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1. Yleistietoa avoimesta     
AMK -opetuksesta

Avoin ammattikorkeakouluopetus (avoin AMK) tar-
joaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintoja koulutus-
taustasta ja iästä riippumatta. Avoimen kautta voit 
suorittaa joko yksittäisiä opintoja tai laajempia opin-
tokokonaisuuksia.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot sopivat
sinulle, jos esimerkiksi
• suunnittelet hakeutuvasi myöhemmin AMK:n 
   tutkinto-opiskelijaksi
• haluat jouduttaa opintojesi valmistumista
• haluat täydentää työelämässä vaadittavia
   taitoja
• haluat hyödyntää välivuotesi opintojen välillä
• suunnittelet alan vaihtoa
• haluat muuten kehittää itseäsi

2. Mitä avoimessa
   ammattikorkeakoulussa    
   voi opiskella?

Avoimina AMK:n opintoina tarjotaan lähes kaikkia 
SeAMKin koulutusohjelmien opintoja lukuun ot-
tamatta ja harjoittelua. Myös harjoittelu voidaan 
suorittaa avoimen AMK:n opintoina yksikönjohtajan 
päätöksellä.

Avoin AMK -tarjonta löytyy sivustolta http://www.
seamk.fi/avoinamk. Eri opintojen sisältö löytyy opin-
tojen tunnusta klikkaamalla. Ellet löydä opintotar-
jonnasta tarpeitasi vastaavaa opintoa, voit hakea nii-
tä myös koulutusohjelmien kuvauksista tai opintojen 
haku – toiminnolla sivustolta http://ops.seamk.fi. 
Avoimen ammattikorkeakoulun kautta voit suorittaa 
myös kesäopintoja.

Polkuopinnoista puhutaan, kun suoritat avoimina 
ammattikorkeakouluopintoina ensimmäisen luku-
vuoden opinnot jostakin tutkinnosta, jonka jälkeen 
tai aikana hakeudut tutkintoon johtavaan koulutuk-
seen. Avoin AMK -opiskelu ei johda suoraan tutkin-
toon, mutta mikäli myöhemmin hakeudut tutkin-
toopiskelijaksi Seinäjoen ammattikorkeakouluun, 
nämä opinnot voidaan hyväksyä soveltuvin osin tut-
kintoon johtavassa koulutuksessa.

Suorittamalla avoimessa AMK:ssa hyväksytysti vä-
hintään 60 opintopistettä johonkin koulutukseen 
kuuluvia opintoja, voit saada hakukelpoisuuden 
kyseiseen koulutukseen. Mikäli haet erillishaussa 
suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa sinulla tulee 
olla ylemmän AMK-koulutuksen opintoja 10 - 15 op 
tutkinto-ohjelmasta riippuen. Lisäksi sinulta vaa-
ditaan pääsääntöisesti alempi korkeakoulututkinto 
sekä kolmen vuoden alan työkokemus korkeakoulu-

tutkinnon jälkeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita au-
tomaattista mahdollisuutta edetä opiskelemaan 
tutkintoa. Lisätietoa saat hakutoimistosta, josta voit 
myös tarkistaa hakukelpoisuutesi (hakutoimisto@
seamk.fi).

3. Paljonko opinnot
   maksavat?

Avoimen ammattikorkeakoulun osallistumismaksu 
määräytyy opinnon laajuuden mukaan. Yhden opin-
topisteen hinta on 10 euroa (esim. kolmen opintopis-
teen opinnon hinta on 30 euroa). Voit kuitenkin vaih-
toehtoisesti valita myös SeAMKin avoimen AMK:n 
lukukausimaksun 150 euroa, jolloin voit opiskella 
niin paljon kuin haluat.

Ilmoittautuessasi opintoihin sitoudut maksamaan 
osallistumismaksun, ellet peru osallistumistasi 
ennen opintojen alkamista. SeAMK lähettää sinulle 
laskun opinnoistasi opintojen alussa.

4. Opintoihin
    ilmoittautuminen

Opiskelijana avoimessa AMK:ssa tutustut opintotar-
jontaan http://www.seamk.fi/avoinamk - sivustolla 
ilmoittaudut haluamiisi opintoihin sivustolta löyty-
vällä sähköisellä lomakkeella. Jos ilmoittaudut suo-
rittamaan laajempia kokonaisuuksia, ota ensin yh-
teyttä yksikön avoimista AMK-opinnoista vastaavaan 
henkilöön. Häneltä saat tarvittaessa ohjeet henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman tekoa varten. Yhte-
ystiedot näistä henkilöistä löytyvät edellä mainituista 
avoimen AMK:n verkkosivuilta. On myös hyvä huo-
mata, että joissakin opinnoissa voi olla lähtötaso-
vaatimuksia tai niissä edellytetään jo aikaisemmin 
suoritettuja opintoja.

