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Muutama ajatus taustaksi

• SeAMKin opiskelijavalintojen uusia avauksia on kehitetty syksyn 2020 
aikana SeAMKin sisäisissä seminaareissa 21.10. ja 1.12.

• Seminaareissa käydyn keskustelun, koulutuspäälliköille suunnatun 
kyselyn ja yksiköiden kommenttien pohjalta on osana
opiskelijavalintojen kehittämisen kokonaisuutta valmisteltu 
SeAMKin ammatillisen väylän ja lukioväylän uusia hakukelpoisuus- ja 
valintaperusteita. 



• Sipilän hallitusohjelmassa korostettiin nopeutettua polkua koulusta 

työelämään ja korkea-asteelle

• Marinin (Rinteen) hallitusohjelma korostaa jatkuvan oppimisen 

merkitystä

• Uuden lukiolain velvoittama yhteistyö korkeakoulujen kanssa ja lukion 

ops-uudistus 

• Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi ja rahoitusmalli

• AMK-laissa sanotaan korkeakoulun tehtävistä seuraavasti: 



Ammattikorkeakoululaki (14.11.2014/932)

Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee tarjota 

mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. (4 §)

Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti 

omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa 

sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen 

samoin kuin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. ( 6 §)



Ammatillisen väylän hakukelpoisuus 1/2

Syksyn 2021 erillishausta alkaen

• Ammatillisen väylän haun hakukelpoisuus on 30 opintopistettä 

SeAMKin avoimessa AMKissa suoritettuja, haettavana olevaan tutkinto-

ohjelmaan soveltuvia opintoja 

• Opinnot eivät ole mitä tahansa avoimen AMKin opintoja, vaan kullekin 

tutkinto-ohjelmalle määritellään ammatillisen väylän opetussuunnitelma, 

jossa voi olla jonkin verran valinnaisuuttakin. Opetussuunnitelmat laaditaan 

keväällä 2021



Ammatillisen väylän hakukelpoisuus 2/2

• AMK-opintoihin tulee hakeutua ammatillisen väylän kautta ja ottaa 

opiskelupaikka välittömästi toisen asteen tutkinnon suoritettuaan

• Ellei opiskelija halua hakeutua heti ammattikorkeakouluun, hän voi hyödyntää 

hankkimansa opintopisteet opiskelemalla myöhemmin lisää 15 op avoimen 

AMKin opintoja ja hakea 45 op:llä avoimen väylän haussa (ks. dia myöhemmin)

• Arvosanavaatimus, tarkennetut valintaperusteet ja hakeutumisprosessi ovat 

valmisteilla ja niistä tiedotetaan opinto-ohjaajia vuoden 2021 aikana



Lukioväylän hakukelpoisuus 1/2
Syksyn 2021 erillishausta alkaen

• Lukio-väylän haun hakukelpoisuus on 15 opintopistettä SeAMKin

avoimessa AMKissa suoritettuja, haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan 

soveltuvia opintoja 

→ laaditaan lukioväylän 15 op:n opetussuunnitelmat

• Lukiolaisille muodostuu lukio-opintojen kautta vahvemmat kielten, viestinnän ja 

matematiikan taidot, jolloin vaadittavat opinnot ja sitä kautta hakukelpoisuuden 

tuottava opintopistemäärä voi olla alhaisempi kuin ammatillisella väylällä

• Lukioväylän opintosisältöjä painotetaan enemmän alan ammatti-opintoihin

• AMK-opintoja voidaan sisällyttää huomattavasti rajoitetummin osaksi lukion 

opetussuunnitelmaa



Lukioväylän hakukelpoisuus 2/2
• AMK-opintoihin tulee hakeutua lukioväylän kautta ja ottaa opiskelupaikka 

välittömästi toisen asteen tutkinnon suoritettuaan

• Ellei opiskelija halua hakeutua heti ammattikorkeakouluun, hän voi 

hyödyntää hankkimansa opintopisteet opiskelemalla myöhemmin lisää 30 

op avoimen AMKin opintoja ja hakea 45 op:llä avoimen väylän haussa (ks. 

dia myöhemmin)

• Arvosanavaatimus, tarkennetut valintaperusteet ja hakeutumisprosessi 

ovat valmisteilla ja niistä tiedotetaan opinto-ohjaajia vuoden 2021 aikana



Joitakin perusteita ammatillisen väylän ja 
lukioväylän opetussuunnitelmatyöhön
• OKM:n rahoittamassa Jatkoväylä-hankkeessa (2016‒2018) laadittu 

valtakunnallinen suositus ammatillisen väylän opinnoista on 30 opintopistettä

• Toisen asteen tutkinnon suorittaja voi hyödyntää amk-opintoja osana toisen 

asteen tutkintoa siten, kuten oppilaitoksissa on määritelty

• Suunnittelussa otetaan huomioon se, että kaikki ammatillisen väylän 

opetussuunnitelmanopinnot arvioidaan asteikolla 1 – 5 (ei hyväksytty/hylätty)

• Opinnot voidaan sovittaa molemmissa väylissä joustavasti kahden vuoden ajalle, 

jolloin yhden lukukauden kuormitus ei muodostu kohtuuttomaksi 

(ajoitussuunnitelma)



Joitakin perusteita ammatillisen väylän ja 
lukioväylän opetussuunnitelmatyöhön
• Ammatillisen toisen asteen opiskelijoilla on KARVI:n tutkimuksen1) mukaan 

pääsääntöisesti lukiolaisia heikommat kielten, viestinnän ja matematiikan taidot. Siksi 

on perusteltua sisällyttää ammatillisen väylän opetussuunnitelmaa em. opintoja sekä 

korkeakoulussa vaadittavia opiskelutaitoja kehittäviä opintoja. 

• Samansuuntaisia tuloksia saatiin juuri julkaistussa tutkimuksessa 2)

korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arvioinnista

• Tutkimuksen tulosten perusteella geneeristen taitojen oppimiseen on kiinnitettävä huomiota jo alemmilla 

koulutusasteilla

1) Hintsanen, V., Juntunen, K., Kukkonen, A. ym. (2016). Liikettä niveliin. Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien 

opintopolkujen ja koulutusasteiden yhteistyön toimivuus. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2:2016.

2) Ursin, J., Hyytinen, H. & Silvennoinen, K. (2021). Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi – Kappas!-hankkeen tuloksia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:6.



Avoimen väylän hakukelpoisuus
Syksyn 2021 erillishausta alkaen

• Avoimen väylän haun hakukelpoisuus on 45 opintopistettä avoimessa AMKissa

suoritettuja, haettavana olevaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja

• Avoimen väylän opinnot ovat avoimia kaikille iästä, koulutustaustasta tai muista tekijöistä 

riippumatta

• Valtakunnallisen suosituksen mukaan monet AMKit edellyttävät edelleen 55 tai jopa 60 

opintopistettä avoimen väylän hakukelpoisuudeksi

• Ammatillisen väylän tai lukioväylän opintoja suorittanut voi täydentää opintojaan SeAMKin 

avoimessa ammattikorkeakoulussa valmistumisensa jälkeen saavuttaakseen 

hakukelpoisuuden avoimen väylän kautta. Lisätietoja avoimen ammattikorkeakoulun 

opinnoista www.seamk.fi/avoinamk

http://www.seamk.fi/avoinamk


Yhdessä kehitettäviä asioita

1. Opintojen ohjauksen kehittäminen ja varmistaminen

2. Prosessien edelleen kehittäminen

• Yhteiset toiminnot

• Oppilaitoskohtaiset prosessit

3. Tiedottaminen



Valoisaa kevätaikaa!




