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Xamkin ylempään AMK-tutkintoon 
johtavat koulutukset aloittain

ICT-ALA  20
Cybersecurity – kyberturvallisuus

Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi

KULTTUURI  21
Palvelumuotoilu 

LIIKETALOUS  22
International Business Management 

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen 

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA  24
Matkailu- ja palveluliiketoiminta 

NUORISOKASVATUS  25
Nuorisokasvatuksen johtaminen ja 
kehittäminen

SOSIAALI- JA TERVEYSALA  26
Akuutti hoitotyö 

Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden 
kehittäminen 

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Hyvinvoinnin edistäminen 

Kliininen asiantuntija 

Monialainen toimintakyvyn edistäminen 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja 
johtaminen

Terveyden edistäminen

TEKNIIKKA  28
Kestävä rakentaminen ja muotoilu

Logistiikka

Projekti- ja myyntijohtaminen

HUOM. 

Muutokset 

koulutus-

tarjonnassa

mahdollisia.

HALUAT LAAJENTAA osaamistasi tai 
syventää tietojasi. Kaipaat vauhtia ural-
lesi – ehkä vaihdat kokonaan alaa. Syitä 
on monia, mutta niitä yhdistää yksi asia – 
haluat oppia uutta. Saman päätöksen on 
tehnyt moni muu: Xamkissa opiskelee yli 
1000 YAMK-opiskelijaa. 

LUE MUIDEN KOKEMUKSIA opiskelusta 
aikuisena ja tutustu opiskelijan tukipalve-
luihin. Tarjolla syksyn 2019 ja kevään 2020 
yhteishaussa on yhteensä 18 koulutusvaih-
toehtoa.

Oletko uuden 
edessä?

SYKSYN YHTEISHAKU 
4.– 18.9.2019

KEVÄÄN YHTEISHAUT 
8.–22.1.2020 (haku englanninkielisiin koulutuksiin)
18.3.–1.4.2020 (haku suomenkielisiin koulutuksiin)
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X amkissa opiskelijat saavat taidot val-
mentautua tulevaisuudessa synty-
viin uusiin ammatteihin. Yksilölli-

set oppimisväylät mahdollistavat opiskelun eri-
laisissa elämäntilanteissa. Panostamme siihen, 
että opinnot voi suorittaa joustavasti myös työn 
ohessa ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henki-
lökohtainen opintosuunnitelma. 

Opiskelijoita Xamkissa on 9 400 ja kam-
puksemme sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, 
Mikkelissä ja Savonlinnassa. Meillä on yli 300 
kansainvälistä yhteistyökumppania ja kansain-
välinen toimintamme painottuu Eurooppaan, 
Venäjälle ja Aasiaan, erityisesti Kiinaan. 

MONIPUOLISTA KOULUTUSTA 
ELÄMÄN ERI VAIHEISIIN 
Xamkissa on 27 ylempään AMK-tutkintoon 
ja noin 70 AMK-tutkintoon johtavaa koulu-
tusta. Meiltä valmistuu vuosittain noin 1 700 
uutta osaajaa työelämään.

Tutkintojen lisäksi tarjoamme monipuo-
lista täydentävää koulutusta kuten korkea-
kouludiplomeja, avoimen amkin opintoja ja 
erikoistumiskoulututuksia. 

Ylempiin AMK-tutkintoihin Xamkissa – 
ja sen edeltäjissä Kyamkissa ja Mamkissa – on 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 
uuden oppiminen ei ole sidottu aikaan eikä 
paikkaan, vaan kampuksena on koko maailma. 

Kampuksena 
koko maailma

koulutettu yli 15 vuotta. Ylemmät AMK-tut-
kinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja 
oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

VAHVA TUTKIMUKSEN JA 
KEHITTÄMISEN KORKEAKOULU 
Xamk on vahva tutkimuksen, kehittämisen ja 
innovaatiotoiminnan korkeakoulu. Hankkeita 
on vuositasolla käynnissä lähes 200. Kaikissa 
niissä asiantuntijamme etsivät, kokeilevat ja 
kehittävät uusia tuotteita ja palveluja tai teke-
vät tutkimusta tulevaisuuden tarpeisiin. Tut-
kimusyhteistyötä tehdään yritysten, järjestö-
jen, julkisyhteisöjen, yliopistojen, ammatti-
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. 
Kansainvälisellä tasolla TKI-toimintamme kes-
kittyy pääasiassa Eurooppaan, Itämeren alueelle 
sekä Venäjälle.

TKI-toiminta on jaettu neljään vahvuusalueeseen:
•  digitaalinen talous
•  metsä, ympäristö ja energia
•  kestävä hyvinvointi
•  logistiikka ja merenkulku

Hankkeissa on paljon työelämälähtöisiä tehtäviä ja opin-
näytetyön aiheita, joita myös YAMK-opinnossa voi hyödyntää. 

