
Jatkoväyläopintojen tilannekartoitus antaa suuntaviivoja tarjolla ja suunnitteilla olevista jatkoväylä- 
opinnoista ja siihen tarvittavasta yhteistyön laadusta. Kyselyt lähetettiin niihin ammattikorkea- 
kouluihin ja ammatillisiin toiseen asteen oppilaitoksiin, jotka vastasivat Jatkoväylä-hankkeen toteuttamaan 
ensimmäiseen tilannekartoitukseen alkuvuodesta 2017 (Tamlander & Hohenthal, 2017). 

Syksyn 2018 tilannekartoitus toteutettiin Webropol-kyselynä.  Vastauksia saatiin maantieteellisesti kattavasti 10 
ammattikorkeakoulusta ja 32 ammatillisen toisen asteen oppilaitoksesta. 

Jatkoväyläopintoja toteutetaan lähiopetuksena omina erillisinä ryh-
minä ja paikallisen amkin tutkinto-opetukseen integroituna sekä verk-
ko-opetuksena. Kyselyyn vastanneista ammattikorkeakouluista 60 % 
tarjoaa verkossa toteutettavia jatkoväyläopintoja valtakunnallisesti 
toisen asteen opiskelijoille. 
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Jatkoväyläopinnot tulevina vuosina:

%



KEHITTÄMISIDEOITA

Ehdotuksia AMK-kyselystä: 
• ohjauksen keinoin heti opintojen alussa
• tarjoamalla räätälöityjä opintokokonaisuuksia, joilla 

vahvistetaan matemaattisia ja kielellisiä taitoja sekä 
kykyä itsenäiseen työskentelyyn

• järjestämällä tukikursseja
• opiskelutaidot-kurssi
• Yläkoulussa jo uraohjauksen ja opintojen toteutta-

misen avulla parannettaisiin valmiuksia selvitä hyvin 
opinnoista.

Ehdotuksia AMIS-kyselystä: 
• Toisen asteen opintoina tarjottavia opintojaksoja 

äidinkielestä, vieraista kielistä ja matematiikasta
• Vertaistueksi tsemppiryhmä
• Amk-tutkinto-opintoihin integroimalla tarjotaan 

mahdollisuus vertaisoppimiseen
• Itsenäisen opiskelun ja tiedonhankintataitojen 

vahvistaminen
• Ohjauksen kautta käydä tarkemmin läpi AMK-opinto-

jen sisältöä ja vaativuutta sekä verkko-opintojen 
vaativuutta.

Kyselyiden vastauksissa mainittuja ajankohtaisia huomioita:
• opinnäytteiden poisjääminen ammatillisista tutkinnoista 

huononsi tilannetta 
• opiskeluvalmiuksia voitaisiin edelleen kehittää, mikäli 

rahoitusta ei koko ajan supistettaisi
• haasteena mahduttaa jatkoväyläopinnot osaksi amiksen opintoja.  

Reformi on tuonut niin paljon muutoksia opetukseen, että 
toistaiseksi ei ole löytynyt tarpeeksi aikaa ohjaukseen ja 
osaamiseen.

 
Amisten ja amkien väliseen yhteistyöhön kaivataan lisää 
• selkeä työnjako opiskelijan ohjaukseen
• yhteistyön laajentaminen
• tukikurssit toisella asteella
• ammattiaineiden opettajien kohtaaminen, mahdollinen työnkierto
• selvittää opintojen vastaavuudet koulutusaloittain
• alan opintojen markkinointia mielenkiinnon heräämiseksi. Tukea 

sille, että perusvalmiuksien hyvä osaaminen nähdään tärkeänä.
• yhteisopettajuutta, opintojen suunnittelua ja aikatauluttamista 

entistä paremmin
• yhteistä suunnittelua ja toteuttamista

AMIKSILTA KYSYTTYÄ
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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Jatkoväylä – sujuvasti ammatil-
lisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankeaika 1.10.2016-31.12.2018. 

Amis-kyselyn mukaan opiskelija tarvitsee vahvistusta tiedonhankinta-
an, itsenäiseen opiskeluun, luetun ymmärtämiseen ja tekstintuottami-
seen liittyvissä valmiuksissa. Sekä AMK-vastaajat että AMIS-vastaajat 
tuovat esille samoja haasteita ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden 
opiskelutaidoissa. Haasteet ovat pääosin kirjoittamisessa, matematii-
kassa ja kielissä.  


