
        

 

 

AMMATILLISET OPINNOT VS. VÄYLÄOPINNOT   1.8.2018 alkaen 

Asetuksen mukaan tutkinnon perusteissa ammatillisista tutkinnon osista voi olla  

- yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1- 25 
osp, (paitsi sos- ja terveysalan pt max 15 osp). 

- Korkeakouluopinnot 5-15 osp (huom! vain ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja) 

 

 ammatillisiin opintoihin Väyläopintoja max 40 osp (sote-ala 30 osp) 
 YTO-opintoihin (Yhteiset tutkinnon osat 35 osp): kaikki valinnaiset YTO-opinnot max 9 osp 

+ pakollisiin YTO-opintoihin mahdollista saada 8 osp = yht. 17 osp  

Maximissaan opiskelija voi saada väyläopinnoista siis 57 osp ja lisäksi hän voi sovitusti suorittaa jonkin 
ammatillisen tutkinnon osan ammattikorkeakoulussa ja tehdä siitä sitten näyttö ammatillisiin opintoihin.  

Koska ammattikorkeakouluopinnot ovat vaativampia kuin perustutkinto-opinnot, niin kerromme opintopisteet 
1,5 ja pyöristämme ylöspäin, esim.: 

- 2 op = 3 osp 
- 3 op = 5 osp 
- 5 op = 8 osp 

 

 

NÄITÄ OPINTOJA VOI KÄYTTÄÄ OSANA POLKUOPINTOJA! esim. näistä kertyy noin 35 op, jolloin tarvitsee 
täydentää vielä 10 op (polkuopinnot Centriassa 45 op) 

Reformin myötä kaikki perustutkintoa suorittavat tekevät myös YTOt (myös ”aikuiset”) On vain yksi tapa tehdä 
tutkinto. 

 

 

 

 

                         



Yhteiset tutkinnon osat, PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 

Viestintä-  ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 

Tutkinnon osa Verkkokurssi väyläopinnoissa 
 

 jatko-opintoihin valmentavat 
opinnot, AO:n opet, 
verkkokurssina 

Viestintä ja 
vuorovaikutus 
äidinkielellä, 4 osp (+ 
val. 3 osp) 
 
 

Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 
op=5 osp tulee 2 osp pakollisia ja 
2 osp koulutuksen järjestäjän 
päättämät muut valinnaiset 
osaamistavoitteet  
 

• Averkon kurssi ei sisällä 
suullista osuutta 

 

2 osp 
+ 2 
osp 

tai valinnaisiin opintoihin: 
Jatko-opintoihin valmentava 
viestintä 2 osp (Titta Uunila) 
verkkokurssi 
 

Viestintä ja 
vuorovaikutus 
toisella  
kotimaisella kielellä, 
ruotsi, 1 osp (+val.  3 
osp) 
 

Kommunicera på svenska 3 op = 
5 osp  

1 + 4 
osp 

tai valinnaisiin opintoihin: 
Jatko-opintoihin valmentava 
ruotsi 1-3 osp (centrian 
opettaja) verkkokurssi (osp-
määrä sen mukaan montako 
moduulia tekee kurssista) 
 

Viestintä ja 
vuorovaikutus 
vieraalla kielellä 
(englanti), 3 osp 
(+val.3 osp)  
 

Brush Up Your English 3 op=5 
osp (tulee 3 osp pakollisia ja 2 
osp valinnaisia) 

3+2 
osp 

 

Toiminta 
digitaalisessa 
ympäristössä, 2 osp 
(+val. 3osp) 
 
 
 

Centrian kurssista = 
Tietotekniikan perusteet 3 op 
puuttuu  tekijänoikeudet. 
Tekijäoikeuksin osalta 
opintojaksoa täydennettävä, 
esim. tehtävällä. Averkossa myös: 
Musiikin tekijänoikeudet, 3 op. 

2 + 3 
osp 

tai valinnaisiin opintoihin: 
Jatko-opintoihin valmentava 
tietotekniikka 2 osp (Juhani 
Kuivaniemi) verkkokurssi 

Taide ja luova 
ilmaisu, 1 osp (+val 3 
osp) 
 

Ei ole pakollista 
Visuaalisen viestinnän perusteet 
5 op käy valinnaisiin 

  

 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp 

Tutkinnon osa Verkkokurssi 
väyläopinoissa 

 jatko-opintoihin valmentavat 
opinnot, AO:n opet, 
verkkokurssina 

Matematiikka ja matematiikan 
soveltaminen, 4 osp (+val. 3 osp) 
sis. peruslaskutoimitukset, 
prosentti, geometria, tilastot  
 

Ei ole   Valinnaisiin opintoihin:  
Jatko-opintoihin valmentava 
matematiikka 3 osp (Petri Saari) 
verkkokurssi 
 

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja 
niiden soveltaminen, 2 osp (+ val. 
3 osp) 
 

Ei ole   Valinnaisiin opintoihin:  
Jatko-opintoihin valmentava 
fysiikka 3 osp (Zofia Bazia-
Hietikko) 
 

 



Yhteiskunta ja työelämäosaaminen, 9 osp 

Tutkinnon osa Verkkokurssi väyläopinoissa 
Yhteiskunnassa ja kansalaisena 
toimiminen, 2 osp (+val. 3 osp) 
 

Ei ole  

Työelämässä toimiminen, 2 osp 
(+val. 3 osp) 
 

Työelämässä toimiminen 1 op  = pakolliset 2 osp. 

Opiskelu- ja 
urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp 
 
 
 

Urasuunnittelu 3 op=5 osp (tulee pakollinen 1 osp ja lisäksi 
valinnaisia 4 osp) 
Opiskelutaidot 2 op 
 
Huom! Arvioidaan S/0 ja todistukseen kirjataan 
arviointitaulukko, tarkistetaan (Centria) tutkintotodistuksesta, 
että S = hyvät tiedot.  
 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen 
toiminta, 1 osp  
 
 
 

Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op=8 osp (tulee 
pakollisia 1 osp ja valinnaisiin loput)  
tai 
Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta 5 op=8 
osp (haastavampi kurssi) (voidaanko käyttää ammatilliseen 
tutkinnon osaan Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp) 

Työkyvyn ja hyvinvoinnin  
ylläpitäminen, 2 osp (+val. 3 osp) 
 

Ei ole  
 

Kestävän kehityksen edistäminen, 
1 osp (+ val. 3 osp) 
 

EkoPro 3 op=5 osp (tulee 1 osp pakollisia ja loput valinnaisiin) 

 

Yhteiset tutkinnon osat, VALINNAISET OSAAMISTAVOITTEET, 9 osp 

Koulutuksen järjestäjän päättämät muut valinnaiset osaamistavoitteet 

Esim.:   
Väyläopinnot 1-9 osp 
 

kaikki muut Averkon ja amk:n kurssit tänne 

Jatko-opintoihin valmentavat 
opinnot (tietotekniikka 2 osp, 
matematiikka 3 osp, fysiikka 3 
osp, viestintä 2 osp, ruotsi 1-3 
osp) 
 

 
Pääsykokeisiin valmentavat opinnot (touko-
kesäkuussa, joten ei ennätä valmistuvien todistuksiin): 

- valmennuskurssi insinööriopintoihin 
- valmennuskurssi liiketalouden 

pääsykokeeseen 
 

ks. tarkemmin väyläopinnoista https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot tänne 
päivitetään ajankohtaiset kuulumiset ja kurssit! 

 

                                     

https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot

