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Sisältö

- Miksi opiskella kieliä?

- Miksi opiskelisin enemmän kieliä jo ammattiopistossa?

- Millaisia ovat ammattikorkeakoulun kieliopinnot?

- Mikä on lähtötasosi?

- Miten parannan kielitaitoani jo ammattiopiston aikana?

- Mistä saan tietoa ammattikorkeakoulun valmentavista 
opintojaksoista?

- Valmentavat kieliopinnot keväällä ja kesällä 2019

- Valmentavat kieliopinnot syksyllä 2019
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Miksi opiskella  kieliä?

Opiskelu on kansainvälistä.

• Oppilaitoksessasi on opiskelijoita eri kansallisuuksista.

• Ryhmässäsi on vaihto-opiskelijoita.

• Lähdet opiskelijavaihtoon tai kansainväliseen 
työharjoitteluun.

• Osallistut vieraskielisen luennoitsijan opetukseen.

• Sinulla on vieraskielistä oppimateriaalia
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Miksi opiskella kieliä?

Työelämä on kansainvälistä.
- Kielitaito on osa ammattitaitoasi.
- Työskentelet ulkomaalaisessa yrityksessä.
- Työkaverisi ja asiakkaasi ovat ulkomaalaisia.
- Työtehtäväsi vievät sinut ulkomaille. 
- Työpaikallasi käy ulkomaalaisia vieraita, joille esittelet esim. 

työpaikkaasi, työtehtäviäsi, koneita, laitteita, tuotteita.
- Luet ja kirjoitat käyttöohjeita, esitteitä ja ohjelmistoja vierailla kielillä.
- Osallistut monikansallisiin projekteihin.
- Työnantajasi voi edellyttää usean eri kielen osaamista.
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Miksi opiskelisin enemmän kieliä jo 

ammattiopistossa?
Tarvitset kieli- ja viestintätaitoa jatko-opinnoissa. 
• Kielitaitoasi testataan ammattikorkeakoulun pääsykokeissa.
• Ammattikorkeakoulussa opiskelet kieliä yhteensä vähintään 

15 op (suomen kieli ja viestintä, englanti ja ruotsi).
• Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä.
• Osa opintojaksoista on kansainvälisiä projekteja
• Voit lähteä opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun 

ulkomaille.
• Ammattikorkeakoulussa sinulta edellytetään 

kansainvälistymistä.
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Millaisia ovat ammattikorkeakoulun 
kieliopinnot?

- Kieliopinnoissasi harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintätaitoja mm. 
kirjoittamalla työelämän dokumentteja (raportteja, muistioita , 
sähköpostiviestejä ja tarjouksia) ja harjoittelemalla suullisia työelämän 
viestintätilanteita (asiakastilanteita, kokouksia, ohjaustilanteita ja tuote- ja 
yritysesittelyjä).  

- Teet osan kieli- ja viestintäopinnoistasi projektien tai työelämän 
toimeksiantojen yhteydessä.

- Kulttuurienvälinen viestintä on tärkeä osa kieli- ja viestintäopintojasi. 
- Kielten oppiminen on itseohjautuvaa (lähi-, etä- ja itseopiskelua). Tarvitset 

tiedonhaun, ajanhallinnan, ryhmässä työskentelyn  ja oppimaan 
oppimisen taitoja.

- Kieli- ja viestintäopintojesi tavoitteena on saavuttaa hyvät esiintymis- ja 
vuorovaikutustaidot.
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Mikä on lähtötasosi? 

• Aloittaessasi ammattikorkeakouluopinnot englannin  ja 
ruotsin kielen taitotasosi tulee olla B1 (ymmärrät yleiskielisiä 
viestejä, selviät kohdemaassa matkustaessa, pystyt 
tuottamaan selkeää tekstiä, peruskielioppi hallussa).

• Opiskelun alussa lähtötasosi testataan englannissa  
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/getals ja ruotsissa

• Mikäli testien tulos on alle B1(englanti) tai hylätty(ruotsiI
sinun on osallistuttava englannin ja ruotsin valmentaviin 
opintoihin ennen varsinaisten kieliopintojen alkamista.
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Miten parannan kielitaitoa 
ammattiopiston aikana?  

- Voit osallistua  ammattikorkeakoulun 
valmentaville englannin (English Refresher, 3 
op) ja ruotsin (Svensk klinik –
Rautalankaruotsia 3op) opintojaksoille.

- Nämä opintojaksot kartuttavat 
ammattikorkeakoulun opintopisteitä.
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Mistä saan tietoa ammattikorkeakoulun 

valmentavista opintojaksoista?

- Kurssit, paikka, aika/ilmoittautumisaika ja 
opettaja löytyvät väyläopintojen nettisivuilta: 
www.vaylaopinnot.fi

- Lisätietoja antavat: oma opinto-ohjaaja ja 
nettisivuilla mainitun  opintojakson 

opettaja(etunimi.sukunimi@karelia.fi)
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Valmentavat opinnot keväällä 2019 
ruotsi

- Svensk klinik – Rautalankaruotsia valmentava 
opintojakso 

- Ilmoittautuminen käynnissä
- Ajankohta 4.2-30.4
- Itsenäisesti opiskeltava aikaan ja paikkaan 

sitomaton opintojakso, ei lopputenttiä
- Lisätiedot: laura.vaisto@karelia.fi
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Valmentavat opinnot keväällä 2019
englanti

- English Refresher, ilmoittautuminen 27.1 
mennessä

- Monimuotototeutus (verkkotapaamisia ja 
itseopiskelua, tarvitset kuulokemikrofonin)

- Mahdollisesti myös lähitoteutus

- Yhteydenotot: tai heidi.vartiainen@karelia.fi
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Valmentavat opinnot kesällä 2019
ruotsi

- Svensk klinik – Rautalankaruotsia valmentava 
opintojakso kesällä 2019

- Ilmoittautuminen 15.3-30.4

- Ajankohta 1.6-31.7

- Itsenäisesti opiskeltava, aikaan ja paikkaan 
sitomaton opintojakso, ei lopputenttiä

- Tiedustelut: marita.suomalainen@karelia.fi
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Valmentavat opinnot kesällä 2018
englanti

- English Refresher, virtuaalitotetus (itseopiskelu)

- Ilmoittautuminen 15.3-30.4

- Aloitus: 1.6

- Opettaja: ei vielä tiedossa, seuraa väyläopintojen 
sivuja 
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Valmentavat opinnot syksyllä 2019
ruotsi

- Svensk klinik, Rautalankaruotsia 
valmentava opintojakso

- Aloitus syyskuussa

- English Refresher?
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Muita kielten opintojaksoja, jonne 
voi osallistua

- Tervetuloa englannin ensimmäisille 
tutkintoon kuuluville opintojaksoille, 
mikäli taitotasosi on riittävä

- Ota yhteyttä:

- liisa.sandvall@karelia.fi

- johanna.nieminen@karelia.fi
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