
AVOIMIA YLIOPISTO-

JA AMK-OPINTOJA

Luovien alojen opintoja, lukiokursseja, opintoja oppivelvollisille

Kovien tieteiden etäkesälukio

Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja sekä kursseja
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• Jyväskylän Korpilahdella sijaitsevalla 
kampuksella opiskelee lähes 250 Alkio-
opiston opiskelijaa, joista opiskelija-
asunnoissa asuu noin 150.

• Lisäksi kampuksella opiskelee 
Humanistisen ammattikorkeakoulun 
kulttuurituotanto ja yhteisöpedagogi –
opiskelijoita.

• Itsenäistä elämää mukavassa yhteisössä.

• Yksilöllistä ohjausta ja huolenpitoa. 

• Koko Suomi edustettuna.

Opiskelijoita ympäri Suomea
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Alkio-opistossa on 
opiskelijoita, jotka
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ovat vailla 
korkeakoulu-

opiskelupaikkaa

(tähtäävät lukion jälkeen 
yliopistoon tai 

ammattikorkea-
kouluun)

etenevät
koulutuspolulla 

(ammattikoulusta 
korkeakouluun, 

ammattikorkeakoulusta 
yliopistoon)

etsivät 
omaa alaa

tulevat 
työelämästä 

pätevöitymään 

(esimerkiksi 
kieltenopettajat)

haluavat 
oppia lisää 

(työelämässä 

olevan osaamisen 

lisääminen)

vaihtavat alaa 

(ammattikorkeakoulusta 
yliopistoon, esimerkiksi 

sairaanhoitajasta biologian 
opiskelijaksi)



• Asema ensikertalaiskiintiössä säilyy.

• Oikeus opintotukeen.

• Suoritettuja opintoja voi sisällyttää 
tulevaan korkeakoulututkintoon.

• Lukuvuosi 10.8.2022–19.5.2023.

• Osa opinnoista kestää lukukauden. 

Monipuolista oppia ja 
hyötyä
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Löydä oma reittisi

Yliopistoon

• Yli 30 eri oppiainetta ja useita 
tieteenaloja.

• Yhteistyöyliopistoina JY, UEF, TY 
ja HY.

• Arkkitehtuuri ja tekniikka

• Hip hop –elementit

• Luova ilmaisutaito

• Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus

• Yhteistyöammattikorkeakouluina 
JAMK, XAMK ja Humak.

Haluatko parantaa suomen kielen 
taitoasi tulevia opintoja tai 
työelämää varten?

Luoville aloille

Ammattikorkeakouluun Maahanmuuttajille
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Löydä oma reittisi

Osaamisen täydentäminen

Etsitkö vielä omaa polkuasi kohti 
opintoja tai sopivaa työtä? 
Haluatko täydentää osaamistasi?

Kesälukiossa kerrataan lukion biologian, 
fysiikan, kemian ja matematiikan
kursseja. Mahdollistaa ylioppilastutkinnon 
arvosanojen korottamisen.

Oletko juuri valmistunut perus-
koulusta, etkä tiedä mihin kouluun 
hakea? Eivätkö ammatilliset tai lukio-
opinnot tunnu sopivilta itsellesi? Tule 
Voimavuosi-koulukseen!

Suosituimmat opintolinjat täyttyvät 
usein jo alkukesällä, joten hakulomake 
kannattaa lähettää ajoissa!

Etäkesälukio

Yläkoulun jälkeen
Jatkuva haku. Aloita 
joustavasti!
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• Arkkitehtuuri ja tekniikka *

• Biologia ja luonnontieteet *

• Englannin kieli ja viestintä *

• Historia ja kulttuuritieteet *

• Kauppatieteet *

• Korkeakouluun valmentavat opinnot

• Luova kirjoittaminen ja kirjallisuus

Yliopistoon
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• Lääketiede

• Lääketiede KEVÄT

• Oikeustieteet *

• Opetusala *

• Psykologia *

• Yhteiskunta- ja valtiotieteet *

• Elämässä eteenpäin SYKSY

* Väyläopintoja

Mahtavaa lähiopetusta ja 
yksilöllistä ohjausta.



