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1  JOHDANTO

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Koulutuskeskus Sedun Tie tulevaisuuteen 
- Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittämiseen keskittyvä 
yhteishanke (Nivel) pyörähti käyntiin lokakuun 2018 alusta. Nivel-hankkeen pääta-
voitteena oli nuorten nykyistä nopeampi siirtyminen jatko-opintoihin. Hankkeessa 
rakennettiin ja testattiin käyttäjälähtöinen toimintamalli, joka mahdollistaa sujuvat 
ja nopeat siirtymät toiselta asteelta korkeakouluun.

Tie tulevaisuuteen -hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat (Rakennerahastotie-
topalvelu, [viitattu 3.7.2019]):

• opintopolkujen rakentaminen toisen asteen ammatillisen kou-
lutuksen ja ammattikorkeakouluopetuksen välille niin, että toisen 
asteen opiskelija voisi nopeuttaa suunnittelemiaan ammattikor-
keakouluopintojaan
• kehittää toisella asteella hankitun osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista ammattikorkeakouluopinnoissa
• löytää hyvät toimintatavat ja tutustuttaa toisen asteen opiskelijoita 
korkeakouluopintoihin sekä jatko-opintojen omapolun kehittäminen 
toisella asteella
• parantaa oppilaitosten henkilöstön valmiuksia ja osaamista opin-
topolkujen rakentamisessa ja edelleen kehittämisessä.
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Hankkeen varsinainen kohderyhmä oli Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjo-
en koulutuskuntayhtymä Sedu ja näiden opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä toisen 
asteen oppilaitosten pilotteihin osallistuvat opiskelijat. Lisäksi myös välilliseen 
kohderyhmään kuuluvat tulevat toisen asteen opiskelijat, joilla on opintojen 
aikana suunnitelmia jatkaa opiskeluja korkea-asteella.

SeAMKista hankkeessa olivat mukana kaikki yksiköt. Pilotteja toteutettiin hankkeen 
aikana yhteensä neljä ja SILTA-opintopolkuja suunniteltiin viiteen eri tutkinto-oh-
jelmaan. Tässä artikkelissa keskitytään esittelemään liiketalouden SILTA-opintojen 
suunnittelua, pilotointia ja pysyvään toimintamalliin siirtymistä.

2 PILOTIN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA 
 TULOKSET

2.1 Pilotin suunnittelu

Pilottien suunnittelu lähti liikkeelle vuoden 2018 alussa. Projektipäällikkö oli jo 
loppuvuodesta 2017 tutustunut aikaisemmin alkaneiden väyläopintohankkeiden 
tuloksiin. Alusta alkaen projektitiimi päätti kokeilla rohkeasti uusia malleja ja 
kaikkien tutkinto-ohjelmien pilottien ei tarvitse olla samanlaisia. Liiketoiminnan 
ala-ryhmään kuului projektipäällikkö Tiina Niemisen ja Sedun vastuuhenkilö Asko 
Ojanperän lisäksi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksiköstä Johanna Koivula ja 
Kristiina Mutka-Vierula ja Sedusta Pyry Antola. Tällä kokoonpanolla ryhdyttiin tar-
kastelemaan tradenomi- ja merkonomi-opintojen osaamistavoitteita. Tavoitteena 
oli löytää mahdollisia päällekkäisyyksiä, mutta myös jatkumoiden löytyminen. 
Tämän pohjalta ryhdyttiin kehittämään nivelvaiheen opintopolkuja niin, että 
jatko-opintojen nopeutuminen aidosti toteutuu.

Osana suunnittelutyötä, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikössä tehtiin ky-
sely ensimmäisen vuosikurssin merkonomitaustaisille tradenomiopiskelijoille. 
Keskeisenä tutkimustuloksena voidaan todeta, että suuri osa merkonomitaus-
taisista korkeakouluopiskelijoista olisi halunnut suorittaa korkeakouluopintoja jo 
perustutkintonsa aikana. 

