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Erillishaku: 2. asteen 
väylähaku Jamkiin

Tutkintokohtaiset 
ammattiopinnot, 10 op + 

optiona harjoittelu 5-10 op
Opintojen lopussa: Työelämässä 
tapahtuva oppiminen sis. amk-

harjoittelun tavoitteet

Yhteiset tutkinnon osat 9 osp, 
valinnaiset osaamistavoitteet 

(viestintä ja englanti)

Yhteiset alakohtaiset 
opinnot, n. 10 op

• Vaihtelevat aloittain esim. 
Insinööripolku: matematiikka 
ja fysiikka

Korkeakouluopinnot 15 osp, ammattiopinnot 6 osp
(osaamistavoitteiden ristikkäin arviointi)

Työelämässä tapahtuva oppiminen 

Jamkin yhteiset opinnot,
10 op (kaikille pakollinen osa)

• Työelämän viestintä, 3 op
• Työelämän englanti, 4 op

• ICT- Valmiudet, 3 op

Korkeakoulupolkuopinnot (Gradia->Jamk) 30 op+ 5-10op

• Sote-ala, liiketoiminta, matkailu, musiikki, ravintola- ja 
catering, tekniikka (kone- ja tuotantotekniikka, logistiikka, 
rakennus, sähkö- ja automaatio, tieto- ja viestintätekniikka)

• Opinnot alkavat pääosin 2. vuoden syksynä, kesto n. 1,5 vuotta
• Avoimen amk-opiskelijan status, kelpoisuus hakea erillishaun 

kautta 
• Opinnot sisällytetään osaksi toisen asteen ammatillista 

tutkintoa



Kuinka moni on  jatkanut opintoja Jamkissa?

Ensimmäiset polkuopiskelijat saivat opinnot tehtyä lv 2021-2022.
• Sosiaali- ja terveysala: 8
• Tekniikan alat: 4
• Liiketoiminta: 4
Keväällä 2022 toisen asteen väylähaku oli käytössä ensimmäistä kertaa ja sen 
kautta haki yhteensä 8 hakijaa:

• hakijoista 5 hyväksyttiin
• kolme hakijaa eivät täyttäneet kriteereitä, olivat ns. ulkopuolisia hakijoita 

eivätkä joko olleet tehneet korkeakouluopintoja tai olivat valmistuneet 
toiselta asteelta jo vuosia sitten.

Muutama polkuun osallistunut opiskelija on hakenut ja päässyt Jamkiin 
valtakunnallisen yhteishaun kautta ”etuajassa”, eli ennen kuin ovat ehtineet 
saada korkeakoulupolkuopinnot valmiiksi. 
”Aikamoisen boostin antoi EduFutura-opinnot!” 



Kehitettävää:

• Ohjaus- ja tukijärjestelmän kehittäminen ja selkeyttäminen 
niin, että aloitetut opinnot saadaan suoritettua loppuun.

• Toimijoiden vastuunjako ja vuosikello, miten toimitaan 
2023 eteenpäin?

• Linja-/polkuajattelun laajentaminen lukioihin – myös 
lukioista on tullut toiveita polkujen suuntaan. 



Yhteyshenkilöt syksy 2022

Gradia:
• Mira Ruth-Viitanen
• Anu Nieminen (sote-ala)
• Janne Kaija (tekniikka)
• Juha Toivanen (ICT, sähkö)
• Markus Rämä (sote-ala)
• Miia Kärkkäinen (musiiki)
• Mira Ahtila (palveluliiketoiminta)
• Minna Paavilainen (liiketalous)

Jamk
• Katja Räsänen
• Ilona Viitasaari (tekniikan alat)
• Niko Nyqvist (musiikki)
• Raija Lundahl/Suvi Ylänen (sote-ala)
• Soile Korhonen (palveluliiketoiminta ja 

liiketalous


