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POLKUOPISKELUN IDEA
Avoin AMK tarjoaa mahdollisuuden opiskella 
useimpien koulutusalojen opintoja polkuopis-
kelijana. Polkuopiskelu on hyvä tapa tutustua 
ammattikorkeakoulutasoiseen oppimis- ja ope-
tusprosessiin, sekä mahdolliseen tulevaan am-
mattiin. Opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja vaa-
timuksiltaan AMK- tai YAMK-tutkintoon joh-
tavaa koulutusta. AMK-polut ovat pääasiassa 
avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riip-
pumatta, YAMK-poluille voivat ilmoittautua 
kaikki alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon 
suorittaneet (Huom! YAMK-tutkinnoissa tarvi-
taan lisäksi 2 vuoden työkokemus). Tarjolla on 
sekä erillisiä opintojaksoja että tutkinto-opiske-
lijoiden joukossa opiskelua.

Usein opintojen ta voitteena on pääsy tut-
kinto-opiskelijaksi, mut ta polulla voidaan opis-
kella muistakin syistä. Polulla on mahdollista 

opiskella myös ilman tutkinto-opintoihin vaa-
dittavaa työkokemusta tai pohjakoulutusta. Pol-
kuopintoihin voidaan kuitenkin asettaa joitakin 
edeltävyysehtoja, mikäli ne ovat välttämättö-
miä opiskelun onnistumiselle (esim. kielitaito). 
Polkuopiskelija on avoimen AMKin opiskelija.

POLULLA OPISKELU
Polkuopinnot toteutetaan tutkintoa suorit-
tavien opiskelijoiden ryhmässä tai avoimen 
AMKin opiskelijoista koostuvassa erillisryh-
mässä oman henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman mu kaisesti. Polkuopiskelija opiske-
lee pääasiassa yhden aloitusryhmän mukana, 
mutta osa opinnoista voidaan suorittaa myös 
muis sa ryhmissä opiskelijan pohjatiedoista ja 
opiskelusuunnitelmasta riippuen.

Polulla opiskelu ei eroa tutkinto-opiske-
lus ta. Olet siis tasavertainen ryhmän jäsen ja 

Tervetuloa avoimen AMKin 
polkuopintoihin!
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si nulla on oikeus samanlaiseen opetuksen oh-
jaukseen ja neuvontaan kuin tutkinto-opiske-
lijoilla. 

Käytössäsi ovat kaikki kampusten opinto-
toimistot, kirjasto- ja tietohallintopalvelut (atk-
asiat). Polkuopiskelijana kuulut myös muiden 
opiskelijoiden tavoin tapaturmavakuutuksen 
piiriin. 

POLKUOPINNOISSA  
HUOMIOITAVAA
Koska polkuopinnot eivät johda 
suoraan tutkintoon, opiskelussa 
on muistettava tietyt säännöt:
  ∙ Saadaksesi tutkinnon 

Sinun on suoritettava ensin polkuopin-
tojen vaadittu opintopistemäärä. Suori-
tettuasi polkuopinnot voit hakea tutkin-
to-opiskelijaksi avoimen opintojen perus-
teella osoitteessa www.opintopolku.fi. 
Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea kaksi 
kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Tar-
kista hakuajat ja tarvittavat opintopiste-
määrät osoitteesta: www.xamk.fi/kou-
lutus/haku-avoimen-amkn-opinto-
jen-perusteella/. Vaadittu määrä opin-
toja tulee olla suoritettuna lukukauden 
loppuun mennessä, ei siis vielä hakuvai-
heessa. Tämän jälkeen on tultava valituksi 
tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinto-opiske-
lupaikkoja on tarjolla AMKin opiskeli-
joille rajallinen määrä, joten kaikki eivät 
saa automaattisesti tutkinto-opiskelijan 
paikkaa.

  ∙ Työharjoittelua ja opinnäytetyötä on 
mahdollista tehdä alakohtaisesti. Tarkista 

työharjoittelukäytänteet omalta opetta-
jaltasi.