Hanketiimin ja alatiimien lisäksi päätettiin perustaa myös erillinen opotiimi. 
Keskeinen tavoite tälle tiimille oli tarkastella erityisesti opintotarjontaa ja toi-
mintamallipilottia opiskelijanäkökulmasta. Tämä tiimi oli myös keskiössä, jotta 
informaatio piloteista saatiin oikeille opiskelijoille. Arto Haapala ja Johanna Koivula 
edustivat hanketta projektipäällikön ja Asko Ojanperän lisäksi tässä opotiimissä. 
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Osana suunnittelutyötä Sedun YTO-tiimi pohti korkeakouluopintojen hyväksilukua 
osaksi perustutkintoa. Pyry Antola Sedusta edusti Tie tulevaisuuteen -hanketta 
tässä tiimissä.

Kevään työn tuloksena päätettiin liiketalouden SILTA-pilotissa tarjota Sedun 
merkonomiopiskelijoille kaikki tradenomitutkintoon kuuluvat ensimmäisen 
vuoden opinnot. Tämä 60 opintopisteen paketti oli rohkea kokeilu, mutta koska 
hankkeessa oli tavoitteena todellinen opintojen nopeutuminen, päätettiin pyrkiä 
malliin, jossa SILTA-opiskelija voisi väyläopintojen jälkeen siirtyä suoraan toisen 
vuoden tutkinto-opiskelijaksi. 

2.2 Viestintä

Hankeviestintää pyrittiin suorittamaan monella eri tasolla ja eri kanavia käyttäen. 
Viestinnän kohderyhminä olivat sekä Sedun että SeAMKin henkilöstö, ja Sedun 
opiskelijat. Lisäksi pyrimme myös viestimään organisaatioiden ulkopuolelle ja 
herättämään suuren yleisön tietoisuuden hankkeeseen. 

Organisaatioiden henkilöstölle suunnattu viestintä lähti vauhtiin tammikuun 2018 
alussa SeAMkin järjestämillä hankemessuilla (Kuva 1). Tie tulevaisuuteen -hanketta 
käytiin esittelemässä sekä SeAMKin että Sedun yksiköiden henkilöstökokouksissa 
ja opokokouksissa. 

Kuva 1.  Hankemessut 12.1.2018 SeAMKissa: Asko, Tiina ja Kristiina 
esittelemässä hanketta. 
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Opiskelijaviestinnän suhteen kokeiltiin monta erilaista lähestymistapaa. Opiske-
lijainfoja pidettiin auditoriomuodossa sekä Sedun Kirkkokadun että Koulukadun 
opiskelijoille sovittuna aikana. Lapuan Sedulla kokeilimme koko aamupäivän 
kestänyttä SILTA-opinto-ständiä opiskelijakahviossa. Lisäksi Sedun opinto-ohjaajat 
ja ryhmänohjaajat olivat tärkeässä roolissa viemässä SILTA-opintoasiaa suoraan 
opiskelijaryhmille. Sähköistä viestintää ei tietenkään unohdettu vaan sekä hank-
keelle, että opintopolkupiloteille suunniteltiin omat nettisivut1. Opiskeluilmoit-
tautumisia varten luotiin oma järjestelmä Webropoliin2.

2.3 Orientaatiopäivä

Jotta syksyn opinnot lähtisivät käyntiin sujuvasti, päätettiin kaikille liiketoiminnan 
ja tekniikan SILTA-opintopilotteihin ilmoittautuneille järjestää yhteinen orientaa-
tiopäivä ennen syksyn opintojen alkamista. Päivän aikana opiskelijat tutustuivat 
Framin tiloihin, turvallisuusohjeisiin sekä SeAMKin järjestelmiin (Winha, Moodle, 
sähköposti, SeAMK intra jne.). Opiskelijat saivat opiskelijatunnukset, sähköiset 
kulkukortit ja suorittivat ohjatusti ensimmäisen kirjautumisen SeAMKin tunnuksilla. 
Päivän aikana opiskelijoille jaettiin SILTA-opiskelijan käsikirja ja käytiin myös läpi 
opiskeluun liittyviä tärkeitä asioita kuten kirjaston käyttö ja tiedonhaku. Päivän 
lopuksi kirjauduttiin Moodleen ja opiskelijat aloittivat ensimmäisen opintojakson, 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa, suorittamisen.

