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YLEINEN JATKO-OPINTOKELPOISUUS 
Ammatillinen perustutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinnon suorittanut voi siis pyrkiä 
jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin, jos haluaa. Jatko-opintojen ei tarvitse olla samaa 
alaa, mitä opiskelija on opiskellut ammatillisessa koulutuksessa. Myös ammattitutkinto ja 
erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden hakeutua korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut 
päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain. 

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU 
Ensikertalaiskiintiö 

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden 
korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain. 
Korkeakoulut varaavat osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Hakija 
on yhteishaussa ensikertalainen, jos hänellä ei ole yhteishaun hakuajan loppuun mennessä suoritettua 
Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa ja hän ei ole ottanut 
vastaan opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on 
alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. 

Yhden opiskelupaikan sääntö 

Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena 
alkavista koulutuksista. Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtavia 
koulutuksia. 

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset korkeakouluissa 

Joillakin aloilla korkeakouluopinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai 
liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Näillä aloilla 
edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin 
liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. 

Ammattikorkeakoulut: 

• humanistinen ja kasvatusala 
• merenkulkualan merikapteenin koulutus 
• sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala 

Yliopistot:  

• farmasia 
• hammaslääketiede 
• kuvataidekasvatus 
• logopedia 
• lääketiede 
• opettajankoulutus 
• psykologia 
• sosiaalityö 
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HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN 
 

Ammattikorkeakouluun voi hakeutua kolmea eri väylää pitkin: 
todistusvalinta, valintakoe ja väyläopinnot. Pääväylä 
ammattikorkeakouluun on kuitenkin todistusvalinnan kautta. 

 

Todistusvalinta 

 
Todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon tai ammatillisen 
perustutkinnon perusteella.  
 
Keväällä 2020 otettiin käyttöön yhteiset todistusvalinnan 
pisteytysmallit. Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä 
kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla paitsi 
kulttuurialan koulutuksissa sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun 
tulkin koulutuksessa. 
 
Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa ovat mukana 
1.8.2015 jälkeen valmistuneet.  

Lähde: mukailtu OKM 
Ammatillisen todistuksen pisteytysmalli 
 
Todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja 
tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Todistusvalinnassa huomioidaan 
ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen.  
 
Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä) 
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Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä) 

  
 
Todistusvalinnassa ovat mukana keväällä 2021 valmistuvat hakijat, joiden perustutkinto on valmis 
ja arvosanatiedot on tallennettu KOSKI- palveluun 18.5.2021 mennessä. Vuoden 2017 ja sitä 
uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI- tietovarannossa 
olevien tietojen pohjalta.  

 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli (ammattilukiolaiset) 
Pisteytettäviä aineita viisi: 

• Äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi 
toisena kielenä) 

• Vieras/toinen kotimainen kieli (paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan) 
• Matematiikka 
• Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan) 
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AMK-valintakoe  

 
AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen omalla tietokoneella tehtävä 
digitaalinen valintakoe, joka on käytössä ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. 
 
Seuraavat alat käyttävät AMK-valintakoetta  

• Humanistinen ala ja kasvatusala 
• Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala 
• Luonnonvara-ala 
• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 
• Merenkulun ala 
• Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala 
• Tekniikan ala 

Kulttuuriala ei pääsääntöisesti ole mukana AMK-valintakokeessa. 

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ei edellytä 
ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai –tehtäviä. Valintakokeen sisältö 
ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin hakija on hakenut. Valintakokeessa on sekä 
kaikille hakijoille yhteisiä osioita, että koulutusalojen omia osioita. Hakija suorittaa yhdellä 
suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hänen hakukohteisiinsa. 
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Kaikille koulutusaloille yhteiset koeosiot: 
 

Päätöksentekotaidot (30 minuuttia): Kaikki suorittavat kyseisen osion tehtävät 
hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja 
ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty 
pistemäärä 2 pistettä. 
 
Kieli- ja viestintätaidot (suomen kieli 30 minuuttia ja englannin kieli 30 minuuttia): 
Kaikki suorittavat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa 
arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden 
ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Opetuskielen (suomen kieli) osan 
maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 4 pistettä. Englannin kielen 
osan maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. 

 
Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset 
osiot: 
 

Matemaattiset taidot (60 minuuttia): Hakija suorittaa kyseisen osion tehtävät, jos hän 
hakee tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, 
ravitsemis- ja talousalan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan 
hakukohteeseen.  
 
Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan 
valmiuksia ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, 
yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyä tulkita 
taulukoita ja kuvioita. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 
2 pistettä. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. 
 
Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (45 minuuttia): Hakija suorittaa kyseisen osion 
tehtävät, jos hän hakee tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksia 
matematiikassa ja fysiikassa. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty 
pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa hakijalla on käytössä koejärjestelmän funktiolaskin. 
 
Eettiset taidot (30 minuuttia): Hakija suorittaa kyseisen osion tehtävät, jos hän hakee 
sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan 
hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa 
arvioidaan valmiuksia tunnistaa eettisiä tilanteita. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja 
alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. 
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AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishakulomakkeella. Valintakokeen voi tehdä missä 
tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on käytössä. Valintakokeen voi siis 
tehdä myös toisessa ammattikorkeakoulussa, kuin mihin hakija on hakemassa. Huom. AMK-
valintakokeeseen ei tule erillistä valintakoekutsua. AMK-valintakoetta varten hakijoille luodaan 
yksilöity tunniste, jota tarvitaan valintakoepäivänä ilmoittautumisessa. Linkki tunnisteeseen 
toimitetaan opiskelijalle tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamien 
yhteystietojen perusteella. Tietokoneen ja tunnisteen lisäksi valintakokeeseen tulee ottaa 
mukaan voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus (esim. passi tai kuvallinen 
ajokortti tai kela-kortti). 

 

Avoimen väylä 

Valmistuttuaan ammatillisesta koulutuksesta ja ennen varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi 
hakeutumista opiskelija voi jatkaa halutessaan opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa 
esimerkiksi työn ohessa iltaopintoina. Suoritettuaan vähintään 60 opintopistettä koulutuksen 
opintoja voi avoimen AMK:n opiskelija hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen 
ammattikorkeakoulun perusteella tehtävät valinnat toteutetaan 
pääsääntöisesti ammattikorkeakoulukohtaisesti erillishakuina.  

 

 

HAKEUTUMINEN YLIOPISTOON 
 

Yleensä yliopistoon valitaan todistusten ja valintakokeen perusteella. Yliopisto päättää 
valintaperusteista, ja ne saattavat vaihdella paljonkin yliopistoittain ja koulutuksittain. Useimmat 
yliopistot eivät huomioi ammatillista perustutkintoa todistusvalinnassa vaan ammatillisen 
perustutkinnon suorittaneet hakeutuvat yliopistoon valintakokeen perusteella. Joillakin aloilla 
järjestetään valtakunnallisia yhteisvalintoja, eli koulutuksilla on samanlaiset valintaperusteet esim. 
yhteinen valintakoe. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi: 
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• diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 
• luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinta 

Yliopistojen koulutuksista löytyy lisää tietoa Opintopolku.fi sivustolta tai yliopistojen nettisivuilta. 
Koulutuskohtaiset valintaperusteet löytyvät koulutusten kuvauksista Valintaperusteet ja pääsykokeet -
välilehdeltä. Monet yliopistot julkaisevat myös aiempien valintakokeiden kysymyksiä nettisivuillaan. 
Yliopistoon on mahdollista päästä sisään myös ns. avoimen väylän kautta. Avoimessa yliopistossa ei voi 
suorittaa tutkintoa, mutta avoimen yliopiston opintojen suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-
opiskelijaksi yliopistoon. Hakijoilta vaadittavat opinnot ja niiden määrä vaihtelevat yliopistoittain, 
tiedekunnittain ja pääaineittain, joten kannattaa tarkistaa hakuohjeet suoraan yliopistosta. 

Esimerkki: Kevään 2020 haku aloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden 
kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Jyväskylän yliopisto 
 
Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi 
hakea samalla kokeella seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-
yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan 
ja Åbo Akademi. 
 
Valinta perustuu kaikille kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan piirissä oleville hakukohteille yhteiseen 
valintakokeeseen ja valintaperusteisiin. Osoitteesta www.kauppatieteet.fi löydät lisätietoa hakukohteista ja 
yliopistoista. Lisäksi sivuilta löytyy aikaisempien vuosien valintakoekysymyksiä sekä tietoa ja kertomuksia 
työelämästä opintojen jälkeen.  
 
Valittavista 70 % valitaan ensikertalaiskiintiöstä, kuitenkin niin, että todistusvalinnassa otetaan huomioon 
ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, 
jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan 
ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Eli todistusvalinnan kautta ei voi 
hakea ammatillisen perustutkinnon todistuksella. Näiden hakijoiden on osallistuttava pääsykokeeseen. Hakija 
otetaan huomioon kaikissa hakemissaan yhteisvalinnan hakukohteissa, mikäli se on hakijan koulutustausta 
huomioon ottaen mahdollista. 
 