  ∙ Avoimessa AMKissa ei hyväksilueta opin-
tojaksoja. Osaamisen voi kuitenkin huo-
mioida HOPS-keskustelussa opintojak-
soja valittaessa sekä myöhemmin opin-
tojaksojen sisällä vastuuopettajan kanssa 
parhaaksi katsomalla tavalla. Hyväksilu-
keminen tehdään vasta sitten kun olet 
tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi.

  ∙ Avoimessa AMKissa suorittamasi opin-
not luetaan hyväksi, mikäli jatkat Xam-
kissa saman alan opintoja tutkinto-opis-
kelijana.

  ∙ Polkuopiskelijana voit ilmoittautua myös 
avoimen AMKin muuhun tarjontaan. 
Katso opintojaksotarjonta osoitteesta: 
www.xamk.fi/koulutuskalenteri. 
Merkitse ilmoittautumislomakkeelle, että 
olet lukukausimaksaja. Polkuopiskelijan 
ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu 
kuitenkin pääsääntöisesti Pepissä.

  ∙ Jos olet työtön, ole yhteydessä TE-toimis-
toon hyvissä ajoin ennen opintojen alkua 
ja selvitä mahdollisuutesi opintojen aikai-
siin etuuksiin.

  ∙ Mikäli olet työssäkäyvä, voit selvittää  
työllisyysrahastossa osoitteessa: www.
tyollisyysrahasto.fi/ mahdollisuutesi 
saada aikuiskoulutustukea opintovapaasi 
ajaksi.

  ∙ Sairaustapauksissa käänny ensisijaisesti jo 
käytössäsi olevien terveyspalvelujen puo-
leen (esim. työterveys). Opiskelijatervey-
denhuolto auttaa sinua ainoastaan akuu-
teissa asioissa.

  ∙ Polkuopiskelijana et voi saada Kelan 
opinto-, matka- tai ateriatukia. Xam-

http://www.opintopolku.fi
http://www.xamk.fi/koulutus/haku-avoimen-amkn-opintojen-perusteella/
http://www.xamk.fi/koulutus/haku-avoimen-amkn-opintojen-perusteella/
http://www.xamk.fi/koulutus/haku-avoimen-amkn-opintojen-perusteella/
http://xamk.fi/koulutuskalenteri/
https://www.tyollisyysrahasto.fi/
https://www.tyollisyysrahasto.fi/
http://www.tyollisyysrahasto.fi
http://www.xamk.fi/koulutuskalenteri
http://www.xamk.fi/koulutus/haku-avoimen-amkn-opintojen-perusteella
http://www.opintopolku.fi
http://www.opintopolku.fi
http://www.xamk.fi/koulutus/haku-avoimen-amkn-opintojen-perusteella
http://www.xamk.fi/koulutuskalenteri
http://www.tyollisyysrahasto.fi
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TUTUSTU OMAAN KOULUTUKSEESI
Kaikkien koulutuksien opetussuunnitelmat 
ovat julkisesti nähtävillä osoitteessa: opin-
to-opas.xamk.fi/. Tutustu oman koulutuk-
sesi opetussuunnitelmaan ja suunnittele jo 
ennakkoon mitä opintojaksoja haluat suorittaa. 
Samalla saat käsityksen tulevista opinnoistasi. 
Lisätietoa omasta koulutuksestasi saat myös 
verkkosivuilta xamk.fi/koulutus/. Sivuilta 
voit valita joko AMK- tai YAMK -tutkinnot 
oman tarpeesi mukaisesti.

OPINTOJEN ALOITUS
Sinulle lähetetystä kutsukirjeestä näet milloin 
oman ryhmäsi opetus alkaa. Opinnot aloite-
taan ryhmän yhteisillä orientaatioilla, joilla saat 
perustiedot opinnoista ja käytännön asioista. 
Kannattaa osallistua kaikkiin ryhmän opinto-
jaksoihin ja oppitunteihin, kunnes olet tehnyt 
oman opiskelusuunnitelmasi opettajan kanssa 
ja opintojaksovalintasi täsmentyvät.

