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1. Johdanto 
 
Avoimen ammattikorkeakoulun strategia 2014–2017 on laadittu valtakunnallisessa avoimen 
ammattikorkeakoulun kehittämisverkostossa. Strategiassa esitetään kehittämisverkoston näkemys 
avoimen ammattikorkeakoulun valtakunnallisista toiminnan periaatteista. Strategian pohjana on 
ollut avoimen ammattikorkeakoulun strategia 2009–2012. Lisäksi strategian laadinnassa on otettu 
huomioon Ammattikorkeakoululaki 351/2003 ja AMK-lain muutokset L 485/2013; Valtioneuvoston 
asetus 1230/2009 ja 352/2003.   
 
Strategiaan sisältyvillä yhteisillä linjauksilla tähdätään avoimen ammattikorkeakouluopetuksen 
vahvistamiseen sekä toiminnan ja toimintaedellytysten jatkuvaan kehittämiseen. Linjaukset ovat 
valtakunnalliseen avoimen ammattikorkeakoulun kehittämisverkostoon osallistuneiden 
ammattikorkeakoulujen yhteinen näkemys avoimen ammattikorkeakoulun tehtävästä ja roolista 
elinikäisen oppimisen mahdollistajana. Strategia toimii yhtenä perustana ammattikorkeakoulujen 
omille avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaville linjauksille ja strategioille. 
 
Avoimen ammattikorkeakoulun strategiaa 2014–2017 on käsitelty kehittämisverkoston 
kokouksessa 12.2.2014, 7.4.2014, 9.6.2014 ja 29.9.2014. Ammattikorkeakouluilta on kysytty 
kommentteja strategiaan Webropol-kyselyn kautta maaliskuussa 2014, lisäksi strategiaan on 
pyydetty kommentit Arenen ELO-ryhmältä keväällä 2014 sekä Arenelta syksyllä 2014.  
 
Strategian toteuttamiseksi laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan toimintasuunnitelma, jossa 

tarkennetaan yhteiset tavoitteet ja kirjataan toimenpiteet. Strategian ja toimintasuunnitelman 

laatimisesta on vastannut avoimen ammattikorkeakoulun kehittämisverkoston strategiatyöryhmä ja 

työvaliokunta. 

 
Avoimen ammattikorkeakoulun strategian 2009–2012 arviointi 
Avoimen ammattikorkeakoulun strategiaan 2009–2012 kirjatuista tavoitteista moni on edennyt 
tavoiteltuun suuntaan. Avoimen ammattikorkeakoulun opintoina voi suorittaa kaikkia tutkintoon 
johtavan koulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Avoimen opinnot ovat osa 
ammattikorkeakoulujen normaalia toimintaa. Säädöspohja (maksuasetus) on kehittynyt aiempaa 
yhteneväisemmäksi yliopistojen kanssa.  
 
Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet ovat mukana omana kokonaisuutenaan 
ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa 2013–2016. Samaan kokonaisuuteen kuuluvat myös 
maahanmuuttajille suunnatut valmentavat opinnot ja erilliset opinnot. Rahoitusmallissa oleva 
avoimen ammattikorkeakoulun rahoitusosuus on suurempi kuin ennen vuotta 2009 käytössä ollut 
erillisrahoitus.  
 
Tutkintoon johtavan koulutuksen valintaperustesuosituksia on kehitetty avoimen 
ammattikorkeakoulun joustavan hyödyntämisen suuntaan. Ilman hakukelpoisuutta olevat henkilöt 
pystyivät vuosina 2011 - 2014 hakemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen suoritettuaan 
avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan/koulutukseen 
soveltuvia opintoja.  Avoimien ammattikorkeakouluopintojen perusteella tutkintokoulutukseen haku 
muuttuu syksyllä 2014. 
 
Avoinamk.fi-portaalin ja verkostotyön erillisrahoitus ei ole toteutunut, joten niiden osalta on jouduttu 
etenemään matalammalla profiililla. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan opintososiaalisessa 
asemassa ei ole tapahtunut toistaiseksi uudistuksia. 
 
Kehittämisverkosto on toiminut ja kokoontunut säännöllisesti. Avoimen ammattikorkeakoulun 
toiminnan kehittämistä on syytä edelleen jatkaa. Avoimen ammattikorkeakoulun profiilia voidaan 
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nostaa tuomalla markkinointiviestinnässä esille useammasta opintojaksosta koostuvia myös 
työelämän kannalta tarkoituksenmukaisia osaamiskokonaisuuksia. 
 