OSAAVA HENKILÖSTÖ  
OPISKELIJAN TAKANA 
Opetuksessa ja tutkimus- ja kehittämistyössä työskentelevät 
asiantuntijamme ovat korkeasti koulutettuja. Tohtoreita tai 
lisensiaattitutkinnon suorittaneita Xamkissa on yli 100. Hen-
kilökuntamme kartuttaa osaamistaan myös opiskelemalla, työ-
elämäjaksoilla tai vaihdossa ulkomailla.

SAVONLINNA

MIKKELI

KOTKA

KOUVOLA

699
Savonlinna

opiskelijaa

3 860
Mikkeli

opiskelijaa

Kouvola

1 955
opiskelijaa

2 868
Kotka

opiskelijaa

OPISKELIJOITA
KAMPUKSITTAIN

VALMISTUNUTTA 
JOKA VUOSI

1700

27
YAMK-
TUTKINTOON 
JOHTAVAA 
KOULUTUSTA

70
AMK-
TUTKINTOON 
JOHTAVAA 
HAKU KOHDETTA

5.SUURIN AMK,  
NOIN 9400
OPISKELIJAA

Xamkissa opiskelijat 
saavat taidot val-
mentautua tulevai-
suudessa syntyviin 
uusiin ammatteihin." 
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Y lemmät ammattikorkeakoulututkin-
not (YAMK) opiskellaan Master 
Schoo lis  sa. Se on Xamkin opiskelija- 

ja op pimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan 
mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatil-
lisen verkostosi rakentamiseksi.

KAIPAATKO UUSIA NÄKÖALOJA 
TYÖELÄMÄÄN?
Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua raken-
tamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoit-
teidesi mukaan. Monelle YAMK-tutkinto on 
väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtä-
viin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi 
ryhtymiseen.

Koulutuksen vaatima työkokemus tuo 

opintoihin käytännönläheisyyttä, johon opin-
not Mas ter Schoolissa antavat syvyyttä ja laa-
juutta.

VERKOSTOT MUKAAN  
TYÖELÄMÄÄN
Koulutus on monialaista ja opintojen aikana 
tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä 
opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa 
kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat 
siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität 
samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan 
asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös 
opintojen jälkeen. Tätä YAMK-tutkinnon suo-
rittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tär-

keimmistä asioista.
Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, 

antaa Master School myös mahdollisuuden 
kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

OPISKELE 
TYÖN OHESSA
Opiskelu Master Schoolissa on joustavaa ja 
yksilöllistä. Voit suorittaa opinnot työn ohessa. 
Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys opinto-
jen suorittamiselle.

Opinnot toteutetaan monimuotoisina eli 
ne sisältävät lähi- ja verkko-opetusta sekä itse-
näisiä tehtäviä. Voit itse valita opiskelusi suun-
nan, sillä jokaiselle opiskelijalle tehdään henki-
lökohtainen opintosuunnitelma.

Vaikka opinnoissa on paljon itsenäistä opis-
kelua, et jää opintojesi kanssa yksin – tukea on 

Hanki lisää osaamista, opiskele ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto Xamkin 

Master Schoolissa!

Tähtää 
korkeammalle

Maksuttoman 
koulutuksen voit 
hankkia työn 
ohessa.

Tutkinto antaa 
saman kelpoisuuden 
kuin yliopiston 
maisteritutkinto.

"Opiskelu, arki pienten lasten vanhempana ja kokoaikainen 
työ ovat olleet melko työntäyteinen yhtälö. Vaikka raskasta on 
välillä ollutkin, on opiskelu kannattanut. Ehdottomasti on kan-
nattanut. Opintojen aikana olen saanut ammentaa paljon hyö-
dyllistä tietoa sovellettavaksi työelämään. Ennen kaikkea olen 
saanut oppia paljon itsestäni." 

Marja
Vaitinen

terveyden edistäminen 
(ylempi AMK) 

Opiskelu 
kannattaa aina

k o r

ke

a m

m

a l

le

tarjolla läpi opintojen. Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty 
ohjaava opettaja, joka tukee sekä opintojen suunnittelussa, että 
toteutuksessa.

Oman työn ja organisaation kehittäminen kytketään opin-
toihin heti alusta alkaen. Oppimiseen liittyvät tehtävät ovat 
käytännön työelämän ongelmista lähteviä. Mikäli et ole työelä-
mässä, voit silti opiskella Master Schoolissa. Työelämälähtöisiä 
tehtäviä ja opinnäytetyön aiheita on tarjolla runsaasti Xamkin 
tutkimus- kehittämistoiminnassa, erilaisissa hankkeissa.

6 7MASTER SCHOOL MASTER SCHOOL
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tutkinto omien 
tavoitteidesi mukaan

Tarjolla kehittävä 
ote työhönM aster Schoolin kaikille tarjolla ole-

vista yhteisistä opinnoista voit 
valita itseäsi kiinnostavia opin-

tojaksoja 5–30 opintopisteen verran – tutkin-
non laajuudesta riippuen. Voit siten rakentaa 
urapolkuasi henkilökohtaisen opintosuunnitel-
masi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhai-
ten palvelevien opintojaksojen avulla.

