
Valinnaiset yhteisten tutkinnon osien (9 osp) osa-alueet ja laajuudet 2022 

Kaikkien alojen opiskelijoille tarjolla olevat monimuoto-opetuksena (lähiopetus + itsenäinen 

työskentely) järjestettävät kurssit on merkitty tähdellä (*). Ks. ilmoittautumistiedot alla olevasta 

taulukosta. Muut opinnot ovat tarjolla verkko-opintoina (ks. kampuskohtaiset yhteysopettajat 

erillisestä liitteestä). 

Kaikkien alojen opiskelijoille tarjolla olevat polkuopinnot järjestetään verkko-opintoina ja 

ilmoittautuminen on suoraan opinnon opettajalle (ks. alla). 

 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, valinnainen (3 osp)  

• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen (3 osp) 

• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen, kielen rakenteita 

ja työelämän vuorovaikutusta (3 osp)* 

• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen, ammattisanasto 

ja alan vuorovaikutustilanteet (1 osp)  

o Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) korvaaminen, kun äidinkieli on muu kuin kuin suomi tai 

ruotsi, eikä ruotsia ole opiskeltu peruskoulussa.  

• Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnainen (3 osp)  

• Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, valinnainen (3 osp)  

• Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, valinnainen, valmennus kansainväliseen 

työelämään (3 osp)*   

• Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnainen (3 osp)  

• Taide ja luova ilmaisu, valinnainen (3 osp)  

  

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

• Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen (3 osp)  

• Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, valinnainen (3 osp)  

  

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  

• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen 3 osp   

• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, vapaaehtoisena toimiminen ja 

kansainvälisen toiminnan tutorointi 3 osp*  

• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, opiskelijakuntatoiminta 3 osp*  

▪ Ota yhteyttä oman kampuksen opiskelijakuntatoiminnasta vastaavaan opettajaan. linkki   

• Työelämässä toimiminen, valinnainen (3 osp)  

• Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, valinnainen, valmennusta yrittäjyyteen (3 osp)  

• Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, valinnainen, kevytyrittäjyys (1 osp) * 

• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen (3–9 osp)*,  

• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen 3 osp*  

• Kurssin voi valita joko monimuoto-opetuksena tai verkkokurssina.  

• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen, hyvinvointia liikkuen 3 osp*  



• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen, liikuntatutortoiminta 3 osp  

• Kysy lisää liikunnan opettajaltasi.  

• Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen (3 osp)  

• Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen, Luksian kestävän kehityksen 

työryhmätoiminta 3 osp 

 

OSAAMISPOLUT 2022 (verkko-opinnot, ilmoittautuminen opinnon opettajalle) 

 

Kestävän kehityksen osaamispolku  

1. Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, valinnainen, vastuullisuus viestinnässä, 3 osp: Petra 

Hirvonen 

2. Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt sekä niiden soveltaminen, valinnainen, luonnon kiertokulku 

ja ympäristökysymykset, 3 osp: Tarja Virtanen 

3. Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen, 3 osp: Outi Rönn 

4. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, valinnainen, kiertotalouden 

liiketoimintamahdollisuudet, 3 osp: Outi Rönn 

 

Talousosaamisen osaamispolku 

1. Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, valinnainen, taloudesta viestiminen, 3 osp: Petra 

Hirvonen 

2. Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, rahoitusratkaisujen arvioiminen, 2 

osp: Marita Antikainen 

3. Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, vaurastuminen ja riskien hallinta, 3 

osp: Marita Antikainen 

4. Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, maksaminen, 1 osp: Marita 

Antikainen 

 

  

MONIMUOTO-OPINNOT 2022 (lähiopetus ja itsenäinen työskentely) 

Viestintä ja vuorovaikutus 
äidinkielellä, suomi toisena kielenä, 
valinnainen, kielen rakenteita ja 
työelämän vuorovaikutusta (3 osp) 
 

Ilmoittautuminen 
opettajalle: 
Lohja Päivikki Maaheimo 
Nummela Mia Berg 

Tarjolla keväisin ja 
syksyisin, lähiopetusta n. 
32 h 

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla 
kielellä, englanti, valinnainen, 
valmennus kansainväliseen 
työelämään (3 osp)   

Ilmoittautuminen 
opettajalle: 
Katjusa Merisaari 

Tarjolla keväisin ja 
syksyisin, lähiopetusta 1 
päivä 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena 
toimiminen, valinnainen, 
vapaaehtoisena toimiminen ja 

Ilmoittautuminen 
opettajalle: Marita 
Antikainen 

Tarjolla keväisin, 
lähiopetusta n. 16 h 



kansainvälisen toiminnan tutorointi (3 
osp)  

Yhteiskunnassa ja kansalaisena 
toimiminen, valinnainen, 
opiskelijakuntatoiminta (3 osp) 

Ilmoittautuminen oman 
kampuksen 
opiskelijakuntatoiminnasta 
vastaavalle opettajalle: 
Toivonkatu: Hanna 
Tikkanen 
Nummentie: Ina 
Jääskeläinen 
Ojakkalantie: Juho 
Mustakoski 

Opettajalta lisätietoa 
toiminnasta ja 
tapaamisista 

Työkyvyn ja hyvinvoinnin 
ylläpitäminen, valinnainen (3 osp) 

Ilmoittautuminen 
opettajalle: 
Lohja: Raija Muittari 
Nummela: Anssi Glan 

Tarjolla keväisin ja 
syksyisin, yhteensä neljä 
toteutusta/kampus 

AMK-valmennus (9 osp) Ilmoittautuminen 
opettajalle:  
Juho Mustakoski 

Tarjolla syksyisin, 
lähiopetusta kahden 
viikon pajoissa (yht. 2 
pajajaksoa) 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 
valinnainen, kevytyrittäjyys (1 osp) 

Ilmoittautuminen 
opettajalle: Terhi 
Matikainen 

Tarjolla keväisin, 
lähiopetusta n. 16 h 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena 
toimiminen, valinnainen, 
opiskelijakunnan 
vastuutehtävässä toimiminen (3 
osp)


