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Uudistettu 
palvelu:
opintopolku.fi

Opintopolkuja  
yhteiskunnan 
koulutus-
järjestelmän 
tarjontaan 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/


Toisen asteen 
ammatillinen 
koulutus:

Ammatillisia 
perustutkintoja on 42

Ammattitutkintoja on 64 

Erikoisammattitutkintoja 
on 54 

Miten voin suorittaa vain tutkinnon osan, en koko tutkintoa? Miten toimin, jos 
olen kiinnostunut?

1. Toisen asteen ammatillinen koulutus jakautuu kolmenlaisiin tutkintoihin: 
Perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 
Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osat soveltuvat 
hyvin työuran aikaiseen täydennyskoulutukseen. Perustutkintojen tutkinnon 
osat sopivat, kun tarvitset perusosaamista joltain alalta tai aiemman 
osaamisesi päivittämistä ja ajantasaistamisista.  

2. Voit suorittaa tutkinnon osia yhdestä tai useammasta tutkinnosta. Tai 
suorittaa vain yhden. Tutkinnon  osa valitaan osaamistarpeeseesi parhaiten 
sopivan alan tutkinnosta (esimerkiksi liiketoiminta, ruokapalveluala, puhtaus-
ja kiinteistöpalveluala, puutarha-ala, audiovisuaalinen viestintä, musiikkiala, 
kasvatus- ja ohjausala, seurakunta- ja hautauspalveluala). Täältä löydät tiedot 
kaikista tutkinnoista ja niiden osista: ePerusteet – ammatillinen koulutus

3. Tutkinnon osiin tai koko tutkintoon hakeutumisessa on käytössä jatkuva haku 
eli voit ottaa yhteyttä toisen asteen ammatilliseen oppilaitokseen milloin vain. 
Oppilaitoksen yhteyshenkilön kanssa voit keskustella siitä, mikä tutkinnon 
osa vastaisi parhaiten sitä osaamistarvetta, joka sinulla on. Jos oppilaitos, 
johon otat yhteyttä, ei järjestä sitä tutkinnon osaa, sieltä ohjataan sellaiseen 
oppilaitokseen, joka järjestää. Täältä löydät tiedon, mikä oppilaitos järjestää 
tutkintoa, jonka osasta olet kiinnostunut: 
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/ammatillinen-koulutus

4. Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Ammattitutkinto- ja 
erikoisammattitutkintokoulutuksessa voidaan periä ns. kohtuullinen 
opiskelumaksu.
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https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/selaus/ammatillinen
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/ammatillinen-koulutus


Avoimet 
ammatti-
korkea-
kouluopinnot:

1/2

Miten voin täydentää osaamistani ammattikorkeakoulussa? 

1. Ammattikorkeakoulut tarjoavat avoimen korkeakoulun opintoja työuran 
aikaiseen osaamisen täydentämiseen. 

Avoin ammattikorkeakouluopetus on ammattikorkeakoulujen 
opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta. 

• Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia.

• Opetusta järjestetään tutkinto-opiskelijoiden opetusryhmissä tai avoimen 
ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnatuissa omissa ryhmissä. 
Opintojen tavoitteet, sisällöt ja vaatimukset ovat samoja kuin 
ammattikorkeakoulujen tutkintokoulutuksessakin. Opintoja voit suorittaa 
lähi-, monimuoto- ja verkko-opintoina. 

• Avoimen amk:n opintoihin ilmoittaudutaan ammattikorkeakoulujen 
omien www-sivujen kautta. Opiskelijat otetaan opintoihin yleensä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin osallistumiselle voi olla tiettyjä 
vaatimuksia aikaisemman osaamisen suhteen esimerkiksi 
opintojaksoissa, jotka kuuluvat tutkinnon syventävän vaiheen opintoihin.  

• Opintomaksu vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Se on maksimissaan 
15 euroa per opintopiste.
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2. Mikäli haluat suorittaa uuden ammattikorkeakoulututkinnon, voit hakeutua 

kahta reittiä:

a) Opinnot voi aloittaa ilman hakumenettelyä avoimen ammattikorkeakoulun 

opinnoilla. Kun niitä on suoritettu 59 opintopistettä, voi hakeutua suorahaun 

kautta tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintoon johtavan koulutuksen alkaessa voi 

hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT).

b) Toinen mahdollisuus on hakeutua yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, jolloin 

ns. ahotointi voidaan tehdä jo opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

3. Tutkinnon tuottaman kelpoisuuden täydentäminen:

Kirkkohallituksen tietyt tutkintopäätökset mahdollistavat diakonian, kanttorin, 

lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan, nuorisotyönohjaajan ja 

varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan vaadittavan kelpoisuuden täydentämisen 

avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla, jotka sisältävät päätöksessä 

edellytettävät sisällöt. 

Nämä tutkintopäätökset tulivat voimaan syksyllä 2020. Ammattikorkeakoulut 

(Centria, Diak ja YH Novia) tiedottavat täydentävien opintojen aikataulusta ja 

sisällöistä omilla nettisivuillaan tai opintopolku.fi:ssä. 

4. Yleistä tietoa ammattikorkeakoulututkinnoista ja avoimen 

ammattikorkeakoulun opinnoista: Opintopolku.fi - ammattikorkeakoulututkinnot

Avoimet 
ammatti-
korkea-
koulu-
opinnot 2/2

https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-ammatit/vaadittavat-tutkinnot
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/ammattikorkeakoulututkinnot


Miten voin täydentää osaamistani  yliopistossa? 