Kaikkien teemojen opintoja voit suorittaa 
verkko-opintoina. Taulukossa on muu tama esi-

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsit-
telemään oman alasi tutkimustietoa ja sovel-
tamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, 
kehittävää ja innovaatioita edistävää. 

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja 
muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittä-
mis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. 
TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin 
Master Schoolia, joista rakentuu hyvä ver-
kosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen 
ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, 
hankkeita on vuosittain noin 200. 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan blogissa 
pääset tutustumaan erilaisiin projekteihin, joita 
opiskelijamme ovat olleet mukana suunnittele-
massa ja toteuttamassa osana opintojaan.

Lue lisää: xamk.fi/
tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Palvelumuotoilu

Tulevaisuuden tutkimus

JOHTAMINEN JA YRITTÄJYYS

Henkilöstöjohtaminen ja 
lähiesimiestyö

Lean-ajattelu johtamisessa ja 
kehittämisessä

Circular Economy Management

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yli-
opiston maisteritutkinto. Valitsemalla opintoja Master Schoolin yhteisistä 
opinnoista voit rakentaa urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

merkki yhteisistä opinnoista 2019– 2020.
Täydentäviä opintoja voit valita myös 

muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylem-
pien korkeakoulututkintojen tasoisista opin-
noista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös 
aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulu-
tutkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopi-
vat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikai-
semmin suoritettujen opintojen hyväksiluke-
misesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Koulutus on 
monialaista ja 
opintojen aikana 
tutustut eri alojen 
ammattilaisiin. 

KANSAINVÄLISET TYÖYMPÄRISTÖTT

Multi-cultural teamwork & 
communications

Advanced Professional English

Venäjän kulttuurihistorian perusteet

TIETO, DIGITAALISUUS JA 
VERKOSTOT

Pelillistäminen

Johdatus esineiden internetiin

MAISTERITASON

9MASTER SCHOOL
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LISÄTIETOA VERKOSSA
Ylemmät AMK-tutkinnot:
xamk.fi/masterschool

Aikuiskoulutustuki:
www.tyollisyysrahasto.fi

Omaehtoinen opiskelu 
työttömyysetuudella tuettuna:

www.te-palvelut.fi

Opintotuki:
www.kela.fi/opintotuki

Opiskelijakunta Kaakko:
www.opiskelijakuntakaakko.fi

Opiskelu sujuu joustavasti työn ohes sa, 
opintotuella, aikuiskoulutus tuella 
ja omaehtoisen opiskelun tuel la. 

Eh kä juuri nyt olisi sopiva hetki aloit-
taa oman osaamisen päivitys.

TE-TOIMISTO VAUHDITTAA 
TYÖLLISTYMISTÄ 
TE-toimisto voi myöntää YAMK-opin-
toihin omaehtoisen opiskelun tukea, jos 
tutkinnon arvioidaan parantavan työl-
listymismahdollisuuksia. Kun opis-
kelupaikka on totta, Xamk täyttää 
TEM621-lomakkeen tuen hakua var-
ten. Opintopisteitä pitää kertyä vähin-

YAMK-opiskelijalle 

YAMK-tutkinto kirittää 
osaajia uusiin tehtäviin 
ja alanvaihtoon.

Mikkeliläinen sairaanhoitaja Reeta Hurskainen pääsi heti 
opinnot aloitettuaan esimiestehtäviin yksityiselle puolelle. 

Tekeillä oleva opinnäytetyö liittyy työssä meneillään ole-
vaan kehitysprosessiin. 

”Arjessa tuskin pystyisi syventymään aiheeseen yhtä hyvin. 
On suuri plussa, että opinnäytetyöstäni hyötyvät kaikki.”

”Pidän jaksamisestani huolta. Lähipäiviksi olen ottanut pal-
kattomia vapaita, jotta viikonloppuina voi tehdä kouluhom-
mia. Jos työvuorojen takia en ole päässyt lähipäiviin, opettajat 
ovat antaneet korvaavia tehtäviä eli oppilaitos joustaa hyvin.”

Mikkeliläinen kahden pienen lapsen äiti Sirja Lötjönen otti 
vanhempainvapaan jälkeen kahdeksan kuukautta opintovapaata 
saadakseen YAMK-opinnot vauhtiin. 

”Johtamisasiat ja vastuu ovat kiinnostaneet minua aina. 
YAMK-opiskelu on se juttu, minkä avulla toteutan haaveeni, 
otan vastuun omasta itsestäni ja toivottavasti etenen urallani. 
Jos on lapsia ja töissä kiirettä, aikuisopiskelu voi tuntua möröl-
täkin, mutta kun suunnittelee hyvin, kyllä sitä kerkiää ja jaksaa.”

Käytännön asiat napsahtelivat yllättävänkin näppärästi pai-
koilleen. Aikuiskoulutustuki varmisti, etteivät tulot tippuneet 
oleellisesti vanhempainvapaan jälkeen. Perheen 1- ja 3-vuotiaat 
taaperot menivät puolipäiväiseen päivähoitoon. Aikuiskoulutus-
tukea ei lasketa tuloksi päivähoitomaksuja määrättäessä, joten 
maksut perustuvat pelkästään työssäkäyvän puolison tuloihin.

