
Sujuvasti Riveriasta 
Kareliaan



Unelma-ammattiin jopa vuotta 
nopeammin!
Kaksinkertainen hyöty – lyhyempi 

kokonaisopiskeluaika
• Väyläopinnot ovat ammattikorkeakouluopintoja –> hyväksiluku 

amk:n tutkinto-opinnoissa (ahot-menettely)

• Amk-opinnoissa hankittua osaamista tunnustetaan osaksi 
ammatillista perustutkintoa -> tuplahyöty yhdellä työllä!

• Yksittäisistä opintojaksoista vuoden väyläopintoihin

• Varmuutta uravalintoihin – tutustuminen amk-opintoihin 
käytännössä ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi (huom! 
ensikertalaisuuskiintiö)

• Riverian väyläopiskelijoiden opinnot ovat Karelian avoimen 
ammattikorkeakoulun opintosuorituksia



Kaksinkertainen hyöty – lyhyempi 
kokonaisopiskeluaika



Väyläopinnot Pohjois-Karjalassa

1. Ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopintoja eri aloilta
• Vuoden väyläopinnot
• Puolen vuoden väyläopinnot
• Yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia / tutkinnon osia 

ammatillisiin perustutkintoihin

2. Valmentavia opintoja:
• eRiverian tarjoamat valmentavat opinnot (eivät kerrytä amk-opintoja)

- Matematiikka, ruotsi, englanti, äidinkieli
• Karelian järjestämät valmentavat opinnot (kerryttävät amk-opintoja)

- Matematiikka, ruotsi, englanti, Minustako AMK-opiskelija?



Tekniikan 
insinööriväylät

RAKENNUSTEKNIIK
KA

TALOTEKNIIKKA

KONETEKNIIKKA

1. VUODEN 
OPINNOT

60 OP
TAI YKSITTÄISIÄ OPINTOJA 

Algebra 3 op

Geometria 4 op

Raportointi ja kirjoitusviestintä 
2 op

Työvälineet 3 op

Hydrauliikka ja pneumatiikka 
5 op

Perusmatematiikka 3 op

Rakennuskemia 3 op

Virtapiirit 5 op

Automaatio- ja 
digitaalitekniikka 4 op

Puu rakennusmateriaalina 3 
op

Metsäinsinöörivä
ylä

1. VUODEN 
OPINNOT

55 OP

VERKKO-
OPINNOT

30 OP

Tradenomiväylät

TIETOJENKÄSITTE
LY

1. VUODEN 
OPINNOT 60 op 

60 op

LIIKETALOUS

OPINTO-
KOKONAISUUKSIA

Medianomiväylä

1. VUODEN 
OPINNOT 

60 OP

Sosiaali- ja 
terveysalan 

väylät

SAIRAANHOITAJA 
JA 

TERVEYDENHOITAJ
A ENSIMMÄINEN 

LUKUKAUSI

30 op

FYSIOTERAPEUTTI

SOSIONOMI  
ENSIMMÄINEN 

LUKUKAUSI

30 OP

Restonomiväylä 

1. VUODEN 
OPINNOT

55 OP

Kauppa ja yrittäjyys -opinnot 15 
op

Käytännön taloushallinto 15 op

Asiakaslähtöinen markkinointi 15 
op

Yhteistyöprojekti 20 op

Kieliopinnot 10 op

TAI 
Yksittäisiä opintojaksoja 

Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op

Tai 
yksittäisiä 

opintojaksoja 
AMK+-näyttöinä



Case: timpurista rakennustekniikan 
insinööriksi
• Talonrakennuksen, talotekniikan tai kone- ja tuotantotekniikan 

opiskelijan on mahdollista hakeutua vuoden väyläopintoihin
Kareliaan.

• Jos väyläopiskelija suorittaa 55 op, hän voi hakea tutkinto-
opiskelijaksi ja jatkaa opintoja suoraan 2. vuodelle

• Riveriassa kannustetaan erityisesti matematiikan valmentaviin 
opintoihin ennen väyläopintoja Kareliassa

Tekniikan vuoden väylät:
• Konetekniikan insinööri
• Rakennusinsinööri
• Talotekniikan insinööri

http://vaylaopinnot.fi/opinnot-aloilta/tekniikan-insinoorivaylat/konetekniikan-insinoorivayla/
http://vaylaopinnot.fi/opinnot-aloilta/tekniikan-insinoorivaylat/rakennusinsinoorivayla/
http://vaylaopinnot.fi/opinnot-aloilta/tekniikan-insinoorivaylat/talotekniikan-insinoorivayla/


Case: media-assistentista / 
mediapalvelujen toteuttajasta 
medianomiksi• Radio- ja tv-työhön erikoistuneille media-assistentti- / 

mediapalvelujen toteuttajaopiskelijoiden on mahdollista 
hakeutua vuoden väyläopintoihin Kareliaan.