Väyläopinnoilla Jyväskylän 

Kauppakorkeakouluun
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Yksilöllistä ohjausta opettajilta, lämpimiä 
opiskelumuistoja ja pitkäaikaisia ihmissuhteita.

Asuin koko Alkio-vuoden opiskelija-asuntolassa ja opistolla oli aina 
mukava tunnelma. Koululla ja vapaa-ajalla oppi nopeasti tuntemaan 
mukavia opiskelijoita kaikkialta Suomesta sekä Alkion mahtavia 
opettajia, jotka olivat aina tukena ja ohjeistamassa tarpeen vaatiessa. 
Ryhmäkoot ovat linjoilla maltillisia, joten opettajat pystyivät antamaan 
opiskelijoille erittäin yksilöllistä ohjausta.

Sami, Kauppatieteet 2020–2021 

VÄYLÄOPINTOJA



Ammattikorkeakouluun

• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat

• Suuntana poliisiala

• Korkeakouluun valmentavat opinnot

• Arkkitehtuuri ja tekniikka

9Hyvät eväät opiskeluun.



Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alat

• Linjalla voi opiskella lähiopetuksena avoimen 
ammattikorkeakoulun opintoja ja kansanopisto-opintoja.

• Opintojen runko muodostuu Jyväskylän avoimen 
ammattikorkeakoulun opinnoista ja Kaakkois-Suomen 
avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opinnoista.

• Sosiaali- ja terveysalan opintoja

• JAMK (väh. 30 op)

• XAMK (5–15 op)

• Kielikeskuksen opintoja

• JAMK (11 op)

• Yliopisto-opintoja

• Ravitsemustiede (26 op tai osia)

• Muita yliopisto-opintoja
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Uusia ystäviä, loistavia opettajia sekä 
opiskelupaikka JAMKista!
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Opintojen aikana kehityin erityisesti kirjoittamis- sekä 
esiintymistaidoissa. Vuosi opistolla myös kasvatti 
itseluottamustani opintojen suhteen.

Suosittelen Alkio-opistoa etenkin siksi, että vuoden aikana löytää 
mahtavan työympäristön, uusia ystäviä sekä siksi, että pääsee viemään 
opintoja eteenpäin toisenlaisen polun kautta.

Assi, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat 2020–2021

VÄYLÄOPINTOJA



Kolme reittiä kohti korkeakoulua

Väyläopintojen
avulla

Suorittamillasi avoimen yliopiston 
tai ammattikorkeakoulun 

opinnoilla voit hakea 
korkeakouluun avoimen väylän 

kautta ilman valintakoetta. Alkio-
opistossa suoritettuja opintoja voit 

hyväksilukea osaksi tutkintoa 
saatuasi opiskelupaikan korkea-

koulusta

12

Valintakokeen
kautta

Valintakokeisiin valmistautuminen 
voi olla yksin hankalaa ja 

stressaavaa. Alkio-opistossa saat 
vertaistukea ja laadukasta 

lähiopetusta. Suorittamillasi 
opinnoilla parannat 

mahdollisuuksiasi saada 
opiskelupaikan valintakokeella.

Ylioppilastodistuksen 
perusteella

Alkio-opistossa voit opiskella 
ohjatusti ja kerrata tehokkaasti 

lukio-aineita ja valmistautua 
ylioppilaskirjoituksiin. Korottamalla 

lukion arvosanoja 
parannat mahdollisuuksiasi saada 

paikan korkeakoulusta 
todistusvalinnalla.



Luoville aloille

Arkkitehtuuri ja tekniikka

Kiinnostaako arkkitehtuuri, 
visuaalinen ala, vai ehkä 
sittenkin tekniikan ala?

Oma ilmaisutaito avaa 
mahdollisuuksia.

Onko unelmanasi päästä 
opiskelemaan hip hop -

elementtejä? 

Seikkaile kirjoittamalla ja 
lukemalla.

Luova ilmaisutaito

Hip hop -elementit
Luova kirjoittaminen ja 

kirjallisuus
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Maahanmuuttajille

Akateemisesti Suomessa 
-kotoutumiskoulutus

• Aikuisille maahanmuuttajille, joilla on
kotoutumissuunnitelma.