Reeta 
Hurskainen

Monialainen toiminta kyvyn 
edistäminen (ylempi AMK)

Sirja 
Lötjönen

Tulevaisuuden 
liike toiminnan johtaminen, 
tradenomi (ylempi amk)

Opinnäytetyö tuo 
lisäarvoa arkeen

Johtaminen 
kiinnostaa

tään viisi kuukaudessa. 
”YAMK-opintojen laajuus on 60 tai 90 

opin to pistettä eli tukea saa enintään 1,5 vuo-
dek si. El lei tukiaika riitä, voi saada opintotu-
kea”, suun nittelija Sanna Autio Xamkista ker-
too. 

AIKUISOPISKELIJA SAA 
OPINTOTUKEA

Jos opiskelijalla on jäljellä opin-
totukeen oikeuttavia kuukausia, 
hän voi saada noin 250 euroa 
opintorahaa kuukaudessa. 

Lisäksi hän voi hakea opin-
tolainaa noin 650 euroa kuukau-
dessa.

Ehkä juuri nyt olisi 
sopiva hetki aloittaa 
oman osaamisen 
päivitys.

Tekstit ja henkilökuvat: 
Päivi Kapiainen-Heiskanen

löy t y y  tukea
AIKUISKOULUTUSTUKEA 
KOKENEILLE OSAAJILLE 
Jos takana on kahdeksan vuoden työhistoria ja 
ainakin yksi vuosi siitä nykyisessä työpaikassa, 
voi hakea Työllisyysrahastosta aikuiskoulutus-
tukea. Aikuiskoulutustuki on ansiosidonnai-
nen etuus. 

Palkattomalla opintovapaalla oleva voi 
saada tukea vähintään kahdelle kuukaudelle. 
Enintään tukikuukausia voi olla 15. Päätök-
sessä tarkistetaan tulot, ja opintoja pitää kertyä 
kolme opintopistettä kuukaudessa. 

”Jos tukea hakee soviteltuna, voi käydä 
välillä töissä ja opiskella välillä vaikka lähiope-
tusjaksoilla.”

OPISKELU SUJUU 
TYÖN OHESSA 
Xamkissa ymmärretään, opiskelu voi tehdä 
välillä tiukkaa työn ohessa, vaikka opinnot 
nivoutuvat omaan työhön.

”Aikuiskoulutustuella voi vauhdittaa opin-
tojaan myöhemmässäkin vaiheessa.”

Mikäli perheen tulorajat eivät ylity, YAMK- 
opiskelija on oikeutettu yleiseen asumistukeen. 
Sitä voi saada, vaikkei saisikaan opintotukea. 
Asumistukea maksetaan myös kesällä. Asunto-
lainaa maksavat taas voivat neuvotella pankin 
kanssa lyhennysvapaita kuukausia. 

ETÄOPISKELU 
JOUSTAA 
Lähiopetuspäiviä eri koulutuksiin sisältyy 
yleensä 2–3 kuukaudessa, ja niitä voi olla vii-
konloppuisinkin. 

”Monet arvostavat korkealle lähiopiskelua 
paikan päällä ja porukasta muodostuu oma 
yhteisö. Koska opinnot ovat teoriapainottei-
sia, opiskelu onnistuu hyvin myös etänä.”

Tarvittaessa opiskelija voi ilmoittautua 
poissaolevaksi yhden lukuvuoden ajaksi, jol-
loin ohjeellinen valmistumisajankohta siirtyy. 

OPISKELIJA-ALENNUKSIA 
TARJOLLA
YAMK-opiskelija saa Kelan ateriatukikortin. 
Opiskelijakunta Kaakon jäsenenä saa myös 
muita alennuksia. Matka-alennuksia antavat 
VR ja Matkahuolto kauko-
matkoihin sekä HSL ja 
Mikkelin kaupunki lähi-
liikenteeseen. 

10 11MASTER SCHOOL MASTER SCHOOL
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VINKKEJÄ
korkeakouluopiskeluun

T ällaisia voivat olla esimerkiksi poh-
dinnat opinnoissa jaksamisesta, opis-
kelumotivaatiosta, opiskeluteknii-

koista, stressin käsittelystä, tavoitteiden aset-
tamisesta tai aikatauluttamisesta. Näiden asioi-
den kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, 
ja on luonnollista pysähtyä miettimään niitä 
opintojen edetessä. 

Omat sosiaaliset verkostot ovat hyvä pinta 

Opintojen aikana voi 
tulla eteen erilaisia 
kysymyksiä liittyen itse 
opiskeluun, oppimiseen 
ja hyvinvointiin. 

peilata asioita, mutta joskus saatat tarvita ul-
kopuolistakin keskustelukumppania. Täl-
löin voit ottaa yhteyttä opiskeluhyvinvoinnin 
asian tuntijaan (kuraattori) tai opintopsykolo-
giin. Lisäksi opiskeluhyvinvoinnin palvelui-
hin kuulu harrastus- ja liikuntapalvelut, joka 
tu kee opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvoin-
tia. Tasapaino oman elämän ja opintojen välillä 
on kaiken a ja o.