Orientaatiopäivän palautekyselyn (Nieminen 2018) mukaan päivä oli suhteellisen 
onnistunut ja opiskelijat tyytyväisiä päivän antiin. Suuren valinnaisuuden vuoksi 
osa opiskelijoista koki opintojaksovalinnan vaikeaksi ja projektitiimi päätti huo-
mioida tämän pysyvää toimintamallia luotaessa.

2.4 Pilotin tulokset

Keväällä 2018 peräti 35 Sedun merkonomiopiskelijaa ilmoitti kiinnostuksensa 
lähteä mukaan SeAMKin tarjoamiin SILTA-opintoihin. Pilotissa näytimme vihreää 
valoa kaikille opintoihin haluaville ja yllätyksenä ei varmaankaan tule, että kaikki 
35 innokasta ei suorittanut opintoja loppuun. 

Jokaiselle opintoihin ilmoittautuneelle tehtiin henkilökohtainen opintosuunni-
telma ennen syksyn opintojen aloitusta ja opiskelijasta riippuen opintovalinnat 
vaihtelivat muutamasta opintojaksosta koko 60 op:n kokonaisuuteen. Osa kevään 
ilmoittautuneista tipahti pois jo ennen elokuun orientaatiopäivää ja suurelle 

1  https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/siltaopinnot/ ja https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/SILTA---vayla-
korkeakouluun)

2  https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1500094&SID=438d0586-88da-
4c20-bc6b-07922b68be94&dy=1610568972
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osalle ensimmäinen opintojakso, Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op), oli 
jo liikaa työtä toisen asteen tutkintokiireiden lisäksi. Lukuvuoden 2018 aikana 
kuitenkin seitsemän opiskelijaa suoritti opintoja. Näistä kaksi opiskelijaa saavutti 
erillishakukelpoisuuden pisterajan (60 op) ja he jatkavat opintojaan syksyllä 2019 
tutkinto-opiskelijoina siirtyen suoraan toisen vuosikurssin opiskelijoiksi.

3  PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN 
 SUUNNITTELU

Tie tulevaisuuteen -hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista oli opintopolkujen 
rakentaminen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulu-
opetuksen välille niin, että toisen asteen opiskelija voisi nopeuttaa suunnittele-
miaan ammattikorkeakouluopintoja. Pysyvän toimintamallin kehittämisen tueksi 
käytettiin syksyn 2018 tuloksia ja kysyttiin myös opiskelijoiden mielipiteitä. Todet-
tiin, että alkuperäinen opintotarjonta (60 op) oli liian laaja ja valintaa oli vaikea 
tehdä. Tämän vuoksi pyrittiin löytämään pienempi ja selkeämpi malli liiketalouden 
opintoihin ja Sedun mallin pohjalta suunniteltiin 15 + 15 op sekä verkkototeutus-
polku. (Isona positiivisena asiana huomattiin kuitenkin, että todella motivoituneet 
opiskelijat pystyivät suorittamaan jopa 60 opintopistettä.)

3.1 Pääsykoekurssi

Syksyn 2018 iso ilmoittautumismäärä, mutta suhteellisen pieni suorittajajoukko, 
sai ajatuksen “valintakoeopintojaksosta”, joka karsisi isosta joukosta todelliset 
suorittajat ja aidosti korkeakouluopinnoista kiinnostuneet toisen asteen opiskeli-
jat. Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op) on SeAMKissa syksyllä 2019 kaikkien 
tutkinto-ohjelmien opinnoissa ja tätä opintojaksoa muokkaamalla saatiin motivaa-
tiota ja opiskelutaitoja testaava opintojakso, joka tulee läpäistä ennen varsinaisia 
alakohtaisia opintoja. “Pääsykoeopintojakso” oli auki toisen asteen opiskelijoille 
22.2. - 22.3.2019 sekä 15.4. - 15.5.2019 (verkko-opintopolku) . Keväällä 2019 
opintojakson suoritti hyväksytysti 19 merkonomi-opiskelijaa, jotka voivat siis 
siirtyä valitsemiinsa polkuihin syksyllä 2019. 

