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Savonlinnan tekniikan JATKOVÄYLÄKOKEILUSTA OPITTUA

Ritva Käyhkö, biotuotetekniikan lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 

www.xamk.fi/jatkovayla



Savonlinnassa koulutetaan 
Biotuotetekniikan 
insinöörejä!

https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoor
i-amk-biotuotetekniikka/



Xamkin Savonlinnan kaikki 
insinöörikoulutukset



XAMKissa ja erityisesti Savonlinnassa 
merkittävää TKI-toimintaa 
Biotuotealalla

- paikalliset, globaalisti 
toimivat yritykset ja yritys-
ja tutkimusverkosto 
tarvitsevat nopeasti uusia 
osaajia

- valmius ja kiinnostus 
koulutuksen 
kehittämisyhteistyöhön 
paikallisesti korkea



Savonlinnan Tekniikan aluekokeilun 
tavoite
• rinnakkaista työssäoppimista 
• työelämäläheisiä oppimisympäristöjä 
• yrityksissä 
 haaste aikataulujen yhteensovittaminen

+ käynnisti keskustelut 
+ avasi oppilaitosten ja yritysten kanssa tehtäviä 
yhteistyömuotoja puolin ja toisin

 tarjontaan ’matalankynnyksen tutustumisopintoja’
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Presentation Notes
pilotoida rinnakkaista työssäoppimista ja työelämäläheisiä oppimisympäristöjä väyläopintoina yrityksissä Osoittautui haasteelliseksi kaikkien osapuolien aikataulujen ja tekemisenkin yhteen sovittamisessa+ Positiivista oli, että hankepalaverit käynnistivät yhteistyökuvioista keskustelun sekä oppilaitosten kesken että avasi oppilaitosten ja yritysten kanssa tehtäviä yhteistyömuotoja puolin ja toisin+ päätettiin kokeilla jatkoväyläopintoina olemassa olevia perusopintoja ’matalankynnyksen tutustumisopintoina’



Tekniikan perusopintoja Jatkoväylä 
tarjontana SAMIedun opiskelijoille
• Jalkauduttiin SAMIedulle

• Tarjotut opinnot:
• Tekniikan matematiikan tehovalmennus, 3 op
• Tekniikan fysiikan tehovalmennus, 3 op
• Perusfysiikka- ja kemia, 5 op
• Insinöörimatematiikka, 5 op
• Prosessiteollisuuden koneet ja laitteet, 5 op

Biotuotetekniikan perusopintoja
Toteutus Biotuotetekniikan lukujärjestyksen mukaisesti
Hanke mahdollisti lisäohjauksen molempien oppilaitosten puolella



Infotilaisuus SAMIedulla
tammikuussa 2018
• 68 osallistujaa eri aloilta

• Sähkö- ja automaatiotekniikka
• Kone- ja tuotantotekniikka
• Metsäala

• oppilaat hyvin kiinnostuneita

• 5 aloitti  Prosessitekniikan koneet ja laitteet => 
• 2 suoritti loppuun; tukea tarvittiin erityisesti ammattiopiston puolelta, jotta 

opiskelijat saivat ylitettyä monta opintojakson aikana esiin tullutta 
haastetta

• Muille toteutuksille ei ilmoittautuneita



Prosessiteollisuuden koneet ja 
laitteet 
5 op opintojaksosta
Erityistä:
Käytännönläheiset Laiterastit käytäntöä vastaavissa 
ympäristöissä

• Kuitulaboratorio, Savonlinnassa
• Kuitu 3 opetushallissa demolaitteita

https://360.xamk.fi/savonlinnan-kampus/kuitulaboratorio-mcc-reaktori/?h=315.31&v=2.06&f=84


Opiskelijat Kuitulaboratoriolla 
laiterastiosuuksia tekemässä



Hankkeen aikana opittua
• Vaatii jatkuvaa markkinointia ja asian rummuttamista
• Oikea-aikaista jalkautumista potentiaalisille ryhmille
• HOKS keskusteluissa esillä 
• Sopii enemmänkin alasta kiinnostuneille ja 

työelämätaustaisille oppilaille 
• Kiinnostuneille heti täsmäohjausta
• Opintojen aloittamista ja jatkamista tukeva ohjaus 

oltava kunnossa
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Presentation Notes
Vaatii jatkuvaa markkinointia ja asian rummuttamistaOikea-aikaista jalkautumista potentiaalisille ryhmilleAmmattiopiston HOKS keskusteluissa muistettava tämä mahdollisuus ja aktiivisesti tarjottava ja rohkaistava oppilaita, joille voisi sopia NÄITÄ OPPILAITA EI OLE MONTAA VUOSITTAINMyös kirkastettava etenkin ohjausta antaville henkilöille, ettei sovi kaikille!Kiinnostuneille heti täsmäohjausta oman oppilaitoksen puoleltaTiedonkulkukäytännön sovittava hyvin, jotta varmistetaan, ettei hallinnolliset, fyysiset etäisyydet, aikataulujen sovittaminen yms estä oppilasta aloittamasta



MITÄ VAATII ONNISTUAKSEEN!!

asia uusi; ei aukea helposti
Vaatii opinto-ohjausta
 lähtijällä oltava riittävät valmiudet itsenäiseen 

opiskeluun
tarvitaan oman oppilaitoksen ja vastaanottavan 

oppilaitoksen tuki opintojen ajan
 tunnistettava kenelle todella sopii
toteutuksien opettajat priifattava oppilaan 

ryhmäyttämiseen ja opintojen seuraamiseen



Xamk Savonlinnan 
Biotuotetekniikan Jatkoväylätarjotin 
jatkossa
• Tekniikan matematiikan tehovalmennus, 3 op
• Tekniikan fysiikan tehovalmennus, 3 op
• Perusfysiikka- ja kemia, 5 op
• Insinöörimatematiikka, 5 op
• Prosessiteollisuuden koneet ja laitteet, 5 op
• Yrityspeli (verkko-opinnot), 5 op
• Metsäteollisuuden raaka-aineet, 5 op



Kiitos mielenkiinnosta
Kysyttävää!

Ritva Käyhkö
Biotuotetekniikan lehtori
ritva.kayhko@xamk.fi
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