VIISI VINKKIÄ KORKEAKOULUOPISKELUUN 

1.
PÄIVITÄ OPISKELU

IDENTITEETTISI 
2020LUVULLE 

Alakoulun aikaiset 
käsityksesi itsestäsi 
oppijana eivät vält-
tämättä päde tänä 

päivänä. Tietosi ja tai-
tosi ovat karttuneet, 
päivitä vahvuutesi. 

2.
HALLITSE AIKAASI 

JA PRIORISOI 
Käytä kalenteria, tee 
selkeä ero opiskelu-
ajan ja vapaa-ajan 

välillä, luovu jostain 
vanhasta, kun uutta 
eli opiskelut tulevat 

tilalle.

3.
OPISKELE 

OPPIMISTA 
Oppimaan voi oppia: 
tarkastele omia tek-
niikoitasi, internet on 

pullollaan oppimi-
seen liittyviä sivusto-

ja, tutustu niihin. 

4.
VERKOSTOIDU 

Hyödynnä opiskeluai-
kasi ja tutustu uusiin 
ihmisiin, muodosta-
kaa opintopiirejä ja 

ammatillisia 
verkostoja.

5.
ETSI AIDASTASI 

MATALIN KOHTA JA 
YLITÄ SE SIITÄ 

Kaikki ei voi olla täy-
dellistä, riität kyllä. 

”Tammikuun lopussa 2018 jäin kahdeksi kuukaudeksi opin-
tovapaalle. Olin löytänyt kadottamani ajan takaisin ja koulu-
tehtävät valmistuivat taas hyvää vauhtia. Kaksi kuukautta on 
kuitenkin lyhyt aika, mutta tuo aika oli kuitenkin parasta, mitä 
minulle oli pitkään aikaan tapahtunut. Vietin aikaa ystävien 
kanssa ja nautin kiireettömistä aamuista ja päivistä ja etenkin 
ajasta perheen kanssa. Samalla kertaa päätin, että jään opintova-
paalle uudestaan, kun siihen on seuraavan kerran mahdollisuus. 

Tämä uusi mahdollisuus koitti joulukuussa 2018, ja siitä 
alkoi toinen reilun kahden kuukauden osio opintovapaata. Toi-
nen opintovapaapätkä oli täyttä työntekoa opinnäytetyön parissa 
aamusta iltaan. Oli ihanaa ja motivoivaa huomata, miten pal-
jon voi saada aikaan lyhyessä ajassa, kun voi keskittyä yhteen 
asiaan… tai jopa kahteen.”

”Opiskelija ei tarvitse aina sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluja, vaan ihan pienen pieniä hetkiä ilman odotuksia ja vel-
voitteita, ymmärrystä ja pieniä kädenojennuksia. 

Ymmärrystä, miksi kolmekymppiseltä monimuoto-opiske-
lijanaiselta jää joskus joku tehtävä palauttamatta ajallaan. Usko-
mista siihen, kun perheenäiti, jonka elämä näyttää ulospäin idyl-
liseltä, sanoo olevansa väsynyt. Avunantoa hakiessa naapurin 
lapset luokseen leikkimään silloin, kun heidän äitinsä raahus-
taa hiekkalaatikon reunalle aamutakissa kahvikuppinsa kanssa. 

Ja ne naistenpäivän kolme koota: kukkakimppu, kahvi ja 
kiitos!”

”Olen huomannut, että kotona yhden opiskelupäivän aikana 
ei ehdi paljoa, vaikka lapset ovat päivähoidossa. Olin päättänyt, 
että kotityöt saivat odottaa ja minun täytyi istua tiiviisti koneen 
äärellä opiskeluja tehden. 

Iltaisin ja viikonloppuisin olen antanut aikaa perheelle ja 
antanut opiskelujen olla. Se on sopinut minulle ja meidän per-
heelle hyvin. Opiskeluaika on ollut kiinnostava matkaa omaan 
itseen, ja olen oppinut tunnistamaan omia vahvuuksiani ja 
kehittämisen kohteita. 

Koulu on tukenut ja joustanut aikuisopiskelijaa todella 
hyvin, samoin työnantajani. Unohtamatta tietenkään rakasta 
perhettäni, joka on ymmärtänyt villakoiria nurkissa ja koulu-
kirjoja levällään pitkin pöytiä. Odotan innolla valmistumistani 
ja uusia haasteita työelämän puolella.” 

