
TERVETULOA OPISKELEMAAN 
YHTEISÖPEDAGOGI YAMK-
TUTKINTOA MIKKELIIN! 
   

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkintoon kuuluu: 

• 30 op ammattialan ydinosaamisen opintoja, 
• 30 op sitä tukevia, laajalta tarjottimelta valittavia, täydentävän osaamisen opintoja sekä 
• 30 op laajuinen opinnäytetyö. 

Tutkinnon opiskeluoikeus on 3 vuotta ja opintojen suorittaminen kestää keskimäärin noin 2 
vuotta. 

Opintojen eteneminen 
Opinnot alkavat keskiviikkona 21.8.2019 klo 10 Mikkelin kampuksella, X-rakennuksessa 
(luokka D131). 

Ota ensimmäiselle lähijaksolle mukaasi alkuperäiset todistukset tarkistusta varten. 
Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. 

Hanki opiskelua varten tarvittavat verkkotunnukset jo etukäteen ennen opintojen 
alkua: https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija/. 

Syksyllä 2019 aloittavilla opiskelijoilla tulee olla käytössään oma päätelaite. Lue 
lisää: https://www.xamk.fi/byod-bring-device/ 

  

Opintoihin kuuluu syksyn 2019 aikana viisi nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen 
koulutuksen ydinosaamisen lähijaksoa. Näiden jaksojen ensimmäinen lähipäivä alkaa klo 
10.00 ja muut klo 8.00. 

Opiskeluohjelmaan voi ydinosaamisen lisäksi valita jo syksyllä täydentävän osaamisen 
opintojaksoja. Näiden opintojaksojen lähiopetuspäivät eivät ajoitu välttämättä samalle 
viikolle ydinosaamisen lähiopetuksen kanssa. Opetuskertojen aloitusajat tulee tarkastaa 
erikseen, mutta valtaosin ne alkavat klo 9.00. Täydentävän osaamisen tarjonnassa on myös 
valittavissa runsaasti verkko-opintoja.  

Ydinosaamisen opintojen lähijaksot järjestetään: 

• vko 34: ke 21.8, to 22.8, pe 23.8. 
• vko 38: ma 16.9, ti 17.9. 
• vko 42: ma 14.10, ti 15.10. 
• vko 46: ma 11.11, ti 12.11. 
• vko 51: ma 16.12, ti 17.12. 

https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija/
https://www.xamk.fi/byod-bring-device/


Lähipäivien aikataulut (varaus muutoksiin) löydät omalla 
ryhmätunnuksellasi NKMI19SY lukujärjestysohjelmasta https://lukkarikone.xamk.fi/. 
Valinnaisilla Master School – opinnoilla on erillinen aikataulu. Lisätietoja tarjonnasta opinto-
oppaassa. 

Ensimmäisen lähiopetuskerran (vko 34) ohjelmana on: 

• ke 21.8: Opiskelun orientaatiopäivä (klo 10.00) 
• to 22.8: Kehittämisen menetelmät järjestö- ja nuorisotyössä sekä Nuoruus 

yhteiskunnallisessa muutoksessa –opintojaksot 
• pe 25.8: Perehdytys opinnäyteprosessiin ja Master Schoolin avajaiset 

HENKILÖKOHTAINEN 
OPISKELUSUUNNITELMA 
Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
(HOPS) opiskelijavastaavan kanssa käytävissä keskusteluissa. HOPS sisältää opintojen 
kokonaissuunnitelman, jossa valitset opintoja ammatillisen kehittymisen, työelämän 
osaamistarpeiden ja työuran odotusten näkökulmasta. Samalla pohdit opinnäytteen 
suuntaamista ja sen työelämävaikuttavuutta. Hopsin laadinnan yhteydessä huomioidaan 
opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen. 

Koska opintojen alussa joudut välittömästi valitsemaan opintoihin kuuluvia opintojaksoja, 
sinun tulee perehtyä Järjestö- ja nuorisotyön koulutuksen ydinosaamisen ja Master Schoolin 
täydentävän osaamisen opetustarjontaan jo ennen koulutuksen alkua. Opetustarjonnan löydät 
Järjestö ja nuorisotyön koulutus (ylempi amk) -sivustolta linkistä: 

https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/188687 

Opinto-oppaasta selviää opintojaksojen sijoittuminen koulutukseen lukukausittain, mutta 
myös lähimmän tulevan toteutuksen tarkat päivämäärät.  

Opiskelusuunnitelman laatiminen 
Opintojen nopean käynnistymisen vuoksi luonnostele opintojen sisältö sellaisena, kun ne 
tällä hetkellä haluaisit toteuttaa. Kyseessä on opiskelusuunnitelma, jonka etenemistä 
tarkastellaan ajoittain opintojen aikana. Opiskelusuunnitelman laadinnassa kannattaa käyttää 
HOPS-apupaperia (Word-asiakirja tai pdf-pohja). Opintojen alussa suunnitelma siirretään 
heti sähköiseen Peppi-järjestelmään. 

nuorisokasvatus_ MS HOPS lomake 2019 (word)  

nuorisokasvatus MS HOPS lomake 2019 (pdf)  

VERKKOTUUTOROINTI 
Opintoihin valmistautumisen, opintojen suunnittelun, toteutuksen sekä muiden opintoihin 
liittyvien kysymysten osalta sinulle on tarjolla kesän aikana opiskeluun orientoivaa ohjausta 

https://lukkarikone.xamk.fi/
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/tarjontakorit/fi/YM2000%7E%7EYM3000%7E%7EYM4000%7E%7EYM5000%7E%7EYM6000%7E%7EYM1000%7E%7EMS_2000%7E%7EMS_3000%7E%7EMS_4000%7E%7EMS_1000
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/tarjontakorit/fi/YM2000%7E%7EYM3000%7E%7EYM4000%7E%7EYM5000%7E%7EYM6000%7E%7EYM1000%7E%7EMS_2000%7E%7EMS_3000%7E%7EMS_4000%7E%7EMS_1000
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/188687
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2017/05/jarjesto-ja-nuorisotyo_-MS-HOPS-lomake-2017.docx
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2017/05/jarjesto-ja-nuorisotyo-MS-HOPS-lomake-2017.pdf


Facebook-ryhmässä. Voit liittyä 15.6. alkaen jäseneksi ryhmään nuorisokasvatus-yamk-19. 
Vertaistuutorointina toteutettavassa ohjauksessa välittyy opintojen sisältöihin, opintojen 
suunnitteluun, opintojaksovalintoihin, opiskeluprosessiin ja urakysymyksiin liittyvää tietoa 
kokemuksellisin painotuksin. Verkkotuutorointi auttaa sinua myös tutustumisessa muihin 
opiskelijoihin, mutta tuutoreiden kokemus on isona apuna esimerkiksi majoittumista, 
kimppakyytejä ja opintojaksovalintoja koskevissa kysymyksissä. Tuutoroinnista on 
merkittävä opintojen sujuvalle aloitukselle. 
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