3.2 Aikataulu Liiketalouden SILTA-polussa

Jotta Sedun opiskelija voi hakea Jatko-opinto/SILTA-polkuun, edellytetään hy-
väksytty suoritus Opiskelu Ammattikorkeakoulussa -opintojaksolta (2op). Haun 
ajoitus on suunniteltu seuraavasti:
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Taulukko 1. Liiketoiminta ja kulttuurin SILTA-opintojen vuosikello.

Yllä oleva aikataulu auttaa opintojaksojen/toteutusten suunnittelussa, kuten myös 
”pääsykoe”, joka rajaa opiskelijahaun niihin, jotka oikeasti ovat motivoituneita opis-
kelemaan ja tavoitteenaan ovat AMK-opinnot ammatillisen toisen asteen jälkeen. 

3.3 Siltaopinnot 2. asteen opintosuunnitelmassa

Kuviosta 1 nähdään miten SILTA-opintopaketti (15 + 15 op) on sisällytetty Sedu 
Seinäjoen päässä merkonomien uudistettuun opsiin:

Joulukuu Sedussa valinnat/toiveet jatko-opinto/SILTA- 
polkuun 15 + 15 op

Tammi-helmikuu Sedun jatko-opintopolkuun suuntaavat aloittavat 
suorittamaan Opiskelu ammattikorkeakoulussa 
-opintojaksoa (2op)

Maaliskuu Arviot ylläolevasta opintojaksosta ja kurssin hyväk-
sytysti suorittaneet voivat virallisesti hakea jatko-
opintoväylään. 

Huhtikuu Valinnat selvillä

Elokuu Orientaatiopäivä ja opintojen alku

Kuvio 1. SILTA-opintopaketti Sedun opintosuunnitelmassa.
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3.4  SILTA-opintopolut SeAMK Liiketoiminta ja 
 kulttuurissa 

Alla esitellään kolme mahdollista SILTA-opintopolkua merkonomiopiskelijoille.

Polku 1 on suunniteltu siten, että opiskelijalla on tavoitteena tulevaisuudessa 
hakea opiskelemaan liiketalouden tutkinto-ohjelmaan (tradenomi) päivätoteu-
tukseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalouden päiväpuolen opinnoissa 
ensimmäisenä vuonna on isossa roolissa virtuaaliyritystoiminta 4 x 7 op, joka 
täytyi tässä polussa ottaa huomioon. Virtuaalista yritystoimintaa ei ole mahdol-
lista suorittaa osissa vaan lähtökohta oli, että opiskelijat tekevät tämän vasta 
päästyään tutkinto-opiskelijoiksi. 

Kuvio 2. Tradenomiväylän polku 1.

Polku 2 on suunniteltu siten, että opiskelijan tavoitteena hakea opiskelemaan 
liiketalouden tutkinto-ohjelmaan (tradenomi) monimuotototeutukseen. Moni-
muotokoulutuksessa ei ole virtuaaliyritystoimintaa, vaan opintojakso suoritetaan 
tavanomaisten oppiaineiden perusteiden kurssien kautta (esim. markkinoinnin 
perusteet). Syksy 2018 osoitti myös sen, että toisen asteen aikuisopiskelijat ovat 
kiinnostuneempi tekemään valintoja myös laajemmin ja siksi tässä monimuoto-
mallissa on mahdollisuus ottaa valita myös tarjotun yli. 

Kuvio 3. Tradenomiväylän polku 2.

