
Jatkuva oppiminen, 
avoin AMK ja 

erilaiset väylät ammattikorkeakouluun

Ohjausväen tiedotus- ja yhteistyötapaaminen 7.10.2020
Marja Kopeli, jatkuvan oppimisen koordinaattori

Savonia ammattikorkeakoulu



Hallitusohjelma: jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen 
kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja 
erityisesti työuran eri vaiheissa.
• eri koulutusasteiden toimintaa, ohjausta ja rahoitusta 

kehitetään siten, että syntyy työelämälähtöisiä, 
monimuotoisia koulutuskokonaisuuksia

• osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään
• luodaan kattavat elinikäisen ohjaukset palvelut ja 

tuetaan aliedustettujen ryhmien osallistumista 
aikuiskoulutukseen

• lisätään työelämässä muunto-, täydennys- ja 
erikoistumiskoulutuksia

• korkeakouluja kannustetaan avaamaan 
koulutustarjontaansa ja kehitetään 
korkeakoulujärjestelmää jatkuva oppimisen alustana

Lähde https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen


Lähde: Arene, 
Multisilta 
29.4.2020



Väyläopinnot, tradenomikoulutus, 
syksy 2020, 5 paikkaa

• Vika on eka -toimintamalli



Väyläopinnot, 
agrologikoulutus, 
syksy 2020.

3 x 5 op = 15 op 
verkko-opintoja.

Erillishaulla tutkinto-
opiskelijaksi.



Polkuopinnot

Hakuaika polkuihin on elo- ja joulukuussa, sen jälkeen kun yhteishaun valinnat ovat selvillä.
Syksyllä 2020 Savoniassa oli 157 paikkaa amk-tutkintojen polkuihin (13 % kaikista paikoista).



Polkuopinnoissa vuoden opinnot toimivat 
valintakokeena

Polkuopiskelijoiden määrä on yleensä 2 – 10 / aloittava ryhmä.
Lisäksi etäpaikkakunnilla isompia ryhmiä, esim. syksyllä 2020 
- 20 polkupaikkaa Kotka-Lappeenranta-alueella bioanalyytikkokoulutukseen
- 15 polkupaikkaa Jyväskylässä suuhygienistikoulutukseen



Joustava polku yamk-opintoihin

34 kpl =
avoimen opiskelijat, 

jotka ovat suorittaneet 
vähintään 10 op yamk-

opintoja 

Suuri osa avoimesti tarjolla olevista yamk-
opinnoista on nonstoppeja.

Yamk-opiskelun voi aloittaa siis milloin vain. 
Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu myös 

nonstop, sen jälkeen kun 10/30 op on koossa, 
(tarvitaan min 2 vuoden työkokemus).

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/avoin-ammattikorkeakoulu/avoimet-yamk-opinnot


Opinnot maahanmuuttajille

Suomen kieltä ja muita 
oppimisvalmiuksia

https://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/savonian-suomen-opinnot


Suomen kielen kurssit

https://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/savonian-suomen-opinnot/muut-suomen-kurssit-savoniassa


Kaikki avoimen 
ammattikorkeakoulun tarjonta 
on nähtävillä Savonian 
koulutuskalenterissa. 

Lisäksi kohderyhmittäin on 
sivut, joilla on tarkempaa 
tietoa hakemisesta ym.

Polku amk-tutkintoon

Kaikki avoin tarjonta

Väyläopinnot

Maahanmuuttajalle

Yamk-polku

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/avoin-ammattikorkeakoulu/koulutuskalenteri


• Savonia CodeAcademy 60 op 
• Osaamista vammaistyöhön 60 op (osaamismerkki)

• Lähes kaikki opintojaksot mahdollista suorittaa myös erikseen
• Liikunta- ja ravitsemushoito 30 op, verkko-opintoja (osaamismerkki)

• Kaikki opintojaksot mahdollista suorittaa myös erikseen
• Uudistava johtajuus 30 op, verkko-opintoja (osaamismerkki)

• Kaikki opintojaksot mahdollista suorittaa myös erikseen
• Graafinen suunnittelu 30 op 
• Varhaisiän musiikkikasvatus 35 op

Korkeakouludiplomit

Korkeakouludiplomit ovat avoimia koulutuskokonaisuuksia, jotka sopivat uutta tai 
syventävää osaamista tarvitseville. Ne sopivat suoritettavaksi esim. välivuonna, jos ei 

satu saamaan opiskelupaikkaa.



Erilaisia räätälöityjä ratkaisuja

Erillishaut syksy 2020
• Sosionomi (amk), varhaiskasvatus (2,5 vuotta)
• Sosionomi (amk), rikosseuraamusala
• Terveydenhoitaja (amk), Kuopio (1,5 vuotta)
• Terveydenhoitaja (amk), Jyväskylä (1,5 vuotta)

Satelliittikoulutukset 2017 2018 2019 2020 2021 Sopimusyhteistyö

Suuhygienisti, Lahti X Päijät-Hämeen HYKY, Heinola, LAB-amk

Bioanalyytikko, Kaakkois-Suomi X X HUSLab ja Eksote

Fysioterapeutti, Vuokatti X X X Vuokatti Sport

Bioanalyytikko, Pori X X SataDiag

Bioanalyytikko, Lahti X Päijät-Hämeen HYKY, LAB-amk

Agrologi, Kaakkois-Suomi X X Harjun oppimiskeskus

Suuhygienisti, Jyväskylä X JKL ja K-S terveyskeskukset + Viitasaari



Työvoima-
koulutukset



Erikoistumiskoulutukset
https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/erikoistumiskoulutukset

Täydennyskoulutukset
https://taydennys.savonia.fi/index.php/koulutukset

Tilauskoulutukset 
https://taydennys.savonia.fi/koulutukset/sosiaali-ja-
terveysala/tilauskoulutukset

Työelämälle ja yrityksille suunnattuja 
jatkuvan oppimisen maksullisia koulutuksia

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/erikoistumiskoulutukset
https://taydennys.savonia.fi/index.php/koulutukset
https://taydennys.savonia.fi/koulutukset/sosiaali-ja-terveysala/tilauskoulutukset


www.savonia.fi
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