LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN
VÄYLÄOPINNOT
Sujuva väylä ammattikorkeakouluopintoihin
• Ammattiopisto Lappian,
• Lapin koulutuskeskus REDUn ja
• Saamelaisalueen koulutuskeskuksen
opiskelijoille.

VÄYLÄOPINNOT
Haluatko kehittää ammatillista
osaamistasi? Mietitkö jatkoopintoja? Haluaisitko aloittaa
tutkintotavoitteisen opiskelun?
Hae Lapin ammattikorkeakoulun
väyläopintoihin!
Lapin AMKin ammatilliset
väyläopinnot on suunnattu
yhteistyöoppilaitosten
(Ammattiopisto Lappian, Lapin
koulutuskeskus REDUn ja
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen)
opiskelijoille, jotka opiskelevat
soveltuvaa ammatillista
perustutkintoa. Opinnot ovat
maksuttomia yhteistyöoppilaitosten
opiskelijoille.

ammatillisten opintojen viimeisenä
lukuvuotena.
Väyläopinnot ovat
koulutuskohtaisesti päivä-,
monimuoto- tai verkko-opintoja.
Päiväopinnot toteutetaan
lähiopetuksena kampuksilla.
Monimuoto-opinnot sisältävät
pääsääntöisesti etäopiskelua verkkooppimisympäristöissä. Lisäksi
monimuoto-opintoihin kuuluu
lähiopetusjaksoja.
Väyläopintoja toteutetaan Lapin
ammattikorkeakoulun kampuksilla:
Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä
koulutuskohtaisesti.

Mikäli sinulla on jo soveltuva
ammatillinen perustutkinto,
voit ilmoittautua suorittamaan
väyläopintoja avoimen
ammattikorkeakoulun kautta
avoimen AMKin opintomaksulla.

Väyläopiskelijat saavat tukea
ja ohjausta opiskeluun ja
oppimisympäristöihin. Opintojen
alussa opiskelijalle laaditaan
myös henkilökohtainen
opintosuunnitelma.

MITÄ VÄYLÄOPINTOJEN OPISKELU
TARKOITTAA?

MITEN HAEN VÄYLÄOPINTOIHIN?

Väyläopinnot ovat Lapin
ammattikorkeakoulun
opetussuunnitelman mukaisia
opintoja ja hyväksiluettavissa
osaksi tutkinto-opintoja. Ne ovat
ensimmäisen lukuvuoden AMKopintoja ja opiskelu tapahtuu
tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä
lukujärjestysten mukaisesti. Opinnot
ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä
ja suunniteltu suoritettaviksi

Lapin ammattikorkeakoulu avaa
syksyllä alkaviin väyläopintoihin
haun maaliskuussa ja tammikuussa
alkaviin väyläopintoihin syyskuussa.
Tästä tiedotetaan yhteistyöoppilaitoksia. llmoittautuminen
väyläopintoihin tapahtuu omalle
opinto-ohjaajalle.
Edellytyksenä väyläopinnoille
on soveltuvan ammatillisen
perustutkinnon opiskelu

yhteistyöoppilaitoksessa sekä
sosiaali- ja terveysalan opinnoissa
opintomenestyksen on oltava
vähintään tasolla hyvä. Opintoohjaajan kanssa tarkistetaan
lisäksi opintojen soveltuvuus
opintoihin ja elämäntilanteeseen.
Opinto-ohjaaja ilmoittaa hakijat
soveltuvuusjärjestyksessä Lapin
AMK:lle. Väyläopintoihin
varatut paikkamäärät vaihtelevat
koulutuksittain.
VÄYLÄOPINTOJEN KAUTTA
TUTKINTO-OPISKELIJAKSI

Kun opiskelija on suorittanut
väyläopinnot (30 op) ja hänellä
on soveltuva ammatillinen
perustutkinto, voi hän hakea Lapin
AMK:n tutkinto-opiskelijaksi
erillishaussa ns. avoimen väylä -haku.
Hakija voidaan hyväksyä tutkintoopiskelijaksi ilman valintakoetta.
Aloituspaikkojen määrä vaihtelee
koulutuksittain ja mahdollinen
opiskelijavalinta tapahtuu
koulutusalalla.
Väyläopintojen tavoitteena on
edistää siirtymistä ammatillisesta
koulutuksesta AMK-koulutukseen.
Ideana on, että tutkinto-opiskeluaika
Lapin AMK:ssa lyhenee suoritettujen
väyläopintojen ja ammatillisessa
koulutuksessa hankitun osaamisen
perusteella.

OPINNOT AMMATILLISELLA TOISELLA ASTEELLA

SOVELTUVAT VÄYLÄOPINNOT LAPIN AMKIN
KOULUTUKSESSA

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto
(tarjoilija, kokki)

Restonomikoulutus, restonomi (AMK),
suomenkielinen ja englanninkielinen koulutus

Matkailun perustutkinto (matkailupalvelujen tuottaja,
vastaanottovirkailija, matka-asiantuntija)

Restonomikoulutus, restonomi (AMK),
suomenkielinen ja englanninkielinen koulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja)

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, liikunnanohjaaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Geronomikoulutus, geronomi (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja, kuntoutus)

Fysioterapiakoulutus, fysioterapeutti (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK)

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
(mediapalvelujen ja kuvallisen ilmaisun toteuttaja,
kuva-artesaani)

Kuvataiteen koulutus, kuvataiteilija (AMK)

Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi)

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK),
suomenkielinen ja englanninkielinen koulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (datanomi)

Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (datanomi), Tietoja
tietoliikennetekniikan perustutkinto (ICT-asentaja)

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Maanmittausalan perustutkinto (kartoittaja)

Maanmittaustekniikan koulutus, insinööri (AMK)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (koneasentaja,
kunnossapitoasentaja), Autoalan perustutkinto
(ajoneuvoasentaja), Kaivosalan perustutkinto

Konetekniikan koulutus, insinööri (AMK)

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (sähkö/automaatioasentaja) Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, insinööri (AMK)
Rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja, maarakentaja,
maarakennuskoneen kuljettaja, kivirakentaja), Talotekniikan
perustutkinto, Teknisen suunnittelun perustutkinto,
Kaivosalan perustutkinto, Puuteollisuuden perustutkinto
(teollisuuspuurakentaja)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (luonto-ohjaaja,
luonnonvaratuottaja, ympäristönhoitaja), Metsäalan
perustutkinto (metsäenergiantuottaja, metsurimetsäpalveluiden tuottaja, metsäkonekuljettaja)

Metsätalouden koulutus, metsätalousinsinööri (AMK)

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (poronhoitaja),
Maatalousalan perustutkinto (eläintenhoitaja,
maaseutuyrittäjä), Puutarha-alan perustutkinto (puutarhuri),
Elintarvikealan perustutkinto (lihatuotteiden valmistaja)

Maaseutuelinkeinojen koulutus, agrologi (AMK)
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Lisätietoja väyläopinnoista ja hausta

www.lapinamk.fi/vaylaopinnot
Lapin ammattikorkeakoulu
Jonna Löf
Puh. 040 708 0724
vaylaopinnot@lapinamk.fi
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