SÄHKÖINEN TUNNISTAUTUMINEN 
KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN JA 
SALASANAN SAAMISEKSI
Tarvittavat käyttäjätunnukset Peppiin, sähkö-
postiin ja verkko-oppimisympäristöön saat säh-
köisen tunnistautumisen avulla jo ennen opin-
tojen alkua. Muista ottaa henkilöllisyystodis-

tus mukaasi mahdollista tunnistautumista var-
ten, mikäli sähköinen tunnistautuminen ennen 
opintojen alkua ei ole onnistunut.

ARVIOITU OPISKELUAIKA JA 
OPINTO-OIKEUS
Polkuopintojen arvioitu opiskeluaika on yksi 
vuosi. Opinto-oikeutta polkuopiskelijoilla 
on kuitenkin pääsääntöisesti kahden luku-
vuoden verran, erillispolkuryhmillä ilmoite-
tun mukaisesti. Läsnäolomerkintä tulee auto-
maattisesti ilmoittautuessasi polkuopintoihin. 
Mikäli haluat jatkaa polkuopintoja toisen vuo-
den ajan ja pitää opinto-oikeutesi ajan tasalla, 
sinun tulee tehdä siitä aina ilmoitus avoi-
men AMKin toimistoon: xamk.fi/yhteys-
tiedot-avoin-amk. Muista ilmoittaa, mikäli 
olet halukas jatkamaan toiselle vuodelle, niin 
opinto-oikeutesi tarkistetaan.

OPINTOJAKSOILLE 
ILMOITTAUTUMINEN
Opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu 
Peppi-järjestelmän kautta. Opintojen alkaessa 
opiskelijapalveluneuvojat järjestävät ryhmäl-
lenne infotilaisuuden, jossa ilmoittaudutaan 
alkavan lukukauden opintojaksoille. Avoimen 
AMKin opiskelijana voit valita enintään 50 
op:n verran opintoja lukukaudessa. 

Opintojen alkaessa

kin kampusten ravintoloista saat kuiten-
kin lounaan henkilökuntahintaan avoimen 
AMKin ateriatukikorttia näyttämällä. Kor-
tin saat opintojesi alettua avoimen AMKin 
henkilöstöltä tai opintotoimistosta.

  ∙ Avoimen AMKin polkuopiskelijoiden on 
mahdollista ostaa opiskelijakortti, asiasta 
lisätietoja saa oppilaskunnan sivuilta: 

www.opiskelijakuntakaakko.fi.
  ∙ Kortti ei oikeuta Kelan ateriatukeen.
  ∙ Sillä ei saa VR:n ja Matkahuollon  

 opiskelija-alennuksia.
  ∙ Ilmoita polkuopintojesi päättymisestä 

välittömästi avoimen AMK:n toimistoon,  
avoinamk@xamk.fi.

http://opinto-opas.xamk.fi/
http://opinto-opas.xamk.fi/
http://xamk.fi/koulutus/
http://xamk.fi/yhteystiedot-avoin-amk
http://xamk.fi/yhteystiedot-avoin-amk
http://www.opiskelijakuntakaakko.fi
mailto:avoinamk@xamk.fi
http://student.xamk.fi
http://xamk.fi/yhteystiedot-avoin-amk
http://xamk.fi/koulutus
http://opinto-opas.xamk.fi
http://www.opiskelijakuntakaakko.fi
mailto: avoinamk@xamk.fi
http://opinto-opas.xamk.fi
http://www.xamk.fi/koulutus
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Mikäli sinulle tehdään HOPS ilmoittau-
tumisajan päätyttyä, voit infotilaisuudessa 
ilmoittautua ryhmän kaikkiin tulevan luku-
kauden opintoihin, ja pyytää opiskelijapalve-
luneuvojaa tekemään mahdolliset muutokset 
opintore kisteriisi HOPSin teon jälkeen. Jos jat-
kat polulla seuraavana lukukautena, sinun on 
itse huolehdittava, että ilmoittaudut tuleville 
opintojaksoille ilmoittautumisaikana! 

Ohje opintojaksoilmoittautumisten teke-
miseen löytyy Luxista: lux.xamk.fi. Kysy tar-
vittaessa neuvoa opintotoimistosta.