Sosiaali- ja terveysalan 
kehittäminen ja 
johtaminen 
(ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan 
kehittäminen ja 
johtaminen 
(ylempi AMK)

Kliininen asiantuntija  
(ylempi AMK)

Ikuisen opiskelijan 
ruuhkavuodet

Pienen pieniä hetkiä ilman 
odotuksia ja velvoitteita 

Perheenäidin 
opiskelijaelämää 

Miia
Sorjonen

Karoliina
Helander

Kirsi 
Nousiainen

Kuva: Antti Pitkäjärvi

Ota rohkeasti yhteyttä oman kampuksen toimijoihisi! Terveisin, 

Kirsi, 
opiskeluhyvinvoinnin 

asiantuntija 

Mari, 
opintopsykologi

12 MASTER SCHOOL
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Hyvinvointisi eteen tekevät töitä kor-
keakoulumme henkilökunta, opis-
kelijaterveydenhuollon työntekijät, 

oppilaitospastorit sekä opiskelijakunta Kaakko. 
Heidän palvelunsa ovat käytössäsi koko tutkin-
to-opintojesi ajan.

HOPS – APUA OPINTOJESI 
SUUNNITTELUUN
Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi hen-
kilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu 
(HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoi-
hisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kan-
sainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma 
opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suun-
nittelussa.

KAMPUS KIRJASTOJEN 
AINEISTOT KÄYTÖSSÄSI
Kirjasto tarjoaa sinulle kirjastonkäytön neu-
vontaa ja opastusta, lainaus- ja tietopalveluja 
sekä tiedonhankinnan opetusta opintojesi 
aikana. Käytössäsi ovat kaikkien kampuskir-
jastojen aineistot ilmaiseksi.

NÄIN HAET

LAITA 6 KOULUTUSTA  
MIELUISUUSJÄRJESTYKSEEN
Voit hakea enintään 6 koulutukseen, jotka 
sinun pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen ha-
kulomakkeella. Hakulomakkeessa ilmoitettu 
hakutoivejärjestys on sitova, etkä voi vaihtaa 
sitä enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

VOIT SAADA VAIN YHDEN  
KORKEAKOULUPAIKAN
Valinta tehdään ylimmälle hakutoiveelle, johon 
hakijan pisteet riittävät. Alemmat hakutoiveet 
peruuntuvat automaattisesti, vaikka valinta-
menestyksesi olisi riittävä useampaankin haku-
kohteeseen. 

LISÄTIETOJA 
OPINTOPOLUSTA
Opintopolusta löydät paitsi korkeakoulujen 
koulutusten esittelytekstit, myös täydennystä 
näihin ohjeisiin teksteinä ja videoina.

www.opintopolku.fi

Tässä lyhyet ohjeet hakemiseen. Tarkemmat 
hakutiedot löydät Opintopolusta. Hakulomak-
keen voi täyttää netissä vain hakuaikana. Linkin 
hakulomakkeeseen löydät Opintopolku.fi -palve-
lusta.

1. 2. 3. 4. 5.MENE ETSI TUTUSTU VERTAILE HAE

Mene 
osoitteeseen 
opintopolku.fi

Etsi koulutuksia 
tai oppilaitoksia 
sanahaulla ja 
rajaa tuloksia.

Tutustu 
koulutusten 
kuvauksiin ja
valintaperus-
teisiin.

Kerää 
kiinnostavat 
muistilistalle  
ja vertaa 
vaihtoehtoja.

Täytä 
hakulomake.

Tässä oppaassa esitetyt koulutukset ovat kaikki 
mukana joko syksyn 2019 tai kevään 2020 yhteis-
haussa. Muiden YAMK-koulutusten hakuaikoja voit 
seurata osoitteessa www.xamk.fi/masterschool

SEURAAVAT HAKUAJAT
SYKSYN YHTEISHAKU 

4.–18.9.2019

KEVÄÄN YHTEISHAUT 
8.–22 .1 .2020

18.3.–1 .4.2020

PÄÄSYVAATIMUKSET JA 
VALINTAPERUSTEET 
YAMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on 
AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto 
ja kol me vuotta (v. 2020 alkaen 2 vuotta) alan 
työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Pääsyvaatimukset ja valintaperusteet ovat 
koulutuskohtaisia ja tietoa niistä saat kunkin 
koulutuksen omalta www-sivulta.

Xamkin hakijapalvelut auttavat sinua kai-
kissa hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit lähet-
tää sähköpostia tai pistäytyä käymään.

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA:

Hakijapalvelut

p. 044 702 8891, 040 585 6610

hakijapalvelut@xamk.fi

www.xamk.fi/hakeminen

Opiskelijoiden hyvinvointi 
on meille tärkeää

RAVINNOSTA VIRTAA KOULUPÄIVÄÄSI
Kampusravintoloista saat alennushintaisen aterian opiskelija-
kortilla. Ravintolamme suosivat lähialueen raaka-aineita ja luo-
mutuotteita. 

OPISKELIJAKORTTI
Opiskelijakortilla voit todistaa olevasi oikeutettu alennukseen 
matkustaessasi VR:llä tai Matkahuollon busseilla. Lisäksi saat lu-
kuisia muita paikallisia ja valtakunnallisia opiskelija-alennuksia.

"Vaikka käyn Mikkelin kampuksella opiskelemassa, niin voin 
käyttää kotipaikkakuntani Kotkan kampuksen kirjastoa. Myös 
verkkoneuvottelut ovat toimineet hyvin. Aina ei tarvitse mat-
kustaa toiseen kaupunkiin."