Avoimessa yliopistossa voit opiskella yliopiston tutkintoihin 
kuuluvia opintoja pohjakoulutuksestasi riippumatta. Lähes kaikki 
yliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta. Opetusta järjestetään 
myös yhteistyössä aikuisoppilaitosten, kuten kansalais- ja 
työväenopistojen, kansanopistojen ja kesäyliopistojen kanssa.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella oppiaineesta (esim. 
kasvatustiede) kokonaisen opintokokonaisuuden (esim. 
perusopinnot) tai yksittäisiä opintojaksoja (esim. didaktiikan kurssin).

Suurin osa avoimesta yliopisto-opetuksesta on perusopintotasoista, 
mutta monissa oppiaineissa opiskelua voi jatkaa aineopintoihin. 
Valikoimassa tarjotaan myös yleis-, kieli- ja viestintäopintoja. Avoimen 
yliopiston opinnot ovat yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia, 
joten opintosuoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkinto-opintoja. 

Avoimet yliopisto-opinnot ovat maksullisia, ja oikeus opintojen 
suorittamiseen on määräaikainen. Aineopintotasoisissa opinnoissa 
edellytetään yleensä, että olet suorittanut perusopinnot.

Yleistä tietoa yliopistojen tutkinnoista ja avoimen yliopiston 
opinnoista:

Opintopolku.fi - yliopistotutkinnot
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Yliopisto-
opinnot 1/2

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/yliopistotutkinnot


Jos haluat  uuden tutkinnon? 

a) Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea ns. avoimen väylän 
kautta. Avoimessa yliopistossa et voi suorittaa tutkintoa, 
mutta avoimen yliopiston opintojen suorittamisen jälkeen 
voit hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Hakijoilta 
vaadittavat opinnot ja niiden määrä vaihtelevat 
yliopistoittain, tiedekunnittain ja pääaineittain, joten 
tarkista hakuohjeet suoraan yliopistosta.

b) Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi korkeakoulujen 
yhteishaussa.

c) Jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, 
ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinnon tai muita 
aikaisempia yliopisto-opintoja voit hakeutua yhteishaussa 
tai erillishaussa maisteriopintoihin.

Jos haluat hakeutua jatkotutkintoihin? Jatkotutkinnot ja 
koulutukset eivät kuulu yhteishakuun, niihin haetaan suoraan 
tutkinnon järjestävän yliopiston kautta. Yliopiston jatkotutkintoja 
ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. 
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Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

8

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa voi tutkintoon 
johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen lisäksi 
suorittaa eri alojen erikoistumiskoulutuksia. 

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville, 
korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten 
vastaavan osaamisen hankkineille. Yliopistoissa 
erikoistumiskoulutus suoritetaan pääsääntöisesti ylemmän 
korkeakoulututkinnon jälkeen.

Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista. Sen laajuus on 
vähintään 30 opintopistettä. Koulutus sopii sinulle, jos

• haluat syventää asiantuntemustasi

• tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa 
osaamista

• toimit asiantuntijana yhteisöissä ja -verkostoissa

• suuntaat vaativimpiin asiantuntijatehtäviin.

Erikoitumiskoulutus suoritetaan kiinteässä yhteydessä 

työelämään. Koulutuksen avulla voit vahvistaa alalla 

tehtävän tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä työelämän 

välistä yhteyttä.

Koulutuksen jälkeen kykenet käyttämään tieteellistä 

tutkimustietoa erikoisalasi ammatillisten käytäntöjen 

analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Erikoistumiskoulutukset ovat maksullisia. Hinta vaihtelee 

koulutuksittain ja korkeakouluittain. 

Lisätietoa erikoistumiskoulutuksista 

ammattikorkeakouluissa: Opintopolku.fi –

ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Lisätietoa erikoistumiskoulutuksista yliopistoissa: 

Opintopolku.fi - yliopistojen erikoistumiskoulutukset

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/ammattikorkeakoulujen-erikoistumiskoulutukset-ja-taydennyskoulutukset
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/erikoistumiskoulutus%20yliopistossa?page=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los


Kirkon henkilöstökoulutus
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Kirkon henkilöstökoulutusta on tarjolla eri 
tehtäviin ja työuran eri vaiheisiin. 
Koulutuksissa huomioidaan seurakuntien 
elämä ja toiminta sekä työelämästä nousevat 
ja ennakoidut osaamisen tarpeet. Monet 
koulutukset ovat moniammatillisia.

Kirkon henkilöstökoulutus jakautuu 
ajankohtaiskoulutukseen, täydentävään 
koulutukseen ja erityiskoulutukseen. 

Kirkon erityiskoulutukset ovat laajuudeltaan 
20-60 op. Lisätietoa: evl.fi/erityiskoulutukset

Koulutusta järjestävät Kirkon tutkimus ja 
koulutus ja muut Kirkkohallituksen yksiköt, 
hiippakunnat, seurakuntayhtymät sekä 
kouluttavat laitokset ja järjestöt.  

Henkilöstökoulutuskalenterissa 
(koulutuskalenteri.evl.fi) löydät aika ja 
paikka -koulutukset, verkkomuotoiset 
koulutukset, tilauskoulutustarjonnan ja 
tiedot verkostotapaamisista (aik. 
neuvottelupäivät). 

https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
https://koulutuskalenteri.evl.fi/


Kun tarvitset lisätietoa, ole 
yhteydessä:

marja.pesonen@evl.fi

eeva.salo-kopperi@evl.fi

mailto:marja.pesonen@evl.fi
mailto:eeva.salo-kopperi@evl.fi

