola & Raija Lundahl

• Hakuohjaus / Marja Mihari, Marjo Tynell & Soile Pirkola

Päähuoneeseen voit jäädä kysymään yleisistä avoimen asioista sekä ristiinopiskelusta.

Kiitos osallistumisestasi!



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

@JAMK_fi @jamk.fi youtube.com/jamkfi
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