Heikki
Hytönen

Matkailu- ja 
palveluliike toiminta 
(ylempi AMK)

Etäisyydet eivät ole 
ongelma

Korkeakoulussamme toimitaan 
siten, että voit tuntea kuuluvasi 
opiskeluyhteisöön.

15MASTER SCHOOL

Aloita 
opinnot
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X amkin avoimen AMK:n kautta voit 
suo rittaa yksittäisiä YAMK-tasoi-
sia opintojaksoja tai ilmoittautua 

YAMK- tutkinnon polkuopiskelijaksi. Polku-
opiskelu tarkoittaa tutkinnon ensimmäisen 
vuoden opintojen suorittamista avoimessa am -
mat tikorkeakoulussa. 

Polkuopintoihin ilmoittautuminen on 
au ki kaksi kertaa vuodessa: elo- ja marras-
kuus sa. AMK-poluille ei pääsääntöisesti ole 
edeltävyysvaatimuksia. YAMK-polkuopintoi-
hin voit ilmoittautua, mikäli olet suorittanut 
alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon. Opis-
kelijat hyväksytään polkuopintoihin ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. 

Avoin AMK polkuna tutkintoon 
Voit suorittaa YAMK- 
opintoja myös avoi-
messa ammattikorkea-
koulussa. 

OPISKELUA TUTKINTO-
OPISKELIJOIDEN TAHDISSA 
Polkuopiskelijana opiskelet tutkinto-opiskeli-
joiden ryhmän joukossa ja tahdissa. YAMK- 
tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot ovat 
laajuudeltaan 15 tai 30 opin topistettä. YAMK- 
opinnot ovat monimuoto-opiskelua, eli opis-
kelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähi-
opetuspäiviä on koulutuksesta riippuen muu-
tamia kuukaudessa jollakin Xamkin kampuk-
sista: Mikkelissä, Kouvolassa, Kotkassa tai 
Savonlinnassa.

Koska polkuopiskelu ei johda tutkintoon, 
ei Kela myönnä opintoihin opintotukea tai 
mui ta opintososiaalisia etuuksia. Xamkin pol-
kulaisten ateriatukikortilla voit ostaa henki-
lökuntahintaisen opiskelijalounaan Xamkin 
kampusravintoloissa. 

 
POLKUOPISKELIJASTA TUTKINTO-
OPISKELIJAKSI 
Suoritettuasi vuoden polkuopinnot voit hakeu-
tua Xamkiin tutkinto-opiskelijaksi joko polulla 

Avo
in

 A
MK

Veera Tulla on useamman polun kulkija. Veera vaihtoi alaa 
lähihoitajasta tradenomiksi (AMK) opiskellen ensin traden-
omipolulla ja valmistuen sitten tutkinto-opinnoista. Valmis-
tuttuaan Veera työllistyi tilitoimistoon kirjanpitäjäksi ja alkoi 
kartuttaa alan työkokemusta. 

Veera halusi opiskella lisää, joten hän selvitti hakeutumista 
Xamkiin YAMK-opintoihin. Veeralla ei vielä ollut YAMK-opiske-
lupaikkaan vaadittavaa kolmen vuoden työkokemusta asianomai-
selta alalta, joten hän ilmoittautui ensin avoimen AMK:n pol-
kuopiskelijaksi. Polkuopintojen ohella Veera kerrytti työkoke-
musta, joten polun päätteeksi hänen oli mahdollista hakeutua 
tutkinto-opintoihin.

Veera valmistui Xamkista Tulevaisuuden liiketoiminnan joh-
tamisen -koulutuksesta tradenomiksi (ylempi AMK) 

marraskuussa 2018. 

Veera
Tulla

Tradenomi 
(ylempi AMK)

”Polku on turvallinen 
väylä kuulostella, onko 
tää mun juttu”

suorittamiesi opintopisteiden antaman haku-
kelpoisuuden perusteella (ns. avoimen väylän 
haku), tai valtakunnallisessa yhteishaussa. Kun 
haet YAMK-tutkintoon tutkinto-opiskelijaksi, 
sinulla on oltava koulutukseen soveltuva kor-
keakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden 
työkokemus alalta. 

Lisätietoja: 
xamk.fi/polkuopinnot 
xamk.fi/avoimen-vaylan-haku 
xamk.fi/koulutuskalenteri
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XAMKIN AVOIN 
AMMATTIKORKEAKOULU TARJOAA 
kaikille avoimina opintoina samoja 

opintoja, joita Xamkin tutkinto-
opiskelijat suorittavat.

OPISKELU AVOIMESSA AMK:SSA 
maksaa 12 euroa opintopisteeltä tai 175 
euron lukukausimaksun (hinnat 2019).

AVOIMESSA AMK:SSA SUORITETUT 
opinnot voidaan hyväksilukea osaksi 
Xamkissa myöhemmin suorittamiasi 

tutkinto-opintoja.