2. Strategiset lähtökohdat  
 
Avoin ammattikorkeakoulu on laissa määritelty ja vakiintunut osa ammattikorkeakoulujen toimintaa. 
Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetaan, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, 
ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. 
Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen piiriin voivat kuulua kaikki opetussuunnitelman opinnot, 
mukaan lukien harjoittelu ja opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulu päättää itsenäisesti, mitä opintoja 
se avaa avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaansa. Opintojaksoille määritellään tarvittaessa 
edeltävät osaamisvaatimukset. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa tutkintoa. 
Opintojen suorittamiseen opiskelija saa ammattikorkeakoululta ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun 
opinto-oikeuden.  
 
Ammattikorkeakoulu vastaa avointa ammattikorkeakouluopetusta toteuttaessaan siitä, että 
opetustarjonta vastaa sisällöllisesti ja laadullisesti tutkintoon johtavien opintojen opetus-
suunnitelmaa ja osaamisvaatimuksia sekä siitä, että ne ovat asianomaisen ammattikorkeakoulun 
koulutusvastuun mukaisia. Ammattikorkeakoulu rekisteröi opintosuoritukset ja antaa opiskelijalle 
opintorekisteriotteen tai todistuksen. 
  
3. Avoimen ammattikorkeakoulun arvot, toiminta-ajatus ja visio 
 
Avoimen ammattikorkeakoulun arvot  
 
Opiskelijalähtöisyys 
• Avoin AMK mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja yksilöllisen kehittymisen. 
• Opintotarjonnan suunnittelussa huomioidaan opiskelijan ja alueen tarpeet. 
 
Avoimuus 
• Avoin AMK on avoin kaikille. 
• Opiskelijat valitaan koulutukseen pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.  
• Avoin AMK on helposti saavutettava, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. 
 
Työelämälähtöisyys  
• Avoin AMK -toiminta on osa ammattikorkeakoulujen aluekehitystyötä. 
• Avoimen AMK:n koulutustarjonta on monipuolista ja monialaista. 
 
Avoimen ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus 
Avoimen ammattikorkeakoulun päätehtävänä on kansalaisten osaamisen vahvistaminen 
mahdollistamalla yksilön elinikäinen oppiminen ja ammatillinen kasvu. Avoin ammattikorkeakoulu 
toteuttaa koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa ja edistää ammattikorkeakouluopintojen 
saavutettavuutta. Avoin ammattikorkeakoulu antaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden osallistua 
ammattikorkeakouluopetukseen iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Osaan opinnoista voidaan 
tarvittaessa asettaa ennakko-osaamisvaatimuksia. Opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa 
mahdollistavat polkuopintojen kautta hakeutumisen tutkintoon johtaviin koulutuksiin. 
 
Avoimen ammattikorkeakoulun visio 2017 
Avoin ammattikorkeakoulu on strategisesti tärkeä osa kaikkien ammattikorkeakoulujen toimintaa ja 
palvelutehtävää. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla ja niistä kootuilla 
osaamiskokonaisuuksilla vastataan joustavasti erilaisiin yhteiskunnan, alueen työelämän ja 
kansalaisten osaamistarpeisiin.   
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5. Avoimen ammattikorkeakoulun strategiset tavoitteet 
 
I TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN JA VARMENTAMINEN 
 
Toiminnan tunnettavuutta ja laajuutta kasvatetaan valtakunnallisesti, opiskelijamäärä lisääntyy ja 
opintosuoritusten määrä ja opiskelijakohtainen opintopistemäärä kasvaa sekä alueellinen 
vaikuttavuus vahvistuu.  
 
Vahvistetaan avointa korkeakouluyhteistyötä ja yhteistyötä muiden keskeisten koulutustoimijoiden 
kanssa. 
 
II OPPIMISEN JA OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 
 
Huomioidaan eri asiakasryhmien, kuten osaamistaan päivittävien tai kehittävien ja tutkintoon 
johtavaan koulutukseen tähtäävien tarpeet.  
 
Opintojen suoritustapoja monimuotoistetaan ja edistetään näin ajasta ja paikasta riippumatonta 
opiskelua.  
 
Edistetään useista opintojaksoista muodostuvien, myös monialaisten laadukkaiden 
osaamiskokonaisuuksien tarjoamista.  
 
Osaamiskokonaisuuksien suunnittelulla mahdollistetaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen 
hyödyntäminen osaamisen uudistamisessa. 
 
Kehitetään elinikäisen oppimisen henkilökohtaista ja virtuaalista ohjausta vastaamaan avoimen 
ammattikorkeakoulun erityistarpeita.  
 
 
 
 


