
Vauhtia avoimen 
opiskeluun 



Tunnusten 
käyttöönotto
https://www.karelia.fi/avoin
amk/videomateriaalit/

1.Ota käyttöösi Karelia-ammattikorkeakoulun käyttäjätunnus 
kun saat ohjesähköpostiin – ei aikaisemmin!
Käyttäjätunnuksella voit kirjautua verkko-oppimisympäristö 
Moodleen, opiskelijaportaali Pakkiin ja 
opiskelijahallintojärjestelmä Peppiin. 

Jos sinulla ei ole vielä aktiivista käyttäjätunnusta Karelian 
verkkoon, ota se käyttöön osoitteessa https://id.karelia.fi. 
Tarvitset tätä varten verkkopankkitunnukset tai 
mobiilivarmenteen (jos ei ole, niin ota yhteys 
helpdesk@karelia.fi) Katso tarkemmat ohjeet sähköpostin 
liitteestä.

2. Opettaja lähettää sinulle sähköpostiisi kurssiavaimen jolla 
pääset kirjautumaan koulutukseen Moodlessa. 

3. Opintojen aikana tiedottaminen tapahtuu Karelian
opiskelijasähköpostissasi https://posti.karelia.fi 

Kun kirjaudut opiskelijasähköpostiin anna käyttäjätunnus 
muodossa käyttäjätunnuksesi@edu.karelia.fi (esim. 
2098765@edu.karelia.fi).

Salasana on Karelian käyttäjätunnuksesi salasana, jonka olet 
luonut käyttöönoton yhteydessä. Muista käyttää tätä 
sähköpostia, sillä opettajat lähettävät sinne koulutukseen 
liittyviä viestejä. 

https://www.karelia.fi/avoinamk/videomateriaalit/
https://id.karelia.fi/
mailto:helpdesk@karelia.fi
https://moodle.karelia.fi/
mailto:käyttäjätunnuksesi@edu.karelia.fi
mailto:2098765@edu.karelia.fi


Mikä ihmeen 
Moodle  Peppi 
ja Pakki?

Moodle on Karelian virtuaalinen oppimisympäristö, 
johon pääset kirjautumaan Karelian 
verkkotunnuksillasi. Kurssiavaimen, jolla pääset 
opintojen sisältöön, saat opettajaltasi.

Pakki on Karelian opiskelijaportaali, josta löydät 
opiskeluun liittyviä ohjeita ja tietoja.  

Peppi – opiskelijan työpöytä. Voit seurata opintojesi 
edistymistä reaaliaikaisesti. 

Oman opiskelijaoikeusnumerosi saat selville Karelian Pepistä. 
Kirjaudu Peppiin Karelian käyttäjätunnuksella osoitteessa 
https://opiskelija.peppi.karelia.fi

Pepin opiskelijan työpöydältä saat näkyviin henkilötietosi ja 
voimassa olevan opiskelijanumerosi (=opiskeluoikeusnumero). 
Valitse oikealta ylhäältä oma nimesi > asetukset 
>opiskelutiedot. 

https://moodle.karelia.fi/
https://student.karelia.fi/fi/Sivut/default.aspx
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Avoin AMK – mitä 
tarkoittaa?
- Kaikille opiskelusta kiinnostuneille.

- Haluat tutustua AMK-opintoihin ja opiskeluun
- Jäit yhteishaussa vaille opiskelupaikkaa tai vietät välivuotta
- Tähtäät tutkintoon
- Suoritat opintoja keskeneräisen tutkinnon loppuunsaattamiseksi
- Haluat opintoihin joustavuutta ajan ja paikan suhteen esim. työn tai 

opiskelun vuoksi

- Pääasiassa verkko-opintoja, sisältyvät AMK- tai YAMK-tutkintoihin.

- Opinnot hyväksiluetaan, jos haet tutkinto-opiskelijaksi Kareliaan.

- Maksu 10€/1 op, max. 120€/lukukausi.

- Työttömille ja lomautetuille opinnot maksuttomia. 

- Myös kaikille maksuttomia koulutuksia.

- Katso lisää ja ilmoittaudu:  www.karelia.fi/avoinamk

- Avoimen usein kysytyt kysymykset

http://www.karelia.fi/avoinamk
https://www.karelia.fi/karelian-avoimen-amkn-usein-kysytyt-kysymykset/


Opiskelu avoimessa 
AMK:ssa

- Päivä- ja iltaopetusta
- Verkko- ja monimuoto-opintoja
- Oppimistehtävät, 

kirjallisuustentit, verkkoluennot, 
verkkotentit, lähiopetukseen 
osallistuminen

- Joustavaa ja itsenäistä opiskelua
- Opiskelun vapaus ja vastuu 



Ajankäyttö 
opinnoissa
- 1 op = 27 tuntia opiskelijan 

työtä
- Miten suunnittelet ja 

aikataulutat opintosi?



- Suunnittele 
- Selaa opintomateriaali, 

paljon on luettavaa
- Minkä tyyppisiä ovat 

tehtävät 
(palautettavien 
tehtävien määrä, koe)

- Merkitse kalenteriin 
luentoajat, tehtävien 
palautuspäivät ja 
koeajat

Jaksota ja aikatauluta
- Koko opintojakson ajalle
- Päivittäin 

- Apuvälineitä esim. 
Pomodore

- Mihin minulla menee 
aikaa, ns. aikasyöpöt?

- Muista lepo ja vapaa-
aika!

Vinkkejä 
ajanhallintaan

https://www.koulutus.fi/artikkelit/pomodoro-tekniikka-on-toimiva-ajanhallintamenetelma-17172
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2 opintopisteen koulutus
- 54 tuntia opiskelijan työtä
- 13,5 tuntia kuukaudessa  

4 kuukauden ajan
- noin 3,5 tuntia viikossa  4 

kuukauden ajan

Miten jaksotan ja aikataulutan 
opiskelun ?

5 opintopisteen koulutus
- 135 tuntia opiskelijan työtä
- 34 tuntia kuukaudessa 4 

kuukauden ajan
- noin 8,5 tuntia viikossa 4 

kuukauden ajan

Näissä esimerkki koulutuksissa on aikaa suorittaa opinnot ja tehtävät 4 kuukautta. Muista aina 
tarkistaa jokaisen koulutuksen kohdalta erikseen. 

→ Aikatauluta kalenteriin, tauota ja palkitse itsesi 
halutessasi.



- Opiskeluympäristö
- Kotona, kirjastossa, 

koululla, kahvilassa
- Hiljaisuudessa
- Taustamusiikkia/ääniä
- Valaistus
- Omanlainen mukava 

opiskeluympäristö

Paras vuorokauden
aika?

- Opiskelu- ja 
muistiinpanotekniikat
- Alleviivaa, kirjoita, tee 

referaatti, kirjoita omin 
sanoin, mindmap, lue 
ääneen, kuuntele 
tallennetta, yhdessä 
kavereiden kanssa, tee 
kysymyksiä.

Miten ja missä opit 
parhaiten? Pohdi ja tunnista

Lisää vinkkejä: opiskelutaidot.fi 

http://www.opiskelutaidot.fi/opiskelutaitoiltojen-aikataulu/


Kiitos!

Yhteystiedot: 

Maarita Mannelin
maarita.mannelin@karelia.fi

Niina Pennanen
niina.pennanen@karelia.fi

mailto:maarita.mannelin@karelia.fi
mailto:niina.pennanen@karelia.fi

