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Opetus Kehittäminen Tutkimus

Tervetuloa opiskelemaan Laureaan 

Digitaalisia Väyläopintoja 



Me olemme Laurea

 Olemme Suomen 
vetovoimaisin 
ammattikorkeakoulu

 Opiskelijamme työllistyvät 
erinomaisesti

 Tuotamme uutta osaamista 
soveltavalla tutkimuksella

 Olemme vahva aluekehittäjä



Olemme
vahva toimija 
Uudellamaalla



Laurea numeroina



Ihmiset ja vuorovaikutus ovat

toimintamme keskiössä.
Opiskelu, TKI-toiminta ja aluekehitys

Laureassa tapahtuvat eri osapuolten

yhteistyössä. Yhteisöllistä

toimintatapaa kuvastaa

sloganimme



Laurealainen
tapa oppia

LbD (Learning by Developing) 

Laureassa kehitetty ainutlaatuinen 

ja palkittu pedagoginen malli

 Keskittyy käytännön projekteihin

 Yhteistyössä yritysten ja työelämän 

kanssa

 Opiskelijat oppivat käytännön 

kokemuksen kautta





Ainutlaatuiset
koulutukset:

Turvallisuus ja

riskienhallinta

Laureassa voit opiskella laaja-alaiseksi 

turvallisuuden ja riskienhallinnan 

asiantuntijaksi.

Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja 

arvioimaan organisaation turvallisuuteen ja 

riskienhallintaan liittyviä asioita, sekä 

johtamaan erilaisia tiimejä ja 

työelämäprojekteja.



Kauneuden-

hoitoala

Ainoa suomenkielinen estenomikoulutus

yhdistää liiketalouden ja kosmetiikan raaka-

aineiden osaamisen.

Ainutlaatuiset
koulutukset:



Rikos-

seuraamusala

Tarjoamme Laureassa ainoana Suomessa 

rikosseuraamusalan korkeakoulututkinnon.

Rikosseuraamusalan keskeisenä tavoitteena on 

vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja 

rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen 

katkaisemiseen.

Ainutlaatuiset
koulutukset:



AMK-koulutukset:
 Fysioterapeuttikoulutus

 Kauneudenhoitoala

 Liiketalous

 Matkailu- ja palveluliiketoiminta

 Rikosseuraamusala 

 Sairaanhoitajakoulutus 

 Sosionomikoulutus

 Terveydenhoitajakoulutus

 Tietojenkäsittely

 Turvallisuus ja riskienhallinta



Palvelulupauksemme opiskelijoille

Laureassa voit opiskella joustavasti ja suunnitella oman opintoaikataulusi.

Saat ohjausta, palautetta sekä laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut.

Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa.
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• Sujuvat opintopolut

• Korkeakouluopintojen   
harjoitteleminen

• AMK -opintoja osaksi toisen 
asteen tutkintoa

• HOT (Hankitun Osaamisen 
Tunnustaminen) myöhemmissä 
korkeakouluopinnoissa

• Verkko-opintoja aikaan ja 
paikkaan sitomattomasti

• 10 osaamispistettä AMK-
opintoja osaksi tutkintoa

• HOPS

• Motivoituneille opiskelijoille 
uusia mahdollisuuksia 
laajentaa osaamistaOpiskelija

Digitaalisten Väyläopintojen periaatteet

AMK-tutkinto
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Koulutusväylät 2019

Sairaanhoitajakoulutus

Sosionomikoulutus

Rikosseuraamusalan koulutus / Sosionomikoulutus

Fysioterapeutin koulutus

Liiketalouden koulutus

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus / 

Liiketalouden koulutus

Tietojenkäsittelykoulutus

Kauneudenhoitoalan koulutus

Restonomikoulutus
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Kumppanit
Työväen Akatemia

Luksia

Kisakallion urheiluopisto

Varia

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Keuda

Stadin ammattiopisto

Espoon lukiot

Omnia Koulutus

Careeria

Vantaan lukiot

Vihdin lukio

Business College Helsinki
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Toteutussuunnitelma SY2019

Koulutusväylä Opintojakso syksyllä 2019 (Keväällä 2019 aloittaneet)

Sairaanhoitaja Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5 op (R0188)

Estenomi Kosmetiikan kemia 5 op (V1582)

Liiketalous Johtaminen ja esimiestyö 5 op (R0215)

Tietojenkäsittely Projektinhallinta ja viestintä 5 op (R0183)

Sosionomi Projektinhallinta ja viestintä 5 op (R0183)

Sosionomi,
rikosseuraamusala

Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 
(V1384)
/ Vastuullinen johtaminen työyhteisössä (R0206)

Turva Basics of Corporate Security and Risk Management

Fysioterapeutti Projektinhallinta ja viestintä 5 op (R0183)

Restonomi Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus



Väyläopintoihin liittyvät 

opintojaksot 1 (3)

Opintojaksokuvauksista lyhennelmät;
Projektinhallinta ja viestintä
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä, toimia 

monikulttuurisissa organisaatioissa, hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä 

työvälineitä

Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
Opiskelija osaa kuvata anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet, kuvata solujen, kudosten, elinten ja 

elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä selittää niiden merkityksen koko ihmiskehon toiminnalle ja perustella 

kuvantamis- ja bioanalyytikan perusmenetelmien hyödyntämistä hoitotyössä

Kosmetiikan kemia
Opiskelija osaa vahvat ja heikot sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen, perushiiliyhdisteet, yhdistää 

kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen 

Johtaminen ja esimiestyö
Opiskelija osaa analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä, soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia ja 

analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia 



Väyläopintoihin liittyvät 

opintojaksot, jatkuu 2 (3)