Mikäli opiskelija haluaa, hän voi siis näiden lisäksi ottaa muutkin monimuotoryh-
mälle tarjonnassa olevat opinnot tai vaihtaa opintojaksoja jo suunniteltujen kes-
ken. Mahdollista on siis suorittaa yli 55 opintopistettä, jotka oikeuttavat suoraan 
erillishakuun tutkinto-opiskelijaksi.
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Syksy 2019 lisätarjonta
Kansantalouden perusteet 4 op
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 5 op
Tuotantotalouden perusteet 4 op 
Arvonlisäverotus 2 op 
Kevät 2020 lisätarjonta
Toiminnanohjauksen perusteet 2 op
Oikeustieteen perusteet 4 op
Markkinoinnin perusteet 4 op
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi 3 op
English at Work 1 3 op
Espanja 1 3 op 

Polku 3 on suunniteltu siten, että opiskelija voi tehdä opintoja täysin verkossa. 
Opinnot ovat kaikki SeAMKin yhteisiä perusopintoja ja voidaan hyväksi lukea osaksi 
liiketalouden tutkintoa, mikäli opiskelija hakee SeAMKiin tutkinto-opiskelijaksi. Ver-
kossa suoritettavien opintojen pistemäärä on 15 op (sisältäen ”pääsykoekurssin”).

Kuvio 4. Tradenomiväylän polku 3 eli verkko-opintopolku.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut löytää hyvät toimintatavat ja tutustuttaa toi-
sen asteen opiskelijoita korkeakouluopintoihin. Liiketalouden koulutusohjelmassa 
on kehitetty nämä kolme erilaista polkua vastaamaan jokaisen opiskelijan tarpeita. 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa “valintakoeopintojakso” antaa alustavan käsityk-
sen siitä, miten ammattikorkeakoulussa opiskellaan, tutustutaan omaan opiske-
lualaan ja reflektoidaan omia oppimis- ja opiskelutaitoja. “Valintakoeopintojakso” 
antaa myös tietoa SeAMKin käyttämistä järjestelmistä, opintojen rakenteesta, 
korkeakouluopiskelua ohjaavista säännöksistä ja SeAMKin toimintaperiaatteista. 
Lisäksi opiskelija tutustuu ja oppii käyttämään SeAMKin kirjallisten töiden ohjetta.

Elokuisen orientaatiopäivän ohjelmaa on hieman tarkennettu ensimmäisen 
pilotin palautekyselyn perusteella. Alkuperäisen ohjelman lisäksi todettiin, että 
erityisesti sähköpostin käyttöä korkeakouluopinnoissa pitää korostaa. Myös uudet 
järjestelmät Peppi ja Tuudo ovat mukana uudessa ohjelmassa.
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4  JOHTOPÄÄTÖKSET

Pilottien perusteella SILTA-opinnot ovat hieno mahdollisuus 2. asteen ammatilli-
sessa koulutuksessa oleville kurkistaa korkeakouluopintoihin. Jo pääsykoekurssin 
perusteella voi joku opiskelija päättää, että tämä ei ole hänen polkunsa. Toisaalta, 
on niitä opiskelijoita, joille ei olisi tullut mieleenkään tähdätä perustutkinnon 
suoritettua korkeakouluopintoihin ilman tätä SILTA-opintomahdollisuutta. 
Erityisesti SILTA-mahdollisuus tuntuu sopivan aikuisopiskelijoille. Siinä missä 
nuorilla on intoa ja itsevarmuutta, monella aikuisopiskelijalla tämä korvaantuu 
elämänkokemuksella ja reflektointitaidoilla. Itsevarmuus tulee kokeilun kautta ja 
nälkä kasvaa syödessä. Sedun aikuisopiskelijat asuvat ja työskentelevät pääsään-
töisesti täällä maakunnassa, eli luultavimmin myös jatkavat opiskelua maakunnan 
ammattikorkeakoulussa ja sen jälkeen jatkavat työelämäänsä täällä maakunnassa. 
Näin ollen tiedot ja taidot jäävät tänne, nostaen maakunnan, valtakunnallisesti 
matalaa, osaamistasoa. Jo nyt voidaan sanoa, että hankkeen päätavoitteen lisäksi 
tarjoaa SILTA-malli hienon reitin maakunnan osaamistason korottamiseen. 
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