
OHJE AVOIN
AMK –OPINTOIHIN



1. Mitä on avoin AMK?

Avoin ammattikorkeakouluopetus (avoin AMK) tarjoaa joustavan mahdollisuuden suorittaa Seinäjoen ammattikorkea-
koulun opintoja koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa joko yksittäi-
siä opintoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. 

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

Avoin AMK -opintotarjonta löytyy sivustolta https://www. seamk.fi/avoinamk. Eri opintojen sisältö löytyy opintojen tun-
nusta klikkaamalla. Ellet löydä opintotarjonnasta tarpeitasi vastaavaa opintoa, voit hakea niitä myös tutkinto-ohjelmien 
kuvauksista tai opintojen haku –toiminnolla sivustolta https://ops.seamk.fi

Polkuopinnoista puhutaan, kun suoritat avoimina ammattikorkeakouluopintoina ensimmäisen lukuvuoden opinnot 
jostakin tutkinnosta, tavoitteena hakeutua tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

Avoin AMK -opiskelu ei johda suoraan tutkintoon, mutta mikäli myöhemmin hakeudut tutkinto-opiskelijaksi Seinäjoen 
ammattikorkeakouluun, opinnot voidaan hyväksyä soveltuvin osin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. 

SeAMKin Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet avoimessa AMK:ssa tietyn määrän 
haettavaan koulutukseen soveltuvia avoimen AMK:n opintoja ja haluavat hakea tutkinto-opiskelijaksi. Suorittamalla 
avoimessa AMK:ssa hyväksytysti vähintään 55 opintopistettä tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen AMK:n opintoja, 
voit saada hakukelpoisuuden kyseiseen koulutukseen. Mikäli haet Avoimen väylän haussa suorittamaan ylempää kor-
keakoulututkintoa, sinulla tulee olla avoimessa AMK:ssa suoritettuja ylemmän AMK -tutkinnon opintoja 10-15 opin-
topistettä tutkinto-ohjelmasta riippuen. Ylempään AMK -tutkintoon haettaessa sinulta vaaditaan lisäksi hakukelpoi-
suuden antava korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus alalta korkeakoulututkinnon jälkeen. Tarkista 
voimassa olevat hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet osoitteesta www.seamk.fi/avoimenväylä. Lisätietoa 
saat SeAMKin Hakijapalveluista, josta voit myös tarkistaa hakukelpoisuutesi (hakijapalvelut@seamk.fi). 
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2. Opintoihin ilmoittautuminen
     ja opintojen hinnoittelu

Tutustu opintotarjontaan https://www.seamk.fi/avoinamk  
-sivustolla ja ilmoittaudu haluamiisi opintoihin sivustolta 
löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Jos ilmoittaudut suo-
rittamaan laajempia kokonaisuuksia, ota ensin yhteyttä 
avoimen AMKin yhteyshenkilöön. Häneltä saat tarvittaessa 
ohjeet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista 
varten. Yhteyshenkilötiedot löytyvät avoimen AMK:n verk-
kosivuilta. On myös hyvä huomata, että joissakin opinnois-
sa voi olla lähtötasovaatimuksia tai niissä edellytetään jo 
aikaisemmin suoritettuja opintoja. 

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Jos mahdut mukaan, opintoihin hyväksymisestä ja 
tietojärjestelmätunnusten käyttöönotosta tiedotetaan säh-
köpostitse. Saat tiedon myös siinä tapauksessa, ettet tule 
hyväksytyksi opintoihin. 

Ilmoittautuessasi opintoihin sitoudut maksamaan osal-
listumismaksun, ellet peru osallistumistasi ennen opinto-
jen alkamista. SeAMK lähettää sinulle laskun opinnoistasi 
opintojen alussa. 

Avoimen ammattikorkeakoulun osallistumismaksu mää-
räytyy opinnon laajuuden mukaan. Yhden opintopisteen 
hinta on 10 euroa (esim. kolmen opintopisteen opinnon 
hinta on 30 euroa). Polkuopinnot maksavat 300 euroa/lu-
kuvuosi ja se laskutetaan kahdessa erässä.

3. Opiskelu ja opintojen ohjaus

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelet AMK-tutkin-
tojen opetussuunnitelmien mukaisesti: opintojen tavoit-
teet, sisällöt, suoritustavat, vaatimukset ja opettajat ovat 
samoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana saat 
saman ohjauksen opettajalta kuin tutkinto-opiskelijat.

Avoimen AMK:n opiskelijana opiskelet yleensä samassa 
ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa ky-
seisen tutkintoryhmän työjärjestyksen mukaisesti. Opetus-
ta voi olla päivällä tai illalla ja se selviää opinnon kuvauk-
sesta. Opintojen laajuudet ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi 
opintopiste tarkoittaa 27 tunnin opiskelijan työpanosta. 
Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvää yleistä 
neuvontaa antaa SeAMKin opiskelijapalvelut (opiskelija-
palvelut@seamk.fi) sekä avoimen AMK-opetuksen yhteys-
henkilöt. Yksityiskohtaisempaa opintojen ohjausta suosi-
tellaan erityisesti silloin, jos tavoitteenasi on myöhemmin 
hakeutua suorittamaan ammattikorkeakoulututkinto. Täs-
tä vastaavat avoimen AMKin yhteyshenkilöt yhteistyössä 
opinto-ohjaajien kanssa. 

4. Opintojen arviointi ja
     opintosuoritusote

Opintosuoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa 1-5. Jot-
kut opintojaksot arvioidaan hyväksytty/hylätty. Suorittamasi 
avoimen ammattikorkeakoulun opinnot kirjataan opiskeli-
jahallintojärjestelmään ja sinulle lähetetään pyydettäessä 
postitse todistus opinnoista eli opintosuoritusote. Opinto-
suoritusotteen saamisen ehtona on, että suoritetun opinto-
jakson osallistumismaksu on maksettu. Opintosuoritusot-
teen voit tilata osoitteesta opiskelijapalvelut@seamk.fi.

5. Opintososiaaliset etuudet

AMK -opiskelu on sivutoimista opiskelua eikä se oikeuta 
sinua opintotukeen, opintolainaan tai opiskelija-alennuk-
siin. Avoimen AMK:n opiskelijana saat lounaan henkilö-
kuntahintaan SeAMKin toimipisteiden Sodexo-ravintoloista 
ja Seinäjoki Areenan Eventti-ravintolasta näyttämällä sopi-
muskorttia, jonka saat SeAMK Opiskelijapalveluista. Sopi-
muskortti on voimassa opiskeluoikeutesi ajan.

Vuoden 2010 alusta alkaen Työ- ja elinkeinotoimisto 
(TE-toimisto) on myöntänyt laajoihin avoimen AMK:n opin-
toihin työttömälle työnhakijalle mm. omaehtoisen opis-
kelun tukea. Tällöin on maksettu ylläpitokorvausta. Työt-
tömän työnhakijan kannattaa etukäteen selvittää työ- ja 
elinkeinotoimistossa opintojen vaikutus työttömyystur-
vaan. Lisätietoja tukiasioista saat TE-toimistosta.

6. Kirjastopalvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita palvelee Sei-
näjoen ammattikorkeakoulun kirjasto. Lisätietoja löydät 
osoitteesta https://www.seamk.fi/kirjasto.

https://www.seamk.fi/avoinamk
mailto:opiskelijapalvelut%40seamk.fi?subject=
mailto:opiskelijapalvelut%40seamk.fi?subject=
mailto:%20opiskelijapalvelut%40seamk.fi?subject=
http://www.seamk.fi/kirjasto


seamk.fi/avoinamk

http://seamk.fi/avoinamk