Opintojaksokuvauksista lyhennelmät;
Johdatus Linux –käyttöjärjestelmään
Opiskelija osaa asentaa Linux-käyttöjärjestelmän, muokata sitä omia tarpeitaan vastaavaksi, käyttää sekä työpöytä-

että komentoriviohjelmia, luoda, muokata ja poistaa tiedostoja ja hakemistoja, kirjoittaa komentoriviskriptejä ja  

ylläpitää järjestelmää huolehtien sen tietoturvasta hyviä käytäntöjä noudattaen

Lastensuojelu
Opiskelija osaa toteuttaa työssään lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita sekä avo- että sijaishuollon työssä, 

tunnistaa ja arvioida lastensuojelun tarvetta, havaita ja tulkita lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa, 

analysoida varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä

Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus
Opiskelija tuntee arvoja ja eettisiä periaatteita, osaa hahmottaa rikosseuraamusalan asiakkuutta ja elämäntilanteita, 

tuntee ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan ja osaa kohdata ja olla vuorovaikutuksessa yksilöiden kanssa

Vastuullinen johtaminen työyhteisössä
Opiskelija osaa lähijohtamisen ja lähiesimiestyön periaatteet, henkilöstöjohtamisen, toimivan henkilöstösuunnittelun 

ja työn kehittämiseen liittyvät käsitteet, toimia tavoitesuuntautuneesti organisaation työtilanteissa, soveltaa 

johtamisen peruslainsäädäntöä sekä työsuojelu- ja työhyvinvoinnin perusteita, toimia organisaation eettisten arvojen 

mukaisesti monikulttuurisissa työyhteisöissä ja kehittää itseään ammattilaisena ja työyhteisön vastuullisena toimijana 



Väyläopintoihin liittyvät 

opintojaksot, jatkuu 3 (3)

Opintojaksokuvauksista lyhennelmät;
Basics of Corporate Security and Risk Management
Opiskelija osaa yritysturvallisuuden keskeiset peruskäsitteet ja osa-alueet, turvallisuusalan eettisen perustan sekä sitä 

koskevan keskeisen lainsäädännön periaatteet, tunnistaa turvallisuusalalla toimivalta vaadittavat keskeiset 

osaamisvaatimukset, tarkastella yritysturvallisuuden osa-alueita yhteydessä toisiinsa, käyttää tietoteknisiä välineitä ja 

riskienarvioinnin menetelmiä ja vertailla ja valita kohteelle sopivia riskienarviointikeinoja 

Anatomia ja fysiologia
Opiskelija osaa anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet, nimetä ja paikantaa elimet, kuvata eri elinten rakenteen 

ja toiminnan ja kuvata elimistön eri säätelyjärjestelmät 

Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus
Opiskelija osaa soveltaa elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, kuvata 

elintarvikeketjun mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset ruokatuotantoon, ja laatia 

korjaavia toimenpiteitä yrityksen laadunhallintajärjestelmään

Current issues and future trends in Hospitality Field
The student is able to develop his/her current skills and competences with respect to Hospitality Management and apply

current issues and future trends when organizing and developing services



Väyläopintoihin liittyvät 

opetussuunnitelmat (linkit)

Linkit opetussuunnitelmiin ja opetussuunnitelman sisältä 

löytyvät linkit opintojaksokuvauksiin;
Sairaanhoitajakoulutus

Sosionomikoulutus

Rikosseuraamusalan koulutus

Fysioterapeutin koulutus

Liiketalouden koulutus

Turvallisuusalan koulutus

Tietojenkäsittelykoulutus

Kauneudenhoitoalan koulutus

Restonomikoulutus

https://ops.laurea.fi/index.php/fi/68094/fi/69131/SHF218SN/year/2018
https://ops.laurea.fi/index.php/fi/68094/fi/69144/SSB218KN/year/2018
https://ops.laurea.fi/index.php/fi/68094/fi/69142/SRV216SN/year/2016
https://ops.laurea.fi/index.php/fi/68094/fi/69127/SFG218SN/year/2018
https://ops.laurea.fi/index.php/fi/68094/fi/69095/HLF218KN/year/2018
https://ops.laurea.fi/index.php/fi/68094/fi/69101/HSA217SN/year/2017
https://ops.laurea.fi/index.php/fi/68094/fi/69121/NTA218KN/year/2018
https://ops.laurea.fi/index.php/fi/68094/fi/69127/SFG218SN/year/2018
https://ops.laurea.fi/index.php/fi/68094/fi/69409/MKA218KN/year/2018


Ja seuraavaksi?

 Haku väyläopintoihin marras-joulukuussa ja elokuussa joka vuosi

 Hakulinkki aukeaa verkkosivuillamme hakuajan alkaessa: 
https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/vaylaopinnot/

 Yhteinen orientaatiopäivä väyläopintoihin elokuun ja tammikuun alussa

 Tutustumme opintoihin; Projektinhallinta ja Viestintä –opintojaksoon ja Optima-työtilaan
 Saatte tunnukset opiskeluympäristöön

 Osallistut ja suoritat valittuja opintojasi ja ne sisällytetään omaan HOPS:in

Sinun oppilaitoksessasi – keskustelut oman opinto-ohjaajasi kanssa

 Opintojen edetessä, jos Sinulla on kysyttävää ole yhteydessä

opintojakson opettajaan, yhteyshenkilöön tai omaan opinto-ohjaajasi

 Saat opintosuorituksen, kun opintojakso suoritettu hyväksyttäväksi

 Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Laureaan myöhemmin

https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/vaylaopinnot/


Lisätietoja

• Minna Erkkilä, kehittämispäällikkö, 

yhteyshenkilö, tel. 046 876 1950, 

minna.erkkila@laurea.fi

• Sari Kinnaslampi, suunnittelija

mailto:minna.erkkila@laurea.fi


Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa!



Tervetuloa 
Laureaan!