Kauppatieteellisen alan yhteinen valintakoe ja valinta kokeen perusteella. 
 
Valintajärjestys määräytyy valintakoepisteiden perusteella. Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan 
talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion 
opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (opetushallituksen määräys 60/011/2015): 
- Taloustieto (YH2) 
- Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1) 
- Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai todennäköisyys ja tilastot (MAA10) Valintakokeeseen riittää jompikumpi 
matematiikan oppimäärä. 
sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. 
 
Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja 
väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu, eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä 
pisteitä. 
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Aloituspaikat ja valintaväylät: 
 
 

 
 

 

OPINTOPOLKU JA HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN 
 

Ammattikorkeakouluun haetaan täyttämällä yhteishaun hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa 
hakuaikana. Ammattikorkeakouluopintoihin on yhteishaun lisäksi muitakin hakuja. 
Poliisiammattikorkeakouluun ja Högskolan på Ålandiin ei haeta yhteishaussa, vaan niillä on omat hakunsa. 
Katso hakuohjeet Poliisiammattikorkeakoulun ja Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulun sivuilta. 

Kevään 2021 korkeakoulujen yhteishaun hakuajat: 

Ensimmäinen yhteishaku 7.1. klo 8.00−20.1. klo 15.00 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopiston 
koulutukset 

27.1. klo 15.00 Hakemuksen liitteet tallennettava Opintopolkuun tai toimitettava 
korkeakouluun 

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021 

 

Toinen yhteishaku 17.3. klo 8.00−31.3. klo 15.00 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset 

7.4. klo 15.00 Hakemuksen liitteet tallennettava Opintopolkuun tai toimitettava 
korkeakouluun 

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021 
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Muita tärkeitä päivämääriä: 

31.5. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään. 

touko-kesäkuu ammattikorkeakoulujen valintakoe 

9.7. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään. 

16.7. klo 15.00 Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta. 

2.8. klo 15 Varasijoilta hyväksyminen päättyy ja mahdolliset lisähaut aukeavat. 

 

Hakulomakkeen täyttö 

Täytä hakulomake näin: 

• Pääset hakulomakkeelle etusivun hakuaikakalenterista tai jokaisesta koulutuksesta klikkaamalla 
Täytä hakulomake –painiketta 

• Voit lisätä hakulomakkeelle korkeintaan 6 koulutusta. Nämä koulutukset voivat olla sekä 
ammattikorkeakoulujen että yliopistojen koulutuksia. 

• Täytä hakemus huolellisesti ja tarkista, että haet vain sellaisiin koulutuksiin, joihin olet 
hakukelpoinen. Yhteishaussa on myös ylempiä korkeakoulututkintoja (maisterikoulutukset 
yliopistossa ja ylemmät amk-tutkinnot ammattikorkeakoulussa), joihin voivat hakea vain alemman 
korkeakoulututkinnon suorittaneet. 

• Järjestä koulutukset mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen 
hakutoiveesi.  

• Täytä hakulomake loppuun. Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. Sähköpostiosoite on 
pakollinen.  

• MUISTA LÄHETTÄÄ LOMAKE! 
• Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran samalla henkilötunnuksella ja 

sähköpostiosoitteella. 
• Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon valintamenestyksesi riittävät. Alemmat 

hakutoiveesi peruuntuvat. 
• Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Viesti sisältää linkin 

hakemukselle. Hakuaikana voit muokata hakemustasi. Muista aina lähettää tekemäsi muutokset. 
Mieluisuusjärjestyksen muokkaaminen, yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole 
mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

• Kun valtakunnallisesti kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiisi viestin, josta pääset 
tuloskirjeeseen. Kirjeessä kerrotaan sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteidesi 
osalta ja mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan lisäksi 
oma pistemääräsi sekä alin pistemäärä, jolla koulutukseen on hyväksytty. Löydät samat kootut 
valintatiedot myös Oma Opintopolku -palvelusta. 

