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Ammatillinen oppilaitos

= ammattikoulu (yleiskieli)

= amis (puhekieli)

• toisen asteen oppilaitos,

• valmistuu johonkin ammattiin

Ammattikorkeakoulu

= AMK

• korkea-asteen oppilaitos, 

• opetusta ammatillisiin 
asiantuntija-, suunnittelu- ja 
kehittämistehtäviin.



Valmistuminen
Ammatillinen perustutkinto

• sähköasentaja, automekaanikko,

hitsaaja, koneasentaja

• merkonomi

• lähihoitaja

• artesaani

• kokki, leipuri-kondiittori

Alempi korkeakoulututkinto (AMK-tutkinto)

• insinööri, rakennusmestari

• tradenomi

• sairaanhoitaja, ensihoitaja, 

fysioterapeutti, sosionomi

• muotoilija, graafinen suunnittelija

• restonomi, ravintolapäällikkö





Opiskelu
Ammattikoulu

• Maksuton

• Opiskeluaika on henkilökohtainen 
(noin 2–3 vuotta)

• Voi opiskella koko tutkinnon 
tai osatutkinnon.

• Perustutkinto sisältää:
• Pakolliset ammatilliset opinnot
• Valinnaiset opinnot
• Yhteiset tutkinnon osat (YTOT)

• Opiskelu on käytännöllistä ja sisältää
työharjoittelua työpaikoilla.

• Opetus vaati yleensä B1-
kielitaitotasoa, joillakin aloilla 
taitotaso voi olla matalampi

Ammattikorkeakoulu

• Maksuton

• Kestää 3,5–4,5 vuotta.

• Tutkinto sisältää:

• Ydinosaaminen (yhteiset 
korkeakouluopinnot ja ammatillinen 
osaaminen)

• Valinnaiset opinnot (opintoja 
mielenkiintosi mukaan)

• Harjoittelu

• Opinnäytetyö (kirjallinen 
työelämälähtöinen tutkimus- ja 
kehittämistyö)

• Opetus vaatii oma-aloitteisuutta ja 
kielitaito-osaamista (suomi ja englanti).



Jatkopolut
Ammatillinen perustutkinto Alempi korkeakoulututkinto

(AMK-tutkinto)

Sen jälkeen voi hakea
ammattikorkeakouluun
tai yliopistoon.

Sen jälkeen voi suorittaa
- yliopiston maisteriohjelman
- ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon (YAMK-tutkinto)
! työkokemusvaatimus –
vähintään 2 vuotta



Miten haen?

Yhteishaku – 3 kertaa vuodessa

Voi hakea, kun on suorittanut:

- ylioppilastutkinnon (lukio)

- ammatillisen perustutkinnon (amis)

- IB-tutkinto (International Baccalaureate)

- korkeakoulututkinnon (AMK tai yliopisto)

- muun vastaavan koulutuksen

AmmattikorkeakouluAmmattikoulu

valmentava koulutus

maahanmuuttajille suunnattu koulutus, jossa opiskelet suomen kieltä ja saat muut valmiudet koulutukseen

Haku opiskelemaan: monta eri tapaa hakea

- Jatkuva haku – monta kertaa vuodessa

- TE-koulutus – hakemus TE-palvelut.fi -sivun kautta

- Yhteishaku – kerran vuodessa 
(peruskoulusta/ valmentavasta koulutuksesta 
valmistuvat)

Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös 
tekemällä työtä työpaikalla (oppisopimuskoulutus)
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Kiitos ja kysymyksiä