Yksikön avoimien AMK -opintojen yhteyshenkilö tai 
yksikön toimisto ilmoittaa sinulle mahdollisimman 
pian, pääsetkö mukaan opiskelijaryhmään. Opiskeli-
jat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Jos mahdut mukaan, sinulle lähetetään sähköpos-
titse ohjeet tietojärjestelmätunnuksien käyttöön-
otosta. Ohjeet löytyvät myös avoimen AMK:n verk-
kosivuilta erillisenä liitteenä. Ilmoittautumisen voi 
perua ennen opintojen alkua ja peruminen tulee teh-
dä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@seamk.fi.

5. Opiskeluprosessi ja
    opintojen ohjaus

Opiskelu avoimen ammattikorkeakoulun kautta on 
vastaavaa kuin ammattikorkeakouluopiskelu yleen-
sä:opintojen tavoitteet, sisällöt, suoritustavat, vaati-
mukset ja opettajat ovat samoja. Opiskelijana saat 
saman ohjauksen opettajalta kuin tutkinto-opiske-
lijat. Avoimen AMK:n opiskelijana opiskelet yleensä 
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1. Yleistietoa avoimesta     
AMK -opetuksesta

Avoin ammattikorkeakouluopetus (avoin AMK) tar-
joaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintoja koulutus-
taustasta ja iästä riippumatta. Avoimen kautta voit 
suorittaa joko yksittäisiä opintoja tai laajempia opin-
tokokonaisuuksia.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot sopivat
sinulle, jos esimerkiksi
• suunnittelet hakeutuvasi myöhemmin AMK:n 
   tutkinto-opiskelijaksi
• haluat jouduttaa opintojesi valmistumista
• haluat täydentää työelämässä vaadittavia
   taitoja
• haluat hyödyntää välivuotesi opintojen välillä
• suunnittelet alan vaihtoa
• haluat muuten kehittää itseäsi

2. Mitä avoimessa
   ammattikorkeakoulussa    
   voi opiskella?

Avoimina AMK:n opintoina tarjotaan lähes kaikkia 
SeAMKin koulutusohjelmien opintoja lukuun ot-
tamatta ja harjoittelua. Myös harjoittelu voidaan 
suorittaa avoimen AMK:n opintoina yksikönjohtajan 
päätöksellä.

Avoin AMK -tarjonta löytyy sivustolta http://www.
seamk.fi/avoinamk. Eri opintojen sisältö löytyy opin-
tojen tunnusta klikkaamalla. Ellet löydä opintotar-
jonnasta tarpeitasi vastaavaa opintoa, voit hakea nii-
tä myös koulutusohjelmien kuvauksista tai opintojen 
haku – toiminnolla sivustolta http://ops.seamk.fi. 
Avoimen ammattikorkeakoulun kautta voit suorittaa 
myös kesäopintoja.

Polkuopinnoista puhutaan, kun suoritat avoimina 
ammattikorkeakouluopintoina ensimmäisen luku-
vuoden opinnot jostakin tutkinnosta, jonka jälkeen 
tai aikana hakeudut tutkintoon johtavaan koulutuk-
seen. Avoin AMK -opiskelu ei johda suoraan tutkin-
toon, mutta mikäli myöhemmin hakeudut tutkin-
toopiskelijaksi Seinäjoen ammattikorkeakouluun, 
nämä opinnot voidaan hyväksyä soveltuvin osin tut-
kintoon johtavassa koulutuksessa.

Suorittamalla avoimessa AMK:ssa hyväksytysti vä-
hintään 60 opintopistettä johonkin koulutukseen 
kuuluvia opintoja, voit saada hakukelpoisuuden 
kyseiseen koulutukseen. Mikäli haet erillishaussa 
suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa sinulla tulee 
olla ylemmän AMK-koulutuksen opintoja 10 - 15 op 
tutkinto-ohjelmasta riippuen. Lisäksi sinulta vaa-
ditaan pääsääntöisesti alempi korkeakoulututkinto 
sekä kolmen vuoden alan työkokemus korkeakoulu-

tutkinnon jälkeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita au-
tomaattista mahdollisuutta edetä opiskelemaan 
tutkintoa. Lisätietoa saat hakutoimistosta, josta voit 
myös tarkistaa hakukelpoisuutesi (hakutoimisto@
seamk.fi).