• Voit hakea oikaisua varsinaisen opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen. 
Oikaisuvaatimukset on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisusta siihen 
ammattikorkeakouluun, johon olet hakenut ja jonka hakukohteen opiskelijavalinnassa on mielestäsi 
tapahtunut virhe. Oikaisuvaatimuksen ohjeet saat kyseisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluista. 
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HAKEUTUMINEN TOISEEN AMMATILLISEEN PERUSTUTKINTOON, 
AMMATTITUTKINTOON TAI ERITYISAMMATTITUTKINTOON 
 

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen osaamistaan voi kartuttaa suorittamalla jatko-opintoina alakohtaisia 
erikoistumisopintoja tai alan ammatillista osaamista ja koulutusta vaativan ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon. Omaa osaamista voi syventää myös hakeutumalla opiskelemaan toiseen 
osaamisalaan tai opiskella osatutkinnon perustutkinnosta. Lisäopinnot voivat olla maksullisia. Haussa 
olevista opinnoista löytyy tietoa oppilaitosten nettisivuilta. Esim. https://careeria.fi/koulutushaku/ 

Jos on työelämässä ja haluaa vaihtaa alaa, tai hakijalla on jo ammatillinen perustutkinto, voi hakeutua 
toiseen ammatilliseen perustutkintoon jatkuvassa haussa. Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan 
uusissa opinnoissa.  

 

  

https://careeria.fi/koulutushaku/
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JATKO-OPINTOJA TUKEVAT OPINNOT CAREERIASSA 
 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa 15 osaamispistettä 
ammattikorkeakouluopintoja joko aiemmin suoritetusta tutkinnosta tai ammatillisen koulutuksen aikana 
suoritetuista väyläopinnoista. Väylä opintoja tarjotaan lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena ja verkko-
opintoina. Opiskelijalla täytyy olla perustiedot ja valmiuksia opiskella ammattikorkeakoulussa, mistä syytä 
väyläopintoja suositellaan otettavaksi toisen vuoden keväällä tai kolmannen vuoden syksyllä. Ne ovat hyvä 
mahdollisuus opiskelijalle testata valmiuksiaan opiskeluun ja harjoitella opiskelua ammattikorkeakoulussa. 
Mikäli opiskelija jatkaa myöhemmin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ammattikorkeakoulussa, on 
hänellä mahdollisuus sisällyttää väyläopinnot osaksi ammattikorkeakouluopintoja joko suoraan tai 
osaamisen tunnistamisen kautta.  

Valmistuttuaan ammatillisesta koulutuksesta ja ennen varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista 
opiskelija voi jatkaa halutessaan opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa esimerkiksi työn ohessa 
iltaopintoina. Suoritettuaan vähintään 60 opintopistettä koulutuksen opintoja voi avoimen AMK:n opiskelija 
hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta (kolmas hakuväylä). Avoimissa 
ammattikorkeakouluissa opiskelija maksaa opinnoistaan joko kurssi- tai lukukausimaksun.  

 

Careerian väyläopintoyhteistyö 
 

Laurean digitaaliset verkko-opinnot  

• Laurean digitaaliset verkko-opinnot ovat 
aikaan ja paikkaan sitomattomia.  

• Opiskelija suorittaa vähintään viisi (5) 
osaamispistettä AMK- opintoja osaksi 
tutkintoa. Suositeltavaa on kuitenkin, että opiskelija ottaa syyslukukaudella yhden 5 
opintopisteen kurssin ja kevätlukukaudella toisen 5 opintopisteen kurssin ja saa näistä 15 
osaamispistettä ammatillisiin opintoihin. Väyläopintoihin hakeutumisesta tulee keskustella 
oman opinto-ohjaajan kanssa.  

• Haku väyläopintoihin on marras-joulukuussa ja elokuussa joka vuosi. Hakulinkki löytyy 
Laurean verkkosivuilta hakuajan alkaessa: https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-
ammattikorkeakoulu/vaylaopinnot/ 

• Verkkokursseja tarjolla seuraavista Laurean koulutuksista: 

• Sairaanhoitajakoulutus 

• Sosionomikoulutus 

• Rikosseuraamusalan koulutus / Sosionomikoulutus 

• Fysioterapeutin koulutus 

• Liiketalouden koulutus 

https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/vaylaopinnot/
https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/vaylaopinnot/
https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/vaylaopinnot/
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• Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus / Liiketalouden koulutus 

• Tietojenkäsittelykoulutus 

• Kauneudenhoitoalan koulutus 

• Restonomikoulutus 

 

Lukuvuoden 2019 -2020 väyäläopintotarjotin Laureassa 

 

 

Haaga-Helian tarjoamat väyläopinnot 

VÄYLÄOPINTO -PILOTTI vuodelle 2020, 10 op 

Careerian perustutkinnon opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua maksuttomille väyläopinto-jaksoille 
Haaga-Heliassa. Opetus on monimuotototeutuksella niin, että lähiopetusta on joka toinen viikko 
iltaopetuksena sekä osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina. Opiskelija osallistuu kahteen 5 
opintopisteen kurssiin : yhteen keväällä ja yhteen syksyllä ja saa tästä 15 osp ammattikorkeakouluopintoja 
ammatilliseen perustutkintoon.  