• Suomen kielen taito vähintään A2-tasolla.

• Tavoitteena korkeakouluopinnot suomessa.

• Syys- tai kevätlukukausi tai koko lukuvuosi.

• Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja 
opiskelijalle maksuton. 
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Maahanmuuttajien korkeakouluun 
valmentava koulutus

• 18–29-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla on 
vähintään A- tai B-oleskelulupa. 

• Lukio- tai ammattikoulutus Suomesta tai ulkomailta. 

• Tavoitteena korkeakouluopinnot Suomessa. 

• Suomen kielen lähtötaso noin B1. 

• Syyslukukausi: 10.8.–19.12.2022

• Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja 
opiskelijalle maksuton. 

•



Osaamisen täydentäminen

Avaimia opiskelu- ja työelämään
Tavoitteena opiskelu- tai 

työelämä?

Koulutuksessa voi

• tarkastella ohjatusti tulevaisuutesi 
mahdollisuuksia.

• tunnustella, mikä ala voisi olla se opiskelijan 
oma juttu.

Maksuton koulutus on suunnattu 
työttömyysuhan alla oleville, työttömille ja 
työelämään palaaville. 15

OsaajaKS koulutukset syksy 2022
Etsitkö omaa polkuasi kohti opintoja tai 

sopivaa työtä? 

Opiskelu- ja työelämätaitoja sekä mahdollisuus 
opiskella eri alojen opintoja, kieli- ja viestintäopintoja. 

Koulutukset

• Lyhytkurssi elämänhallinnan ja terveyden ylläpidon 
taidoista

• Lyhytkurssi työnhakemisen taidoista 

• Hoiva-avustajan opinnot (suunnitteilla)



Paju Laine Kuopiosta suunnittelee yliopisto-opintoja Alkio-opistossa. Paju haluaa suorittaa 
sosiaalitieteiden perusopinnot, yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot sekä viestintä- ja 
kieliopintoja. Hän hakee opintoihinsa Kelan opintotukea.

Paju miettii muuttaisiko hän asumaan opistolle vai valitseeko pelkän opetuspaketin. 
Ohessa Pajun laskelmat.

Opiskelun kustannukset ja rahoitus
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JOS VALITSEN OPISTOLLA ASUMISEN

Opinnot*, ateriat ja asumisen   592 €/kk

Opintotuki ja asumislisä 339 €/kk**

Maksettavaksi jää noin 253 €/kk

JOS VALITSEN OPETUSPAKETIN

Opinnot* ja lounaan 390 €/kk

Opintotuki (maks.) 253 €/kk**

Maksettavaksi jää noin 137 €/kk

Lukuvuoden 10 opiskelijakuukauden opintomaksut 
laskutetaan kuukausittain.

*) Voit opiskella niin paljon korkeakouluopintoja kuin haluat!

**) Lisätiedot kela.fi
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Opintotuen lisäksi 
opintojen 

rahoittamiseen on 
haettavissa opintoseteliä 

tai stipendiä.



Alkio-opiston arvot

Voimaannuttava yhteisöllisyys

Alkio-opistossa ihminen 

kohtaa ihmisen.
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Edelläkävijyys

Alkio-opisto on tiennäyttäjä ja 
edustaa parasta laatua.

Laatu

Alkio-opistossa on oikea ihminen 
oikealla paikalla.

Kestävä kehitys

Alkio-opistossa inhimillinen ja 
sosiaalinen pääoma, ympäristön 
huomioiminen ja taloudellisuus 

luovat perushyvinvointia.

Aktiivinen kansalaisuus

Alkio-opisto toimii yhteiskunnassa 
ja kasvattaa hyviä kansalaisia, jotka 

vievät yhteiskuntaa eteenpäin.

Tulevaisuususko

Alkio-opistossa uskotaan, että 
juurista ammentamalla voidaan 

luoda tulevaa ja olla 
edelläkävijöitä.



Ota yhteyttä ja 
tutustu tarjontaan!
050 409 3004 | toimisto avoinna klo 8–15 |toimisto@alkio.fi

Tilaa uutiskirje!

Tie kohti tutkintoa ja omaa alaa

mailto:toimisto@alkio.fi

