
LAB MOTARI

Väylä ammatillisesta oppilaitoksesta 
LAB-ammattikorkeakouluun



MOTARI-opinnot

• Opiskellessasi perustutkintoa voit samaan aikaan 
suorittaa ammattikorkeakouluopintoja LABissa→
kutsumme näitä opintoja MOTARI-opinnoiksi

• MOTARI-opinnot voi sisällyttää perustutkintoon ja 
ne lyhentävät opiskeluaikaasi LABissa, jos jatkat 
meillä myöhemmin tutkinto-opiskelijana.



Opintojen rakenne ja laajuus

Vähintään 10 opintopistettä yhteisiä opintoja

Kaikille pakolliset yhteiset opinnot, 5 op

• LAB@avain (verkkokurssi) 1 op

• Asiantuntijan viestintätaidot 4 op

Valinnaisia yhteisiä opintoja, valittava vähintään 5 op:

• Prepkurs i Svenska 3 op ja/tai Svenska i arbetslivet 2 op

• English Prep Course 3 op ja/tai English for Work 4 op

• Suomen perusteet 3 op

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat:

• Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op

Vähintään 20 op ammatillisia opintoja

• Ennalta määritellyt ammatilliset opinnot. 

• Kaikissa koulutuksissa on jonkin verran valinnan 
mahdollisuuksia. 

• Mahdollisuus suorittaa osa opinnoista näytöillä (Huom! 
Suoria hyväksilukuja ei tehdä!)

• https://opinto-opas.lab.fi/fi/68181/fi/134375

https://opinto-opas.lab.fi/fi/68181/fi/134375


Opetuksen toteuttaminen

• MOTARI-opiskelijat osallistuvat integroidusti LABin tutkinto-opiskelijoiden 
opetukseen: lähiopetus järjestetään LABin kampuksella Lahdessa tai 
Lappeenrannassa, mutta myös verkko-opetukseen on mahdollista osallistua

• MOTARI-opiskelija laatii opintosuunnitelmansa sovittamalla yhteen oman 
oppilaitoksensa ja LABin opetuksen aikatauluja (edellyttää vahvaa motivaatiota ja 
oma-aloitteisuutta)



MOTARI-opintojen kautta 
tutkinto-opiskelijaksi

• Kun olet saanut perustutkintosi valmiiksi ja sinulla on vähintään 30 opintopistettä 
MOTARI-opintoja suoritettuna, voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-
opiskelijaksi erillishaussa. 

• Erillishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. 

• Sinulla on MOTARI-opintojen päättymisen jälkeen yksi vuosi aikaa jättää hakemus 
erillishaussa. Tämän jälkeen voit hakea meille pelkästään yhteishaun kautta, mutta 
suorittamasi MOTARI-opinnot ovat edelleen hyväksiluettavissa tutkintoon.



Hakeutuminen MOTARI-
opintoihin



Kuka voi hakea MOTARI-
opintoihin? 

• MOTARI-opinnot soveltuvat parhaiten sinulle, jos 
tavoitteenasi on ammattikorkeakoulututkinto ja haluat 
opiskella Lahdessa tai Lappeenrannassa.

• Toivomme, että olet motivoitunut, oma-aloitteinen ja 
sinulla on hyvät opiskeluvalmiudet

• Hakiessasi suomenkielisiin MOTARI-opintoihin sinulla  
tulee olla hyvä suomen kielen taito (suositus: B2-taso)

• Sinulla tulee olla käytettävissä opiskeluun oma 
päätelaite (mielellään läppäri)



Milloin kannattaa hakea 
MOTARI-opiskelijaksi? 

• Toivomme, että sinulla on hakuvaiheessa näyttöä 
opintomenestyksestäsi eli vähintään yksi lukukausi 
opintoja takana

• Opiskeluoikeus MOTARI-opinnoissa on sidoksissa 
opiskeluoikeuteesi ammatillisessa oppilaitoksessa. 
Suosittelemme, että sinulla olisi hakuvaiheessa 
opiskeluoikeutta jäljellä vähintään vuosi, jolloin 
sinun ei tarvitse yrittää suorittaa MOTARI-opintoja 
hirveällä kiireellä. 



