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Savonia ammattikorkeakoulu



savonia.fi

Hallitusohjelma: jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella vastataan 
tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista 
elämän ja erityisesti työuran eri vaiheissa.
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Lähde: 
Arene, 
Multisilta 
29.4.2020
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Väyläopinnot, syksy 2022 
Tradenomi- ja restonomikoulutus
Lisätietoja opot Tarja Joona ja Mari Vartiainen

Vika on eka -toimintamalli
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Yhteistyö II asteen ammatillisen koulutuksen kanssa

Luonnonvara-ala

- Tarjolla 15 op avoimia agrologitutkinnon verkko-
opintoja, jotka voi sisällyttää II asteen tutkintoon

- Hakeminen yhteishaussa, opintojen hyväksilukeminen

Lisätietoja lehtori Katriina Pylkkänen
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Polkuopinnot, avoimia kaikille

Ilmoittautuminen polkuihin on elo- ja joulukuussa, sen jälkeen kun yhteishaun valinnat ovat selvillä. 
Syksyn 2021 hakuaika on ke 8.12.2021 klo 9.00 - to 9.12.2021 klo 23.59.
Syksyllä 2020 Savoniassa oli 157 paikkaa amk-tutkintojen polkuihin (13 % kaikista paikoista).
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Polkuopinnoissa vuoden opinnot 
toimivat valintakokeena

Polkuopiskelijoiden määrä on yleensä 2 – 10 / aloittava ryhmä.

Lisäksi etäpaikkakunnilla isompia ryhmiä, esim. syksyllä 2022 lienee
- 20 polkupaikkaa Lahti-Joensuu-Mikkeli bioanalyytikkokoulutukseen
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Joustava yksilöllinen polku yamk-opintoihin

Yamk-opiskelun voi aloittaa 
vaikka heti amk-tutkinnon jälkeen 

avoimessa amk:ssa. 
Avoimet yamk-verkko-opinnot (13 kpl) 

ovat nonstoppeja 15.9.2021 - 31.7.2022
Tarjonta näkyy avoimen amk:n 

koulutuskalenterissa.

Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi 
tapahtuu myös nonstop, 

sen jälkeen kun 10/30 op on koossa, jos 
on muuten hakukelpoinen

(tarvitaan min 2 vuoden työkokemus).
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Opinnot maahanmuuttaneille

Suomen kieltä ja muita 
oppimisvalmiuksia

Suomen kielen kurssit, 
yli 10 eritasoista 

ja eri kohderyhmille, 
opiskelukieli on suomi

https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/muu-jatkuva-oppiminen/maahanmuuttajalle/
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Kaikki avoimen 
ammattikorkeakoulun 
tarjonta on nähtävillä 
Savonian 
koulutuskalenterissa. 

Avoimen amk:n maksut 
1.1.2022 lähtien

- Yksittäinen opintojakso 15 
e/op

- Laajempi 
opintokokonaisuus 10 e/op

- Polkuopinnot 350 e/vuosi

Polku amk-tutkintoon

Kaikki avoin tarjonta

Avoin kurkistus

Maahanmuuttajalle

Yamk-polku

https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/avoin-amk-ja-avoin-yamk/koulutuskalenteri/
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• Etäterapiapalvelujen asiantuntija 30 op, alkaa tammikuussa 2022, ilmoittautuminen 
lokakuussa 2021 koulutuskalenterissa

Ns. rullaavat korkeakouludiplomit

• Digitaalinen työympäristö 30 op, verkko-opintoja 

• Liikunta- ja ravitsemushoito 30 op, verkko-opintoja 

• Uudistava johtajuus 30 op, verkko-opintoja 

• Vastuullinen johtajuus ja verkostotyö (yamk-taso) 30 op

• Kaikissa opintojaksot mahdollista suorittaa myös erikseen

• Kun opinnot koossa, saa digitaalisen osaamismerkin

• Opintojaksot tarjolla yksittäisinä koulutuskalenterissa

Korkeakouludiplomit

Korkeakouludiplomit ovat avoimia koulutuskokonaisuuksia, 
jotka sopivat uutta tai syventävää osaamista tarvitseville. 

Ne sopivat suoritettavaksi esim. välivuonna, jos ei satu saamaan opiskelupaikkaa.
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Väliaikainen lakimuutos 1.1.2021–30.6.2022, mahdollistaa korkeakoulututkinnon suorittamisen työvoimakoulutuksena. 

Lakia sovelletaan opintoihin, joka alkavat viimeistään 30.6.2022 ja päättyvät viimeistään 30.6.2024.

AMK-tutkintoon johtava koulutus (yhteistyö Savonia-Karelia-XAMK)
Tavoitteena parantaa työttömien työnsaantimahdollisuuksia ja vastata tietyillä aloilla olevaan osaajapulaan 

Kohderyhmä:

1. Keskeytynyt amk-tutkinto ja opintojen keskeytymisestä vähintään vuosi (max. suoritusaika 18 kk)

2. Opistotasoinen tutkinto tai vast. ulkomailla suoritettu tutkinto alalta, mitä aikoo opiskella (max. suoritusaika 24 kk)

3. Korkeakoulututkinto ja edellytykset suorittaa tutkinto 24 kk:n aikana.

Savonialta tarjonnassa rakennusmestari, rakennusinsinööri, tietotekniikan insinööri, sosionomi ja sairaanhoitaja.

Osallistujat integroidaan HOPS-pohjalta opiskelijaryhmiin. Tulossa hakuun syksyllä 2021 (ehkä lokakuu-marraskuu).

Lisätietoja Sari Turpeinen sari.turpeinen@savonia.fi

Työvoimakoulutukset

mailto:sari.turpeinen@savonia.fi
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Erikoistumiskoulutukset

https://www.savonia.fi/paivita-
osaamistasi/taydennyskoulutus/erikoistumiskoulutukset/

Täydennyskoulutukset

https://www.savonia.fi/paivita-
osaamistasi/taydennyskoulutus/koulutuskalenteri/

Tilauskoulutukset 

https://www.savonia.fi/paivita-
osaamistasi/taydennyskoulutus/tilauskoulutus/

Työelämälle ja yrityksille suunnattuja 
jatkuvan oppimisen maksullisia koulutuksia

https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/taydennyskoulutus/erikoistumiskoulutukset/
https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/taydennyskoulutus/koulutuskalenteri/
https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/taydennyskoulutus/tilauskoulutus/
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