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Taustaksi

• SAMKin piilobrändi:
Meille on helppo tulla.

• SAMKin potentiaalisten opiskelijoiden heterogeenisyys 
 erilaiset elämäntilanteet, kouluttautumistarpeet, 
oppimismahdollisuudet jne.

• Rahoitus ja kilpailu:
Ollaan joustavia, koska vaihtoehtoja ei ole.

• Vetovoimaongelmat ja keskeyttäminen:
Osaavan työvoiman tarve ei katoa.



Kokemuksia
• Poliittinen ohjaus opiskelijavalinnoissa on useimmiten 

myrkkyä rationaalisuudelle. Ensikertalaiskiintiö

• Yleispätevät ratkaisut toimivat riittävän hyvinä 
pohjaratkaisuina välimallin koulutuksissa. Todistusvalinta

• Räätälöity ratkaisu, joka toimii erinomaisesti jossakin 
koulutuksessa, ei toimi kaikkialla. Valintakurssi

• Valintamenettelyt eivät tee seinäruususta prinsessaa –
ulkokultaus ei muuta yleistä mielikuvaa eikä faktoja. 
Insinöörikoulutus – ”Maakuntakorkeakoulut”



Ratkaisuja 1/3
• Liiketalouden tradenomien Huittisten monimuoto-

/verkkototeutuksen valintakurssi (sittemmin myös Raumalla)

• Haluttiin valintamenettely, jolla saataisiin valittua sellaiset 
opiskelijat, jotka tuntevat opiskelumetodin ja joka sitouttaa 
opintojen loppuun saattamiseen.

• Pyrittiin vähentämään hakijoiden määrää ja parantamaan 
opiskelijoiksi valittujen laatua.

• Sekä hakijalle että korkeakoululle pitää jäädä jotain käteen.

• Ratkaisu: Vaihtuva 5 opintopisteen tutkinto-opintokurssi, joka 
suoritetaan verkossa ja arvioidaan sekä valintakokeena että 
opintosuorituksena.

• Tulos: Valintakurssin käyttö on tuottanut erinomaisen tuloksen 
kaikilla paitsi yhdellä mittarilla - hyviä hakijoita on liikaa. 



Ratkaisuja 2/3
• Liiketalouden tradenomien Porin päivätoteutuksen avoimen amk:n 

fast track -polku

• Tarvittiin nopea ratkaisu paikkaamaan toteutuneita ja 
odotettavia keskeytyksiä perinteisen ylitäytön sijaan.

• Haluttiin tarjota motivoituneille hakijoille seuraavan kevään 
yhteishaun odottamista tai koko lukuvuoden mittaista 
normaalia avoimen amk:n polkua (45 op) nopeampi reitti 
tutkintoon. 

• Ratkaisu: 20 opintopisteen pikapolku avoimessa amk:ssa = 
varma opiskelupaikka, jos opinnot valmiina syyslukukaudella.

• Tulos: ”Hätäratkaisusta” normaalimenettelyksi – saatu 
näyttöhaluisia ja innostuneita polkuopiskelijoita.

• Jatkokehitys: Laajentuminen muihin koulutuksiin 



Ratkaisuja 3/3
• Sähkö- ja automaatiotekniikan (sekä tietojenkäsittelyn) NOPSA-polku 2. asteen 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoille

• Haluttiin tarjota alueen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville 
mahdollisuus suorittaa amk-tutkintoon kuuluvia opintoja ja lunastaa itselleen 
opiskelupaikka opintokokonaisuuden läpäiseville.

• Pilotoitu ja käytössä sähkö- ja automaatiotekniikassa (SAMK – Winnova). 

• Ratkaisu: 6 op amkin yleisopintojaksoja (matematiikka, viestintä, ruotsi) + 9 op 
sisällöllisiä hyväksilukuja ammattiopinnoista + valmistuminen = varma 
opiskelupaikka

• Tulos: Saatu nostettua ammatillisesta koulutuksesta tulevien uusien 
opiskelijoiden akateemisten valmiuksien tasoa

• Jatkokehitys: 25 op:n 1 ½ -vuotinen NOPSA-polku kaikkiin 
insinöörikoulutuksiin, yhteistyö Sataedun kanssa 



Käynnissä/tulossa

• Liiketalouden päivätoteutuksen NOPSA-polku 2. asteen 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoille (SAMK – SASKY)

• Hoitotyön päivätoteutuksen lukiopolku (SAMK – Porin lukiot)

• Restopolku matkailualan opintoihin 2. asteen ammatillisesta 
koulutuksesta (SAMK – Winnova)

• Todistusvalinnat valikoituihin vieraskielisiin Bachelor-
ohjelmiin

• Tekniikan alan polkuopintojen lyhentäminen?



Miksi tätä tehdään? 1/2

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet/avoimen-vayla-kauppatieteisiin



Miksi tätä tehdään? 2/2

https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opinnoilla-tekniikan-alan-tutkinto



KIITOS!