Ennen hakemista

• Tutustu LABin koulutuksiin 

• https://lab.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot

• Mieti, jaksatko opiskella yhtaikaa perustutkintoa ja amk-opintoja. Vapaa-
aikaakin pitää jäädä!

• Huomioi, että amk-opintoihin tarvitaan oma läppäri.

• Kun olet päättänyt hakea, kirjoita motivaatiokirje ja ota yhteyttä opoon.

https://lab.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot


Syksyn aikataulut

31.10.
Haku tammikuussa alkaviin MOTARI-opintoihin päättyy. Ota tätä ennen 
yhteyttä oppilaitoksesi MOTARI-vastuuopoon, sovi keskusteluaika ja 
kirjoita motivaatiokirje*.

15.11.

Oppilaitoksesi toimittaa LABille ehdotuksen uusista, kevätlukukaudella 
aloittavista MOTARI-opiskelijoista. Esitys perustuu opintomenestyksen ja 
motivaation pohjalta tehtyyn arvioon hakijoiden korkeakoulutasoisista 
opiskeluvalmiuksista.

1.12.
LAB tekee päätökset valittavista MOTARI-opiskelijoista ja tiedottaa 
hakijoita.

tammikuu MOTARI-opinnot alkavat

* vinkkejä motivaatiokirjeen kirjoittamiseen: https://lab.fi/fi/motari-opinnot/hakeutuminen

https://lab.fi/fi/motari-opinnot/hakeutuminen


Kiintiöt Salpauksen 
perustutkinto-opiskelijoille 1/2

LAB Liiketoimintayksikkö

Tradenomi (AMK), liiketalous 3

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 3

Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta 3

LAB Teknologiayksikkö

Insinööri (AMK), konetekniikka 3

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka 3

Insinööri (AMK), puutekniikka 3

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 3



Kiintiöt Salpauksen 
perustutkinto-opiskelijoille 2/2

LAB Hyvinvointiyksikkö

Sosionomi (AMK) 3 

Fysioterapeutti (AMK) 3

Sairaanhoitaja (AMK) 3 



Kiintiöt SDO:n perustutkinto-
opiskelijoille 1/1

LAB Hyvinvointiyksikkö

Sosionomi (AMK) 2

Fysioterapeutti (AMK) 2

Sairaanhoitaja (AMK) 2



Kiintiöt Sampon perustutkinto-
opiskelijoille 1/2

LAB Liiketoimintayksikkö

Tradenomi (AMK), liiketalous 3

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 3

Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto 3

LAB Teknologiayksikkö

Insinööri (AMK), konetekniikka 3

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 3

Insinööri (AMK), puutekniikka (Lahti) * 3

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka (Lahti) * 3

* Koulutusohjelmat tuottaa LAB Lahden kampus, mutta MOTARI-opinnot voi suorittaa verkossa



Kiintiöt Sampon perustutkinto-
opiskelijoille 2/2

LAB Hyvinvointiyksikkö

Sosionomi (AMK) 3 

Fysioterapeutti (AMK) 3

Sairaanhoitaja (AMK) 3

Ensihoitaja (AMK) 3

Terveydenhoitaja (AMK) 3



MOTARI-vastuuopot

Koulutuskeskus Salpaus

Päivi Mäkitalo (liiketalous, tietojenkäsittely, matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta)

Petri Sinisalo (tekniikan alan koulutukset)

Anu Myyryläinen-Kontinen (sosiaali- ja terveysalan koulutukset)

Liisi Aro (muotoilun koulutukset)

Suomen Diakoniaopisto, Lahden kampus

Kati Lampen

Saimaan ammattiopisto Sampo

Virve Kiviharju



Lisätietoja

https://lab.fi/fi/motari-opinnot/opiskelu

https://lab.fi/fi/motari-opinnot/hakeutuminen

Päivi Kuosmanen

paivi.kuosmanen@lut.fi

044 708 1754

https://lab.fi/fi/motari-opinnot/opiskelu
https://lab.fi/fi/motari-opinnot/hakeutuminen
mailto:paivi.kuosmanen@lut.fi