HENKILÖKOHTAINEN 
OPISKELUSUUNNITELMA
Ennen opintoja tai pian opintojen alettua teet hen-
kilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) 
opiskelijavastaavan kanssa ryhmän opetussuun-
nitelmaa mukaillen. HOPS auttaa suunnittele-
maan opintojasi ja opiskelemaan ta voitteidesi 
mukaisesti. HOPS-ajat sovitaan suoraan opis-
kelijavastaavan kanssa.

LUKUJÄRJESTYS
Opintojen aloituksen jälkeen olet itse velvolli-
nen seuraamaan työjärjestyksiä. Lukujärjestyk-
set löytyvät osoitteesta: lukkarikone.xamk.fi.

Aikatauluihin ja luokkatiloihin saattaa tulla 
muutoksia, tai luennot voivat peruuntua esim. 
opettajan sairastumisen johdosta. Siksi kannat-
taa aina välillä käydä katsomassa lukujärjestystä 
ja Learnia muutoksien varalta.

ARVOSANAT
Opettajat merkitsevät arvosanat oppilashal-
lintojärjestelmään kuukauden kuluessa opin-
tojakson päättymisestä. Kesäopinnoissa arvi-
ointi kirjataan viimeistään kuukauden kulut-
tua kesäjakson päättymisajankohdasta. Jos tar-
vitset opintosuoritusotteen, voit luoda virallisen 
ja sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusot-
teen Pepissä.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
ROKOTUKSET
Opiskelijan on tärkeää ottaa huomioon, että 
tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan 
kaikilla sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta vaa-
ditaan rokotussuoja tarttuvia tauteja vastaan. 
Tä mä edellyttää myös kausi-influenssaro ko-
tusten ottamista vuosittain.

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta 
omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta 
rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohja-
tun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosi-
aali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoit-

taa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikki 
tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä 
valmistua hakukohteena olevaan ammattiin. 
HUOM! Polkuopiskelija ei ole oikeutettu 
YTHS:n palveluihin eikä sen maksua tule 
maksaa!

LUX – OPISKELIJOIDEN INTRANET
Yksi tärkeimmistä opiskeluun liittyvistä tie-
tolähteistä on intranet Lux. Siel tä löydät run-
saasti käytännön tietoa opiskelusta monesta eri 
näkökulmasta. Tunnukset Luxiin saat opinto-
jesi alkaessa. lux.xamk.fi

Hyvä tietää

http://lux.xamk.fi
https://student.xamk.fi/opiskelu-ja-tukipalvelut/naita-tarvitset/opiskelu/ilmoittautumiset/opintojaksot
https://lukkarikone.xamk.fi/
http://student.xamk.fi
http://lukkarikone.xamk.fi
http://student.xamk.fi/opintojenohjaus
http://student.xamk.fi/opiskelu-ja-tukipalvelut/naita-tarvitset/opiskelu/ilmoittautumiset/opintojaksot
http://lux.xamk.fi
http://lukkarikone.xamk.fi
http://lux.xamk.fi
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AVOIMEN AMKIN 
ERILLISTARJONTA
Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu 
pääsääntöisesti Pepissä. Avoimen AMKin kou-
lutuskalenterissa voit ilmoittautua sellaisil  le 
opintojaksoille, joita ei ole Pepissä (nk. erillis-
koulutukset). Em. koulutuksiin lähetetään kut-
sukirjeet/peruutukset/muut tiedotukset sähkö-
postitse.

MAKSUT JA 
PERUUTUSEHDOT
Tarkista ajankohtaiset maksutiedot netti-
sivuiltamme osoitteesta www.xamk.f i/
avoin-amk-tietoa-opiskelusta/#ilmoit-
tautuminen
 Laskutamme maksun lukukausittain, syys- ja 
kevätlukukaudelta erikseen. Mikäli keskeytät 
opintosi kesken lukukauden, tulee lukukausi-
maksu silti maksettavaksi, riippumatta suorit-
tamiesi opintojen määrästä.

Jos olet oikeutettu alennukseen (kokopäi-
väinen II-asteen opiskelija lukiossa tai ammat-
tiopistossa), toimita siitä todistus viimeistään 
opintojen alkaessa avoimen AMKin toimis-
toon.

