
Korkeakoulupolkuopinnot (30+10 op)
Gradia (ammatillinen koulutus)  JAMK

Orientoivat opinnot (1-2 op) 
Gradia/Norssi  JYU & JAMK

• Opiskelija aloittaa amk-opinnot jo Gradiassa
• Opinnot osa 2. asteen ammatillista tutkintoa
• Opinnot (väh. 30 op) suorittanut opiskelija hakee JAMKiin erillisen väylän kautta

• Alaan tutustumista ja yleisten akateemisten 
opiskeluvalmiuksien kehittämistä

• Varmuutta valintaan
• Opinnot voidaan hyväksilukea sekä 2. asteen 

tutkintoon että korkeakoulututkintoon

Tapahtumat ja tutustumiset
Gradia/Norssi  JYU & JAMK

• Hakijan päivä, Tutkijoiden yö, 
korkeakouluviikko (lukiolaisille)

• Opinnollistetut yhteistuotannot 
ja -projektit (esim. Uponnut kaupunki)

• Varjostus ja kampusvierailut 
• Tutustumista kampuksiin ja 

korkeakouluopiskelijan arkeen 
• Alojen esittelyt
• Opiskelijalähettiläitä voi kutsua myös 

omalle koululle esittelemään 
korkeakouluopintoja

Toiselta asteelta 
korkeakouluun EduFuturassa

www.edufutura.fi

”TIEDÄN, 
mitä haluan 

opiskella 
korkeakoulussa”

”HAEN
varmuutta 

alavalintaan 
korkeakoulu-
opinnoissa”

”POHDIN, 
ovatko 

korkeakoulu-
opinnot minua 

varten”

”ETSIN
omaa alaani”

10 op yhteisiä opintoja + 
20 op alakohtaisia amm. opintoja + 
10 op harjoittelu (optio)

Avoimen väylä IT-tiedekuntaan 
(16 op) Gradia/Norssi  JYU
• Lukiosta ja ammatillisista opinnoista suoraan 

tutkintokoulutukseen
• Opintojaksojen arvosanat vähintään 3/5

Muut toisen asteen opiskelijoille 
soveltuvat korkeakoulujen 
opintojaksot Gradia/Norssi  JYU & JAMK
• Lisää haastetta aiheesta kiinnostuneille
• Koko tarjonta EduFuturan opintotarjottimella 

edufutura.fi/opintotarjotin



• 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 
1.5vuotta.

• Avoimen AMK-opiskelijan status, kelpoisuus hakea 
erillishaun kautta 

• Opinnot sisällytetään osaksi toisen asteen tutkintoa

Erillishaku väylän kautta 
JAMKiin

Tutkintokohtaiset 
ammattiopinnot, 10 op + 

optiona harjoittelu 5-10 op
Opintojen lopussa: Työelämässä 
tapahtuva oppiminen sis AMK- tavoitteet

Korkeakoulupolkuopinnot
30 op (+10 op)

• JAMKin yhteiset opinnot, 
10 op (kaikille pakollinen osa)

• Työelämän viestintä, 3 op
• Työelämän englanti, 4 op
• ICT- Valmiudet, 3 op

Yhteiset tutkinnon osat 
9osp, valinnaiset 

osaamistavoitteet

Yhteiset alakohtaiset 
opinnot, n. 10 op

• Vaihtelevat aloittain esim. 
Insinööripolku: matematiikka ja 
fysiikka

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

Työelämässä tapahtuva oppiminen 
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