• Jos väyläopiskelija suorittaa 55 op, hän voi hakea tutkinto-
opiskelijaksi ja jatkaa opintoja suoraan 2. vuodelle

• Osa opinnoista on mahdollista suorittaa ns. amk+-näytöillä = 
Ammatillisissa opinnoissa hankitun osaamisen näyttäminen 
ja sen mahdollinen täydentäminen –> todentaminen 
Karelian osaamisvaatimusten mukaisesti (arviointi ja 
suoritusmerkintä Karelian opettajilta)

• Medianomiväylä

http://vaylaopinnot.fi/opinnot-aloilta/medianomivayla/


Väyläopiskelu vaatii opiskelijalta

• Sitoutumista opintoihin ja niiden opiskeluun
• Vastuullisuutta
• Oman ajankäytön hallintaa
• Itsenäistä tiedonhakua ja tiedon soveltamista
• Itsenäistä oppimistehtävien tekemistä
• Ammattikorkeakoulussa opintojen laajuus ilmoitetaan 

opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan 27 tunnin 
työpanosta – sen perusteella voi hahmottaa työmäärää / 
opintojakso

www.vaylaopinnot.fi
www.facebook.com/vaylaopinnot

http://www.vaylaopinnot.fi/
http://www.facebook.com/vaylaopinnot


Tiedottaminen ja ohjaus

• Opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää 
opintoihin sitoutumista ja omatoimisuutta!

• Nettisivuilla lisätietoa: www.vaylaopinnot.fi
• Alakohtaiset infot kerran vuodessa - Karelian opo 

mukana
• Tutustumiskäynnit Kareliassa
• Opiskelijan vastuu pyytää ohjausta, neuvoja, apua, 

mutta ohjausta saa  sekä Riveriassa että Kareliassa 

http://www.vaylaopinnot.fi/


Väyläopintoihin ohjautuminen
Opintojen alussa 

• Yleistä infoa 
väyläopinnoista 
Riveriassa: 
• Opintojen 

periaatteet
• Eri alojen 

vaihtoehdot
• Valmentavat opinnot

Alakohtaiset ja 
valmentavien 

opintojen infot

• Karelian opot ja opet 
infoavat sovitun 
aikataulun mukaisesti

• Infotallenteet ja muu 
infomateriaali  
www.vaylaopinnot.fi

Tutustuminen  
Kareliassa

• Amk-tutkintokohtaiset 
vierailut

• Tutustuminen 
oppilaitokseen, 
opiskeluun ja alaan 
syvemmin

• Karelian tuutorit ja 
opet esittelemässä 
sekä mahdollisesti 
entiset väyläopiskelijat

Ohjauskeskustelu 
(HOKS) Riveriassa

• Mukana 
ryhmävalmentaja, 
opiskelija ja 
tarvittaessa opo
• Sitoutuminen 

opintoihin
• Mitä, milloin, miten 

opintoja tehdään
• Sovitaan, mihin 

opinnot 
tunnustetaan 
Riveriassa

• Sovitaan, miten amis 
loppuun

Valinta ja sitä 
ennen 

mahdollisesti 
karsinta

Ilmoittautuminen 
opintoihin

• Mahdollinen karsinta 
/ soveltuvuuskoe –
väyläopintopaikkojen 
määrä vaikuttaa / 
alan erityispiirteet

• Alakohtaisia eroja 
käytännöissä

• Ohjaus tarvittaessa

• Ilmoittautumislomake 
täytetään ja 
lähetetään Kareliaan 
(opo lähettää)

• Sovitaan jatko-
ohjauksesta ja 
käytännöistä

http://www.vaylaopinnot.fi/


Väyläopintojen opiskelu
Opinnot alkavat 

Kareliassa 

 Lukujärjestys/ aikataulu, 
opiskelijatunnus Karelialta

• Ohjausta sovitusti Riverian
ja Karelian opeilta / opolta

• Opiskelija pyytää 
lisäohjausta tarvitessaan

Opinnot etenevät 
Kareliassa

• Suoritusmerkinnät Karelian 
avoimen amk:n rekisteriin

• Opiskelija kantaa vastuuta 
opintojen etenemisestä ja 
pyytää apua tarvitessaan

Opinnot etenevät 
Riveriassa

• Avoimen amk:n 
suoritusmerkinnät 
lähetetään Karelian 
opintotoimistosta 
Riveriaan neljästi vuodessa 
ja osaaminen 
tunnustetaan niistä sen 
jälkeen Riveriassa

• Muut mahdolliset sovitut 
opinnot Riveriassa

• Opiskelija kantaa vastuuta 
opintojen etenemisestä ja 
pyytää apua tarvitessaan

Ohjauskeskustelut 
Riveriassa ja Kareliassa

• Opintojen etenemisen 
seuranta yhteistyössä

• HOKS:in päivitykset 
tarvittaessa



Väyläopintojen loppuvaihe ja ammattiin 
valmistuminen

Valmistuminen 
ammattiin

 Osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen

• Näytöt ja työelämässä 
tapahtuva oppiminen 
kuntoon

• Tutkinnon osien arvioinnit
• HOKS-keskustelu

Hakeutuminen 
Karelian tutkinto-

opiskelijaksi

• Arvioinnit määräaikaan 
mennessä avoimen 
amk:n rekisterissä

• Erillishaku Kareliaan (55 / 
30 op)

• Vaihtoehtona yhteishaku

Opinnot jatkuvat 
Kareliassa

• Opinnot jatkuvat toiselta 
vuodelta / lukukaudelta

• Korkeakoulu vastaa 
ohjauksesta



Lisätietoja

www.vaylaopinnot.
fi

www.facebook.com/vaylaopin
not

http://www.vaylaopinnot.fi/
http://www.facebook.com/vaylaopinnot
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