3. Paljonko opinnot
   maksavat?

Avoimen ammattikorkeakoulun osallistumismaksu 
määräytyy opinnon laajuuden mukaan. Yhden opin-
topisteen hinta on 10 euroa (esim. kolmen opintopis-
teen opinnon hinta on 30 euroa). Voit kuitenkin vaih-
toehtoisesti valita myös SeAMKin avoimen AMK:n 
lukukausimaksun 150 euroa, jolloin voit opiskella 
niin paljon kuin haluat.

Ilmoittautuessasi opintoihin sitoudut maksamaan 
osallistumismaksun, ellet peru osallistumistasi 
ennen opintojen alkamista. SeAMK lähettää sinulle 
laskun opinnoistasi opintojen alussa.

4. Opintoihin
    ilmoittautuminen

Opiskelijana avoimessa AMK:ssa tutustut opintotar-
jontaan http://www.seamk.fi/avoinamk - sivustolla 
ilmoittaudut haluamiisi opintoihin sivustolta löyty-
vällä sähköisellä lomakkeella. Jos ilmoittaudut suo-
rittamaan laajempia kokonaisuuksia, ota ensin yh-
teyttä yksikön avoimista AMK-opinnoista vastaavaan 
henkilöön. Häneltä saat tarvittaessa ohjeet henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman tekoa varten. Yhte-
ystiedot näistä henkilöistä löytyvät edellä mainituista 
avoimen AMK:n verkkosivuilta. On myös hyvä huo-
mata, että joissakin opinnoissa voi olla lähtötaso-
vaatimuksia tai niissä edellytetään jo aikaisemmin 
suoritettuja opintoja.

Yksikön avoimien AMK -opintojen yhteyshenkilö tai 
yksikön toimisto ilmoittaa sinulle mahdollisimman 
pian, pääsetkö mukaan opiskelijaryhmään. Opiskeli-
jat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Jos mahdut mukaan, sinulle lähetetään sähköpos-
titse ohjeet tietojärjestelmätunnuksien käyttöön-
otosta. Ohjeet löytyvät myös avoimen AMK:n verk-
kosivuilta erillisenä liitteenä. Ilmoittautumisen voi 
perua ennen opintojen alkua ja peruminen tulee teh-
dä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@seamk.fi.

5. Opiskeluprosessi ja
    opintojen ohjaus

Opiskelu avoimen ammattikorkeakoulun kautta on 
vastaavaa kuin ammattikorkeakouluopiskelu yleen-
sä:opintojen tavoitteet, sisällöt, suoritustavat, vaati-
mukset ja opettajat ovat samoja. Opiskelijana saat 
saman ohjauksen opettajalta kuin tutkinto-opiske-
lijat. Avoimen AMK:n opiskelijana opiskelet yleensä 

1. Yleistietoa avoimesta
   AMK -opetuksesta
Avoin ammattikorkeakouluopetus (avoin AMK) tarjoaa 
kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun opintoja koulutustaustasta ja iästä 
riippumatta. Avoimen kautta voit suorittaa joko yksittäisiä 
opintoja tai laajempia opintokokonaisuuksia.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot sopivat sinulle,
jos esimerkiksi
• suunnittelet hakeutuvasi myöhemmin AMK:n
   tutkinto-opiskelijaksi
• haluat jouduttaa opintojesi valmistumista
• haluat täydentää työelämässä vaadittavia taitoja
• haluat hyödyntää välivuotesi opintojen välillä
• suunnittelet alan vaihtoa
• haluat muuten kehittää itseäsi

2. Mitä avoimessa
   ammattikorkeakoulussa
   voi opiskella?
Avoimina AMK:n opintoina tarjotaan lähes kaikkia SeAM-
Kin tutkinto-ohjelmien opintoja lukuun ottamatta harjoit-
telua. Myös harjoittelu voidaan suorittaa avoimen AMK:n 
opintoina yksikönjohtajan päätöksellä.

Avoin AMK -tarjonta löytyy sivustolta http://www.seamk.
fi/avoinamk. Eri opintojen sisältö löytyy opintojen tunnus-
ta klikkaamalla. Ellet löydä opintotarjonnasta tarpeitasi 
vastaavaa opintoa, voit hakea niitä myös tutkinto-ohjelmi-
en kuvauksista tai opintojen haku – toiminnolla sivustolta 
http://ops.seamk.fi.

