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Opiskelijan tarina
Korkeakoulutus
-oppimisympäristöstä
KUVA LAPIN AMK VIESTINTÄ

Tämä tarina perustuu tieto- ja viestintätekniikan
väyläopiskelijan, Rasmuksen, 18, haastatteluun.
Tarinassa kuvataan Rasmuksen matkaa korkeakoulutuksen polulla kohti ammattikorkeakouluopintoja – ”Nopeammin, Pitemmälle, Korkeammalle”, kuten EPPA-korkeakoulutuksen polun
sloganissa sanotaan.

KORKEAKOULUTUKSEN POLULLA
Opiskelen tällä hetkellä REDUlla tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa ja valmistun sieltä piakkoin. Teen samaan aikaan tieto- ja viestintätekniikan 30 opintopistettä (op) väyläopintoja Lapin
AMKissa. Korkeakoulupolun ja väyläopintojen
valinta on merkinnyt minulle paljon. ”AMKissa on Kuva 1 Rasmus
tullut paljon uusia asioita, joita en ollut koskaan
opiskellut. On tullut tunne, että on nyt oikeasti opiskelemassa – oppii uutta ja tärkeää.
On tullut tunne, että nyt mennään elämässä eteenpäin.”
Väyläopinnot ovat antaneet minulle paljon. ”On hienoa, että näin nuorella iällä
pääsee jo näin pitkälle. Eikä käy niin, että amis loppuu ja menet armeijaan. Sitten luet
pääsykokeisiin ja jos et pääse sisään, niin jäät paikalleen.” Minulla on ensimmäinen
vuosi kohta tehtynä väyläopintojen avulla ja kun saan tutkinto-opiskelijan paikan,
voin jatkaa opintoja jopa toiselta vuodelta. On tosi hienoa, että näillä väyläopinnoilla
voi edistää siirtymistä ammattikorkeakouluun.
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OPISKELUN HAASTEITA JA ONNISTUMISEN KOKEMUKSIA
Minulla on ollut syksyllä muutama opintojakso ja keväällä on vähän enemmän. Olen
saanut positiivisia kokemuksia koodauskurssilta. ”Se on yllättävän mukavaa, kun tiedät perusteet ja pääset itse tekemään ja etenemään. Nyt on helppo opiskella sitä tulevaisuudessa lisää.” Olen tehnyt myös matematiikan opintojakson. ”Se oli haastava
amispohjalta ja se vaati myös paljon itsenäistä työskentelyä. Piti etsiä itse tietoa, katsoa
YouTubesta lisää opetusvideoita ja harjoitella paljon kotona.” Opetus oli mielestäni
hyvää. Siinä kuitenkin oletettiin, että perusteet ovat opiskelijoilla hallussa. ”Amiksessa
nämä asiat unohtuivat, kun niitä ei tarvinnut, vaikka yläasteella ne olikin jo opetellut.”
Olisin halunnut suorittaa AMKin valmentavan matematiikan -opintojakson, mutta
en pystynyt aikataulujen takia siihen osallistumaan. ”Se olisi ollut tosi hyvä lisä tähän.”
Minulla on ollut onnistumisen kokemuksia ja haasteita. ”Olen onnistunut hyvin
siinä, että olen ollut jokaisella tunnilla mukana. Olen myös palauttanut kaikki tehtävät
ajallaan, päässyt kurssit läpi ja pysynyt aikatauluissa.” Haasteita on ollut matematiikan lisäksi esseen tekemisessä Orientaatioprojekti -opintojaksolla. ”Vaikeuksia on
ollut siinä, kun ei ole lukiotaustaa, eikä ole käytynä paljoa lukuaineita. Amiksessa ei
ole tarvinnut tehdä esseitä, viimeksi yläasteella olen niitä kirjoittanut.”
Parasta tähän mennessä on ollut oppimisen kokemukset ja onnistumisen tunteet.
”Ensin ajattelin, että mitenköhän kurssien kanssa käy. Tulee ihan voittajafiilis, kun
asia on vaikeaa ja opiskelet sitä ja sitten opit sen.” Opiskelun aikana korkeakouluopiskelutaitoni ovat parantuneet – ainakin matematiikka ja ongelmanratkaisutaidot.
”Opiskelussa pärjää hyvin, jos päätät, että pärjäät. Mutta jos menet opiskelemaan sillä
aatteella, että teet sinne päin, niin sinulle tulee todennäköisesti ongelmia. Minullakin
esimerkiksi on harrastuksia ja amiskurssit vielä päälle.” Koulupäivät ovat olleet välillä
pitkiä. ”Ensin amistunteja päivällä, sitten treenit iltapäivällä ja illalla vielä AMKopintojen tunteja. Mutta kyllä niistä selviää, jos niin päättää.”

