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Millaisiin asioihin tarvitaan valmennusta 
opiskelijan siirtyessä korkea-asteen 

opintoihin?
 Opiskelemisen taidot

 Omista opinnoista vastuun 
kantaminen

 Kirjallinen viestintä

 Verkko-opiskelun taidot

 Ajankäytön ja opintojen 
suunnittelu

 Itsenäinen opiskelu

 Oppimisalustan käyttö

 Opinnot

 Matematiikka

 Fysiikka

 Äidinkieli ja viestintä

 Ruotsi

 Tietotekniikka?



Mitä on tehty?

o Väyläopintoinfojen yhteydessä opiskelijoille kerrotaan ammattikorkeakoulussa 
opiskelusta realistisesti ja mitä (verkko-)opinnot vaatii

o AC:n kautta info, kuinka verkko-opintoihin pääsee mukaan ja millaista verkko-
opiskelu on

o Lähiohjausta AMK:n verkko-opintoihin ja opinnoissa alkuun pääsemiseksi 
(hanketyötä)

o Väyläopintoesite, jossa opintotietojen, ilmoittautumiskäytänteiden ym. lisäksi 
kerrotaan, mistä AMK-opinnoista kannattaa opintoihin tutustuminen aloittaa

o Välitetään myös toisen asteen opoille realistista kuvaa AMK-opiskelusta ja 
opintojen työmäärästä

- Opo tuntee opiskelijan ja ohjaa opiskelijaa valitsemaan AMK-opintoja



Mitä on tehty?

Valmentavat opinnot (uusia)

o Centrian avoin amk-opintoina

Repetera svenska, 3 op 

Opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen & 
opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta sekä kirjallisen että suullisen kielen tuottamisessa

o Toisen asteen yhteistyötarjottimella verkko-opintoina:

o Jatko-opintoihin valmentava matematiikka, 3 osp

o Jatko-opintoihin valmentava fysiikka, 3 osp

o Jatko-opintoihin valmentava viestintä, 2 osp

o Jatko-opintoihin valmentava tietotekniikka, 2 osp





Mitä tehdään?

 Kootaan useimmin kysytyt kysymykset AMK-opiskelusta ja tehdään niiden 
pohjalta esitys/video AMK:ssa opiskelusta → linkki videoon Centrian etusivulta

 Video/muuta opasmateriaalia verkko-opiskelun taidoista (sekä Centrian
sähköisistä alustoista)

→ linkit videoihin ja muuhun sujuvia siirtymisiä jatko-opintoihin ohjaaviin 
materiaaleihin Centrian etusivulta

 Kpedulle & Jedulle vuosikello, milloin ja kenen toimesta ohjataan 
väyläopintoihin ja annetaan jatko-opintoinfoa – huomioidaan sekä nuoret että 
aikuiset opiskelijat



Tehtävä

Millaisia tapoja olette käyttäneet opiskelijoiden motivoimiseen opiskeluun sekä  
tekemään töitä ja kantamaan vastuuta omista opinnoista?

https://padlet.com/katriina_sipila/jatkovayla
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