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta voit suorittaa myös 
kesäopintoja. Polkuopinnoista puhutaan, kun suoritat 
avoimina ammattikorkeakouluopintoina ensimmäisen lu-
kuvuoden opinnot jostakin tutkinnosta, tavoitteena hakeu-
tua tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Avoin AMK -opiskelu ei johda suoraan tutkintoon, mutta 
mikäli myöhemmin hakeudut tutkintoopiskelijaksi Seinä-
joen ammattikorkeakouluun, opinnot voidaan hyväksyä 
soveltuvin osin tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Suorittamalla avoimessa AMK:ssa hyväksytysti vähintään 
60 opintopistettä johonkin koulutukseen kuuluvia opinto-
ja, voit saada erillishakukelpoisuuden kyseiseen koulu-
tukseen. Mikäli haet erillishaussa suorittamaan ylempää 
AMK-tutkintoa sinulla tulee olla ylemmän AMK-koulu-
tuksen opintoja 10 - 15 op tutkinto-ohjelmasta riippuen. 
Lisäksi sinulta vaaditaan pääsääntöisesti alempi korkea-
koulututkinto sekä kolmen vuoden alan työkokemus kor-
keakoulututkinnon jälkeen. Polkuopintojen suorittaminen  
ei kuitenkaan tarkoita automaattista mahdollisuutta edetä 
opiskelemaan tutkintoa. Lisätietoa saat SeAMKin hakija- 

ja opiskelijapalveluista, josta voit myös tarkistaa hakukel-
poisuutesi (hakijapalvelut@seamk.fi).

3. Paljonko opinnot maksavat?
Avoimen ammattikorkeakoulun osallistumismaksu mää-
räytyy opinnon laajuuden mukaan. Yhden opintopisteen 
hinta on 10 euroa (esim. kolmen opintopisteen opinnon 
hinta on 30 euroa). Voit kuitenkin vaihtoehtoisesti valita 
myös SeAMKin avoimen AMK:n lukukausimaksun 150 eu-
roa, jolloin voit opiskella niin paljon kuin haluat (150 euroa 
syyslukukausi ja 150 euroa kevätlukukausi).

Ilmoittautuessasi opintoihin sitoudut maksamaan osallis-
tumismaksun, ellet peru osallistumistasi ennen opintojen 
alkamista. SeAMK lähettää sinulle laskun opinnoistasi 
opintojen alussa.

4. Opintoihin ilmoittautuminen
Tutustu opintotarjontaan http://www.seamk.fi/avoinamk 
- sivustolla ja ilmoittaudu haluamiisi opintoihin sivustolta 
löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Jos ilmoittaudut suo-
rittamaan laajempia kokonaisuuksia, ota ensin yhteyttä 
yksikön avoimista AMK-opinnoista vastaavaan henkilöön. 
Häneltä saat tarvittaessa ohjeet henkilökohtaisen opiske-
lusuunnitelman tekoa varten. Yhteyshenkilötiedot löytyvät 
edellä mainituilta avoimen AMK:n verkkosivuilta. On myös 
hyvä huomata, että joissakin opinnoissa voi olla lähtötaso-
vaatimuksia tai niissä edellytetään jo aikaisemmin suori-
tettuja opintoja.

Yksikön avoimien AMK -opintojen yhteyshenkilö ilmoittaa 
sinulle mahdollisimman pian, pääsetkö mukaan opiskeli-
jaryhmään. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumis-
järjestyksessä. Jos mahdut mukaan, sinulle lähetetään 
sähköpostitse ohjeet tietojärjestelmätunnuksien käyt-
töönotosta.

Ohjeet löytyvät myös avoimen AMK:n verkkosivuilta erilli-
senä liitteenä. Ilmoittautumisen voi perua ennen opinto-
jen alkua ja peruminen tulee tehdä sähköpostitse osoit-
teeseen avoinamk@seamk.fi. Muussa tapauksessa sinua 
laskutetaan opinnoista. 

Opintosuoritustodistuksen saamisen ehtona on, että suo-
ritetun opintojakson osallistumismaksu on maksettu.

5. Opiskeluprosessi ja
   opintojen ohjaus
Opiskelu avoimen ammattikorkeakoulun kautta vastaa 
ammattikorkeakouluopiskelua: opintojen tavoitteet, sisäl-
löt, suoritustavat, vaatimukset ja opettajat ovat samoja. 
Opiskelijana saat saman ohjauksen opettajalta kuin tut-
kinto-opiskelijat. Avoimen AMK:n opiskelijana opiskelet 
yleensä



samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskeli-
joiden kanssa kyseisen tutkintoryhmän työjärjestyk-
sen mukaisesti. Opetusta voi olla päivällä tai illalla 
ja se selviää opinnon kuvauksesta. Opintojen laa-
juudet ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste 
tarkoittaa 27 tunnin opiskelijan työpanosta. Avoimen 
ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvää neuvontaa 
antavat yksikön opintotoimisto sekä yksikön avoi-
men AMK-opetuksen yhteyshenkilö. Pyydä ohjausta 
erityisesti silloin, jos tavoitteenasi on myöhemmin 
suoritettava ammattikorkeakoulututkinto.

6. Opinnoista saatavat
    suoritusotteet ja
   todistukset

Suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 
kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään ja sinulle 
lähetetään pyydettäessä postitse todistus opinnois-
ta. Polkuopiskelijoille (eli niille, jotka suorittavat en-
simmäisen lukuvuoden opinnot jostakin tutkinnosta) 
suoritusmerkinnät lähetetään yhdellä todistuksella. 
Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suorittavat 
SeAMKin tutkinto-opiskelijat eivät saa erillistä todis-
tusta, mikäli opinnot muodostavat osan heidän tut-
kintoon johtavan koulutuksensa opinnoista.

Opintosuoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa 
kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0). 
Jotkut opintojaksot arvioidaan hyväksytty/hylätty.

7. Opintososiaaliset edut

Avoin AMK -opiskelu on pääsääntöisesti sivutoimista 
opiskelua eikä se oikeuta sinua opintotukeen, opin-
tolainaan tai opiskelija-alennuksiin.

Vuoden 2010 alusta alkaen Työ- ja elinkeinotoimisto 
(TE-toimisto) on myöntänyt laajoihin avoimen AMK:n 
opintoihin työttömälle työnhakijalle mm. omaeh-
toisen opiskelun tukea. Lisäksi tällöin on maksettu 
ylläpitokorvausta. Työttömän työnhakijan kannattaa 
kuitenkin etukäteen selvittää työ- ja elinkeinotoimis-
tossa
opintojen vaikutus työttömyysturvaan. Lisätietoja tu-
kiasioista saat TE-toimistosta.

8. Kirjastopalvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita pal-
velevat SeAMK Korkeakoulukirjaston toimipisteet. 
Lisätietoa löydät osoitteesta http://www.seamk.fi/
kirjasto.

samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa 
kyseisen tutkintoryhmän työjärjestyksen mukaisesti. Opetusta 
voi olla päivällä tai illalla ja se selviää opinnon kuvauksesta. 
Opintojen laajuudet ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste
tarkoittaa 27 tunnin opiskelijan työpanosta. Avoimen ammat-
tikorkeakoulun opintoihin liittyvää neuvontaa antaa SeAMKin 
hakija- ja opiskelijapalvelut (hakijapalvelut@seamk.fi) sekä  yk-
sikön avoimen AMK-opetuksen yhteyshenkilö. Pyydä ohjausta 
erityisesti silloin, jos tavoitteenasi on myöhemmin suoritettava 
ammattikorkeakoulututkinto.

6. Opinnoista saatavat
   suoritusotteet ja todistukset

Suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot kirjataan 
opiskelijahallintojärjestelmään ja sinulle  lähetetään pyydettä-
essä postitse todistus opinnoista. Polkuopiskelijoille (eli niille, 
jotka suorittavat ensimmäisen lukuvuoden opinnot jostakin 
tutkinnosta) suoritusmerkinnät lähetetään yhdellä todistuk-
sella. Todistuksen saamisen ehtona on, että suoritetun opinto-
jakson osallistumismaksu on maksettu.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suorittavat SeAMKin 
tutkinto-opiskelijat eivät saa erillistä todistusta, mikäli opinnot 
muodostavat osan heidän tutkintoon johtavan koulutuksensa 
opinnoista. Opintosuoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa 
kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0). Jotkut 
opintojaksot arvioidaan hyväksytty/hylätty.

7. Opintososiaaliset edut

Avoin AMK -opiskelu on pääsääntöisesti sivutoimista opiskelua 
eikä se oikeuta sinua opintotukeen, opintolainaan tai opiskeli-
ja-alennuksiin.

Vuoden 2010 alusta alkaen Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toi-
misto) on myöntänyt laajoihin avoimen AMK:n opintoihin työttö-
mälle työnhakijalle mm. omaehtoisen opiskelun tukea. Tällöin 
on maksettu ylläpitokorvausta. Työttömän työnhakijan kannat-
taa kuitenkin etukäteen selvittää työ- ja elinkeinotoimistossa 
opintojen vaikutus työttömyysturvaan. Lisätietoja tukiasioista 
saat TE-toimistosta.

8. Kirjastopalvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita palvelee SeAMK 
Korkeakoulukirjasto.
Lisätietoa löydät osoitteesta http://www.seamk.fi/kirjasto.