OHJAUKSELLA ETEENPÄIN
Alun perin kuulin väyläopinnoista REDUlla opettajalta. Opettaja lähetti sähköpostilla
tiedotteen ja saimme tietoa muualtakin. Väyläopiskelua käytiin myös tunnilla läpi ja
keskusteltiin asiasta. ”Mietin, että tuo olisi hyvä minun tulevaisuudelleni ja väyläopinnot kiinnostivat paljon.” Otin yhteyttä AMKiin ja sovittiin tapaaminen. Alussa saimme
paljon informaatiota, miten homma lähtee käyntiin. Opintojen aikana olemme saaneet
paljon apua ja ohjausta opettajilta ja opolta.
Opettajat ovat auttavaisia – aina pystyy kysymään opettajilta neuvoa. ”Aina saa
apua ja hyvin yksityiskohtaistakin palautetta erilaisista tehtävistä. Ei jää koskaan
paikalleen, vaan aina pääsee eteenpäin.” Ammattiopiston opintojen ja AMKin väyläopintojen yhdistäminen on sujunut hyvin. Tein syksyllä väyläopintoja monimuotoryhmän mukana, koska ammattiopiston tunnit olivat päivisin. AMKissa monimuotoryhmällä tunnit olivat AC:n kautta iltaisin, etänä. ”On tosi tärkeä aikatauluttaa päivät.
Se auttaa ajanhallinnassa, kun aikataulutat mitä teet joka päivä.”
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Vartiainen, Löf, Upola, Holopainen & Koivumaa (toim.)

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT
Minun mielestäni Lappi on hyvä paikka olla ja opiskella. Täällä on hienoja nähtävyyksiä, lunta ja erilaista tekemistä. Opiskelun lisäksi löytyy hyviä rentoutumisen
paikkoja. ”Jos on itsellä halua ja motivaatiota, voi pärjätä. Se vaatii paljon päättäväisyyttä ja aktiivisuutta. Pitää ottaa itseä niskasta kiinni, mutta se on palkitsevaa.”
Haluan rakentaa minun tulevaisuuttani eteenpäin. ”Minulle tärkeää ovat minun
harrastukseni ja haluan keskittyä niihin. Tavoitteeni on myös rakentaa tulevaisuutta
niin, että saan paperit täältä, saan ammatin ja hyvän työn. Jos tätä alaa jatkan, niin
toivoisin, että opin tosi hyväksi koodariksi.” Koodarin työ on yleensä joustavaa. Siinä
pystyy tekemään töitä yrityksille esimerkiksi kokonaan etänä kotoa. Osaaville koodareille on töitä ja hyväpalkkainen työ löytyy helposti. Olen miettinyt liittäväni mahdollisesti liiketaloutta myös mukaan opintoihini. ”Olen toisaalta myös myyntityyppinen ihminen.”
Suosittelen väyläopintoja muillekin, koska se mahdollistaa sen, että pääset nuoressa
iässä rakentamaan polkuasi pitemmälle. Vinkkeinä muille väyläopintoja miettiville
antaisin:
Aikatauluta,
tee kaikki ajallaan – älä jätä tekemättä,
koita pitää itsekuri – sitä tulet tarvitsemaan,
itseopiskele – jos et ymmärrä,
jos on joku epäselvää – kysy.
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