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Avoin ammattikorkeakoulu
Avoin AMK tarjoaa joustavan mahdollisuuden suorittaa 
ammattikorkeakouluopintoja koulutustaustasta ja iästä 
riippumatta. 

Avoin AMK antaa mahdollisuuden mm. 
• tutustua kiinnostaviin aloihin 
• hyödyntää välivuosi opintojen välillä
• päivittää ja täydentää omaa osaamistaan

Huom. YAMK-tasoisissa avoimen AMKin opinnoissa ilmoittautumisen edeltävyysehtona on 
korkeakoulututkinto
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Avoin ammattikorkeakoulu
• Avoimessa AMKissa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja 

tai laajempia osaamiskokonaisuuksia
• Avoimen AMKin opinnot ovat SeAMKin 

tutkintovaatimusten mukaisia opintoja 
• Avoimessa AMKissa ei kuitenkaan voi suorittaa koko tutkintoa

• Avoimessa AMKissa suoritetut opinnot voidaan soveltuvin 
osin hyväksilukea myöhemmin tutkinto-opinnoissa
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Keväällä 2022 alkavia 
kokonaisuuksia: 

 Henkilöstöosaaminen johtamisen 
tukena 10 op

 Ravitsemusosaaja 25 op
 Verkkoliiketoiminta 10 op
 Web-ohjelmointi 26-46 op

Tutustu SeAMKin avoimen AMKin monipuoliseen tarjontaan: www.seamk.fi/avoinamk

Päivitä osaamistasi yksittäisten 
opintojaksojen avulla:

 Liiketoiminta- ja kulttuurialan opintoja
 Tekniikan alan opintoja
 Sosiaali- ja terveysalan opintoja
 Ravitsemis- ja luonnonvara-alan opintoja

Uutuutena mm. urheilujohtaminen!

 Polkuopinnot ovat mahdollisuus suorittaa 
ensimmäisen lukuvuoden opinnot ennen 
hakemista tutkinto-opiskelijaksi.

 Polkuopiskelupaikkoja on tarjolla lähes 
kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. 
Tarjonta vaihtelee vuosittain ja 
opiskelupaikkoja on rajoitettu määrä.

 Ilmoittautuminen kaksi kertaa vuodessa

http://www.seamk.fi/avoinamk


Monipuolisesti koulutustarjontaa
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SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmien yhteiset perusopinnot 
(20 op) voi suorittaa avoimessa AMKissa verkko-opintoina!

Opintojen sisältö:
 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op
 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 op
 Viestintätaidot 3 op
 Tieto- ja viestintätekniikka 3 op
 Yrittäjyyden perusteet 3 op
 SeAMK-innovaatioviikko 2 op
 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op
 Projektitoiminnan perusteet 3 op



Avoimen AMKin väylät: Vaihtoehtoinen reitti tutkinto-opiskelijaksi

Lukioväylä 15 op
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Avoimen AMKin polkuopinnot 45 op

Avoimen AMKin yksittäisten opintojaksojen tai 
osaamiskokonaisuuksien kautta suoritetut 

opinnot (avoin AMK 45 op, avoin YAMK 10-15 op)
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Edellytyksenä 
opiskeluoikeus 
toisen asteen 

oppilaitoksessa

Ammatillisen toisen asteen 
väylä 30 op

Haku ammatillisen toisen asteen väyläopintojen 
perusteella

Haku lukioväyläopintojen perusteella

Haku avoimen AMKin
opintojen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimusten täyttyessä haku 

mahdollista myös yhteishaussa



Lisätietoja SeAMKin toisen asteen 
väyläopinnoista
Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten 
toisen asteen tutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden 
suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aikana.
Toisen asteen väyläopinnot | SeAMK

Esityksen nimi ja lisätietoja

https://www.seamk.fi/hakijalle/toisen-asteen-vaylaopinnot/


Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian 
kanssa
 Toisen asteen opiskelija, joka on myös Etelä-Pohjanmaan 

urheiluakatemialainen, voi suorittaa erityisen Tradenomi (AMK) –
urheiluakatemiaväylän. 

 Huippu-urheilu on mahdollista yhdistää korkeakouluopiskeluun ja 
samalla urheilevalle opiskelijalle muodostuu joustava opintopolku 
Seinäjoen ammattikorkeakouluun (SeAMK). 

 Väyläopintojen joustavuus ja niiden monimuotoistaminen helpottavat 
opintojen aikatauluttamista ja yhdistämistä urheilijaelämään. Opinnoissa 
voi hyödyntää urheilun ja valmennuksen tuottamia valmiuksia.

Esityksen nimi ja lisätietoja



Lisätiedot

Tutustu avoimen AMKin tarjontaan:
www.seamk.fi/avoinamk

Kysy lisää:
avoinamk@seamk.fi
jatkuva.oppiminen@seamk.fi
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Kiitos!

Annika Pöytälaakso
erikoissuunnittelija, jatkuva oppiminen

Etunimi.sukunimi@seamk.fi
p. 040 830 0348
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