
Sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta 
ammattikorkeakouluun



Miksi?

Ammatillisten opintojen aikana voit jo opiskella ammattikorkeakouluopintoja, jotka

• saat osaksi ammatillista tutkintoa 

• antavat valmiuksia AMK:n pääsykokeita varten!

• saat alakohtaisesti tunnustetuksi osaksi AMK-tutkintoa

• nopeuttavat AMK-tutkintosi valmistumista

• voidaan sisällyttää osaksi polkuopintoja (60 op)



Faktaa väyläopinnoista eli ammattiopiston 
aikana suoritettavista AMK-opinnoista

• opinnot ovat Centria-ammattikorkeakoulun tavoitteiden mukaisia

• opinnot ovat KPEDUn ja JEDUn opiskelijoille maksuttomia 

• hyväksytysti suoritetut opinnot tunnustetaan eli
• korvataan osaksi ammattiopiston tutkintoa 
• ja myöhemmin osaksi Centria-ammattikorkeakoulun tutkintoa, 

kun opiskelija hakee ja pääsee jatko-opintoihin.



Väyläopinnot
• parantavat valmiuksia päästä ja menestyä ammatillisen perustutkinnon jälkeen 

korkea-asteen opinnoissa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa

• väyläopinnot kehittävät yleisiä ammattikorkeakoulussa tarvittavia 
opiskeluvalmiuksia (mm. kielet ja matematiikka)

• väyläopinnoista voit koota yhden ammatillisen tutkinnon osan 
(nuorten perustutkinnot) 

• mahdollistavat osaamisen tunnustamisen myös yhteisiin tutkinnon osiin



Esimerkki väyläopinnoista
• Opiskelija voi opintojen aikana suorittaa 15 osp:n kokonaisuuden väyläopintoina
• Opinnot voidaan tunnustaa osaksi AMK-tutkintoa, kun opiskelija hakee ja pääsee 

opiskelijaksi ammattikorkeakouluun 
• Väyläopintoja tarjotaan  verkko-opintoina, monimuoto-opintoina ja lähiopetuksena

• Esimerkkiopinnot:
• Opiskelu- ja työelämätaidot 3 op / 5 osp
• Informaatiolukutaito 3 op / 5 osp
• Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op / 8 osp
• Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op / 5 osp
• Repetera svenska 3 op / 5 osp
• Writing skills 3 op / 5 osp



Lisätietoja

Terhi Petäjä, puh. 044 725 0721

Virpi Virtanen, puh. 040 808 5521

Katriina Sipilä, puh. 044 725 0512   

Tapio Oinas, puh. 040 808 5090

Jouni Mantila, puh. 044 725 0175

Jari Orjala, puh. 044 725 0630

Marjo Saarinen, puh. 044 725 0123

sp: etunimi.sukunimi@kpedu.fi

Tuula Hohenthal, puh. 040 120 9878

Nina Lång, puh. 044 7250 0140 
(Averkon verkko-opinnot sekä lähi- ja 
monimuoto-opinnot Kokkola ja 
Pietarsaari)

Eve Rahja, puh. 044 449 2511 
(lähi- ja monimuoto-opinnot Ylivieska)

sp: etunimi.sukunimi@centria.fi

Arja Ranto, opinto-ohjaaja
puh. 044 769 2319 

Teemu Tarvainen, opinto-ohjaaja
puh. 044 769 2441 

Soili Autti, tuntiopettaja
puh. 040 712 8124

sp: etunimi.sukunimi@jedu.fi