- Kevään moduuli on 5 op Akateemiset viestintä- ja oppimistaidot  

(Tavoitteena on tieteellisen tekstin lukeminen ja kirjoittaminen, opiskelu/pedagogiikka Porvoon 
Campuksella) Arviointina on hyväksytty ja hylätty.  

- Syksyn 2020 kurssitarjonta tiedotetaan keväällä 2020 
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HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulu- Sujuva siirtymä ammattikorkeakouluun 
(Nopsa hanke) 

HAMK:n väyläopinnot on suunniteltu tekniikan alan opiskelijoille. Ne ovat maksuttomia. Opiskelija 
opiskelee 30 osp, joista 21 sisällytetään ammatillisiin opintoihin ja 9 osp yhteisiin opintoihin. (valinnaiset 
ytot). Tämä mahdollistaa suoran väylän AMK-opintoihin ammatillisen 2.asteen jälkeen. Opiskeluaika HAMK 
väylässä on 2-3 vuotta. Opinnot ovat verkko-opintoja.  

 

YHTEISTEN AINEIDEN VALINNAISKURSSEISTA VALMIUKSIA 
KORKEAKOULUOPINTOIHIN 
 

Ammatilliseen tutkintoon kuuluvissa yhteisten aineiden tutkinnonosissa opiskelijalla on mahdollisuus valita 
9 osaamispistettä valinnaisia opintoja. Mikäli opiskelijan tavoitteena on jatkaa opintoja korkeakoulussa 
ammatillisten opintojen jälkeen, olisi järkevää valita yto-valinnaisiin seuraavat opinnot: 

• Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen 3 osp 
• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi valinnainen 3 osp 
• Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp 

Nämä opinnot tukevat mm. AMK-yhteiseen valintakokeeseen valmistautumista. 

 

TÄRKEÄÄ MUISTAA 
 

• Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli voit hakeutua jatkamaan 
opintojasi mille tahansa koulutusalalle. 

• Ammatillisesta perustutkinnosta voi hakeutua ammattikorkeakouluun kolmea väylää pitkin: 
todistus-, valintakoe tai väyläopintoväylän kautta.  

• Yliopistoon ammatillisen tutkinnon kautta voi hakeutua valintakokeen tai avoimen yliopiston väylän 
kautta.  

• Yhteisten aineiden arvosanalla on suuri painoarvo amk-todistusvalinnan pisteytyksissä. 
• Ammattikorkeakoulujen yhteisessä valintakokeessa mitataan aina yleisiä opiskeluvalmiuksia 

ammattikorkeakouluopintoihin: ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja, viestintätaitoja 
(äidinkieli ja englanti) sekä matemaattisia taitoja sekä koulutuskohtaisissa osioissa esim. 
matemaattis-luonnontieteellistä osaamista tai esteettistä osaamista.  

• Korkeakouluihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa opintopolku.fi järjestelmän kautta. 
• Opintopolun kautta saat parhaiten tietoa eri koulutuksista, oppilaitosten opiskelijamääristä, 

hakuehdoista ja hakeutumisesta.  
• Iso osa aloituspaikoista on osoitettu ensikertalaiskiintiössä hakeville. Tämän vuoksi on tärkeää 

miettiä, mihin alalle hakee ja ottaa paikan vastaan.  
• Väyläopinnot ovat hyvä keino kokeilla ja harjoitella ammattikorkeakouluopintoja.  
• Arvosanat pitää olla syötettynä opetushallituksen KOSKI-järjestelmään viimeistään 15.5.2020, jos 

opiskelija haluaa hakeutua jatko-opintoihin todistushaun perusteella. 
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ: 
 

opintopolku.fi Tietoa yksittäisten korkeakoulujen tarjoamista tutkinnoista, 
opiskelupaikkamääristä, kiintiöistä ja hakeutumisesta. 

ammattikorkeakouluun.fi Tietoa ammattikorkeakoulun valintauudistuksesta 

https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/  Laurean avoin amk 

 

https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/
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