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Ammatillisista opinnoista korkeakouluun teknisillä aloilla

Riittämättömät matemaattiset taidot ja 

yleiset opiskelutaidot

Ammatilliset opiskelijat eivät ole tasasuhtaisessa 

asemassa kaksoistutkinnon suorittaneisiin 

opiskelijoihin nähden jatko-opiskelun suhteen.

Mikä on vaihtoehto ylioppilastutkinnolle?



AMK-polku tekniikan alan ammatillisille opiskelijoille

Tunnistettiin tarve lisäopetukselle matematiikassa, 

jotta oppimisvalmiudet nousisivat sille tasolle, että 

menestyminen AMK-opinnoissa olisi 

mahdollista.

→ Pääsykoevalmennuksen sijaan pitkäjänteistä 

ja tavoitteellista perusvalmiuksien 

parantamista

→ Tavoitteena nostaa opiskelijoiden 

matemaattinen osaaminen

riittävälle tasolle



AMK-polku

• Muokattu tekniikan alan ammatillisille opiskelijoille, joilla on 

suunnitelmia jatkaa opintoja korkeakoulussa

– Aito vaihtoehto kaksoistutkinnon suorittamiselle matemaattisten aineiden osalta

– Parantaa valmiuksia opiskella avoimessa AMK:ssa jo ammatillisten opintojen ohessa

• Office 365 -oppimisympäristö OneNote-alustalla

– Sama oppimisympäristö lähi- ja etäopiskeluun tuo joustavuutta ohjaukseen

• Collaborate-ympäristö verkko-opetuksen tukena

• Kolmen opettajan tiimi tiiviissä yhteistyössä

– Opetusta kaksi kertaa viikossa, joista toinen lähiopetuksena ja toinen verkko-opetuksena

– Teknistä vertaistukea opettajille

– Uusien opetusmateriaalien tekeminen opettajien yhteistyönä



AMK-polku – tavoitteet

• Kohottaa oppimisvalmiuksia

– Sellaiselle käytännön tasolle, että opintojen suorittaminen ammattikorkeakoulussa on 

mahdollista samassa tahdissa muiden opiskelijoiden kanssa

– Kurssi ei anna sellaisenaan AMK-opintojaksojen hyväksilukua tai suorituksia

• Parantaa valmiuksia opintojen suorittamiseksi avoimessa AMK:ssa jo 

ammatillisten opintojen aikana esim. väyläopiskelijoille

• Perehdyttää ja valmentaa ammatilliset opiskelijat korkeakouluopintoihin

– Itsenäiseen työskentelyyn

– Itsenäiseen tiedonhakuun

– Verkko- ja monimuoto-opiskeluun

– [Matemaattiseen] ongelmanratkaisuun



AMK-polku – Käytänteet

• Ei sisällä pääsykoetehtävien harjoittelua

• Ei ole osa väyläopintoja

• Matematiikan ja fysiikan lisäopetusta yhteensä 7 osp

– Neljä erillistä kurssia - asteittain vaikeutuva sisältö

• Selkeä kytkentä tulevaan ammattiin

– Opetuksen sisältö ja oppimateriaalit perustuvat keskeisiin ammatillisiin sovelluksiin, jotka 

määritellään yhteistyössä ammatillisten opettajien, ammattikorkeakoulun opettajien ja 

matematiikan opettajien välillä

– Opetusmateriaali mukautettu kohderyhmän tarpeisiin ja ammattialaan

– Motivoidaan opiskelijoita aidoilla ongelmilla



AMK-polku – kokemuksia

• Verkkopohjainen oppimisympäristö toimi erittäin hyvin

– OneNote ympäristö opetuksessa oli uusi kokemus kaikille opettajille, mutta 

käyttöönotto sujui ilman ongelmia

– Opiskelijat omaksuivat käytön nopeasti – sama ympäristö lähiopetuksessa ja verkko-opetuksessa