Mikäli haluat perua opiskelupaikkasi, il-
moita siitä meille avoimen AMKin toimistoon 
mahdollisimman pian! Polkuilmoittautumisen 
voi perua maksutta ilmoittautumisen yhtey-
dessä annettuun päivämäärään mennessä. Myö-
hemmin ilmoitetusta perumisesta perimme 
ko. lukukauden maksun. Xamk voi harkinnan 
mukaan myös evätä opiskeluoikeuden maksa-
mattomien opintomaksujen perusteella.

OPPIMINEN JA OPISKELUTAIDOT
Oppimista tapahtuu elämän kaikissa vaiheissa 
ja monissa eri ympäristöissä. Mikäli koulun 
penkillä opiskelustasi on vierähtänyt tovi, on 
hyvä perehtyä myös opiskelutaitoihin ennen 
opintojen alkua. Opiskelun ja ammatinvalin-
nan avuksi sivustoja löydät osoitteesta www.
xamk.fi/koulutus/avoin-amk

POLKUOPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN
Mikäli keskeytät polkuopintosi, ilmoita siitä vii-
pymättä avoimen AMKin toimistoon, yh teys-
henkilöt löytyvät tämän esitteen viimeisel tä si-
vulta. Jos ilmoitat asiasta jollekin muulle, 
tie to ei välttämättä tavoita meitä.

http://www.xamk.fi/avoin-amk-tietoa-opiskelusta/#ilmoittautuminen
http://www.xamk.fi/avoin-amk-tietoa-opiskelusta/#ilmoittautuminen
http://www.xamk.fi/avoin-amk-tietoa-opiskelusta/#ilmoittautuminen
http://www.xamk.fi/koulutus/avoin-amk
http://www.xamk.fi/koulutus/avoin-amk
https://www.xamk.fi/avoinmen-amkn-yhteystiedot/
https://www.xamk.fi/avoinmen-amkn-yhteystiedot/
http://student.xamk.fi
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Mikäli saat paikan tutkinto-opiskelijana, 
huomioit han seuraavat asiat:
  ∙ Ilmoita polkuopintojesi päättymisestä 

avoimen AMKin toimistoon, linkki
 yhteystietoihin takasivulla.
  ∙ Polkuopintojesi aikainen käyttäjätunnus 

säilyy samana.
  ∙ Kaikki Learnissa olevat opintojaksot, joi-

hin olet osallistunut avoimen AMKin 
opiskelijana, löytyvät Learnista myös tut-
kinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen.  
Samoin sähköpostisi säilyy ja siellä olevat 
viestit ovat tallessa. 

  ∙ Sinulle luodaan uusi tutkinto-opiskelijan 
opiskeluoikeus (uusi opiskelijanumero), 
jonne avoimessa AMKissa suorittamasi 
opinnot siirretään automaattisesti. 

  ∙ Tunnuksiin liittyvissä ongelmissa voit ottaa 
yhteyttä Xinfoon xinfo.xamk.fi.

  ∙ Polulla opiskeleva voi hakea tutkintopaik-
kaa myös yhteishaun kautta mikäli koulu-
tus on yhteishaussa tarjolla.  

Polulta 
tutkintoon

https://xinfo.xamk.fi
http://xinfo.xamk.fi
http://xinfo.xamk.fi


@xamkstudent@xamkfi @xamkfiXamk

XAM
K.FI

YHTEYSTIEDOT
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@xamk.fi

AVOIMEN AMKIN TOIMISTOT JA YHTEYSHENKILÖT:

 xamk.fi/yhteystiedot-avoin-amk

Opiskelijavastaavat löytyvät Luxista: 
lux.xamk.fi

http://www.xamk.fi
mailto:etunimi.sukunimi@xamk.fi
http://xamk.fi/yhteystiedot-avoin-amk
http://lux.xamk.fi
https://student.xamk.fi/opintojenohjaus
https://www.xamk.fi/yhteystiedot-avoin-amk
http://www.xamk.fi/yhteystiedot-avoin-amk
http://lux.xamk.fi