– Collaborate videoyhteydellä soveltui erinomaisesti verkko-opetukseen

• OneNote opettajien käytössä toimi hyvin

– Opiskelijat tekivät kaikki tehtävät suoraan OneNotessa, jolloin opettaja pystyi seuraamaan jatkuvasti opiskelijan 

tehtävien edistymistä. Tämä mahdollisti välittömän palautteen ja ohjauksen antamisen lähi- ja verkko-

opetuksessa

• Sisältö onnistuttiin rakentamaan sopivaksi kokeilussa mukana olleille opiskelijoille

– Riittävän helppoa, jotta ei syntynyt liian suurta kuilua aikaisemmin opitun kanssa

– Ei liian helppoa, jotta kaikki joutuivat tekemään työtä uuden oppimiseksi

– Muodosti juuri oikean tyyppisen sillan ammatillisen opiskelun ja amk opetuksen välille

• Haastetta opintojen sovittamisessa muuhun opiskeluun, esim. työssäoppimisjaksoilla



AMK-polku – opiskelijoiden näkökulmia

• Vaatii jämäkkää itseohjautuvuutta, itsenäistä opiskelua ja tiedonhakua

– Tarvitaan hyvä motivaatio, muuten ei riitä energiaa. Prosessi on pitkä, esim. 3 tai 4 jaksoa.

– Motivaatiossa on tärkeä rooli myös opettajalla ja opinto-ohjaajalla, jotta visio tavoitteesta säilyy

• Tarvitaan sitoutumista pitkäjänteiseen ja ajoittain raskaaseenkin työskentelyyn

• Täytyy ymmärtää, että 7 osp:n osaaminen karttuu hitaasti prosessin aikana

• Kurssit tarjolla nyt kaikille tekniikan alojen opiskelijoille avoimessa Omniassa

• Osalla opiskelijoista kävi niin, että tunnit eivät sopineet lukujärjestykseen. 

– Tässä opinto-ohjaaja voisi auttaa, jotta lukujärjestykseen voisi saada tilaa, esim. vaihtoehtoisia suoritustapoja 

muille opinnoille.

• Vaihtoehto kaksoistutkinnon suorittamiselle – käytännössäki!

• Tulevaisuus: 2017-18 oli pilottivuosi, materiaalit, kokeilu

– Avoin Omnia tarjoaa nyt kursseja kaikille tekniikan alojen opiskelijoille



AMK-polku – siirrettävyys

• Ei vaadi erityisiä ATK järjestelmiä, useimmissa oppilaitoksissa on käytettävissä 

Microsoft Office 365 ympäristö, johon sisältyy normaalisti myös OneNote Class Notebook -sovellus

• Malli sopii myös normaaliin luokkaopetukseen, joskaan opiskelijat eivät siinä tapauksessa saa 

kokemusta monimuoto-opiskelusta

• Oppilaitoksessa tarvitaan hyvää yhteistyötä koulutussuunnittelijoiden ja kaikkien ammatillisten 

opettajien kanssa aikataulujen ja lukujärjestysten sovittamiseksi

• Edellyttää ammatillisten ja YTO-opettajien läheistä yhteistyötä AMK:n ja työelämäedustajien kanssa

• Koordinointi olisi suositeltavaa antaa opinto-ohjauksen vastuulle 

– Opinnot jakautuvat pitkälle aikavälille (esim. Omniassa 3 jaksoa)

– Tärkeää sopia kokonaisvaltaisesti mallin soveltamisesta oppilaitostasolla; missä vaiheessa opintoja 

suositellaan osallistumaan, missä järjestyksessä opintoja suoritetaan, miten opetus linkittyy muihin opintoihin

– Tärkeää tunnistaa motivoituneet opiskelijat, jotta heitä voidaan kannustaa ja auttaa heitä löytämään

• Haastetta opintojen sovittamisessa muuhun opiskeluun, esim. työssäoppimisjaksoilla
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