AVOIN AMK LYHYESTI
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Tilastoista nähdään, 
että ylemmän AMK-tut-
kinnon suorittaneet 
työllistyvät hyvin.

Ylemmän 
AMK-tutkinnon 
suorittaneiden
työllistyminen

95 %
valmistuneista on työllisiä ja
työttömyysprosentti on 3 %.

Lähde: Tilastokeskus, sijoittuminen 
koulutuksen jälkeen 2017

YHTEISTEN OPINTOJEN avulla voit halu-
tessasi tutustua myös muihin aloihin. 

TÄSSÄ OPPAASSA esitetyt koulutukset 
ovat kaikki mukana syksyn 2019 tai kevään 
2020 yhteishauissa.

XAMKIN MUIDEN YAMK-koulutusten 
hakuaikoja voit seurata osoitteessa 
www.xamk.f i/masterschool

Xamkissa ylempään AMK-
tutkintoon johtavia koulutuksia on 
lähes 30. Valitse sinulle sopivin! 
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ICT-ALA KULTTUURI

HANKI OSAAMISTA palveluprosessista ja pal-
veluiden kehittämisestä. Opit tunnistamaan 
palvelumuotoilun mahdollisuuksia organisaa-
tion si säisissä ja ulkoisissa palveluissa. Opit 
hyödyntämään palvelumuotoilun keskeisiä 
me netelmiä monipuolisesti sekä teoriassa että 
käytännössä.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkpalvelumuotoilu

Tutkintonimike: 
Muotoilija (ylempi AMK)

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
1,5 vuotta

PALVELUMUOTOILU

YAMKTUTKINNON SUORITETTUASI osaat 
soveltaa tietoturvaratkaisuja uhkien havaitse-
miseen ja torjuntaan sekä puolustautua pal-
velunestohyökkäyksiltä. Tunnet myös kyber-
turvallisuusliiketoiminnan palvelut ja tietotur-
va-auditoinnin periaatteet.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkcybersecurity

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)

ICTALA TARVITSEE 
TEKIJÄNSÄ
Organisaatioissa käytetään vuosittain 
tuhansia työtunteja hajallaan olevien tie-
tojen etsimiseen tietokannoista

M onet ovat siirtymässä sähköiseen arkistointiin, mikä vaatii 
paitsi riittävää teknologista ja lainsäädännöllistä osaamista, 
myös koko organisaation tiedonhallinnan kriittistä tarkaste-

lua. Erityisen haasteen sähköiselle arkistoinnille asettavat uusien digitaalis-
ten aineistojen, kuten esimerkiksi sähköpostin ja sosiaalisen median aineis-
tojen arkistointi. Jokainen varmasti kohtaa näitä haasteita työssään ja omassa 
organisaatiossaan.

Kyberturvallisuus on entistä enemmän läsnä, mitä enemmän digitaali-
suus etenee. Kyberturvallisuuden ammattilaisia tarvitaan estämään, havait-
semaan ja korjaamaan kyberhyökkäyksen vahingot.

PALVELUMUOTOILULLA 
PAREMPIA ASIAKAS
KOKEMUKSIA
Palvelumuotoilussa kehitetään hyviä 
asiakaskokemuksia ja vahvistetaan liike-
toimintaa.

Palvelumuotoilun lähtökohta on käyttäjissä ja heidän kokemuksissaan. 
Palvelumuotoilija on alansa asiantuntija monialaisessa kehitystii-
missä, joka suunnittelee ja kehittää sujuvampia palveluja. Huomioon 

otetaan sekä asiakkaan että palveluja tuottavan henkilökunnan näkökulma.
Palvelumuotoilussa otetaan huomioon myös palvelujen liiketaloudelli-

nen kannattavuus ja tehokkuus.
Palvelumuotoilun menetelmiä sovelletaan esine- ja käyttöliittymäsuun-

nittelun lisäksi esimerkiksi aineettomien palvelujen ja digitaalisten ratkaisu-
jen suunnittelussa sekä työelämän muutos- ja kehitystehtävissä.

Koulutus on suunnattu muotoilijoiden lisäksi myös muiden alojen asian-
tuntijoille.

O dotin vankkaa teoriapohjaa ja 
paljon mielenkiintoisia luen-
to ja. Opetusmenetelmät ovat 

kuitenkin muuttuneet: nykyään on enemmän 
ryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Opettajat 
enemmän tukevat oppimista kuin antavat val-
miita vastauksia. Alkushokin jälkeen olen to-
dennut tämän ihan hyväksi.”

”Monilla aloilla palveluista saatava lisäarvo 
on suurempi kuin fyysistä tuotteista – ja tren-
dinä palveluistuminen näyttää jatkuvan, joten 
uskon palvelumuotoilun tulevaisuuden näyt-
tävän hyvin lupaavalta.”

Juha Katjo etsi ajatus-
mallin muutosta tuote-
keskeisyydestä kohti pal-
veluliiketoimintaa.

Ongelmanratkaisua 
palvelumuotoilullaICT-alan ylemmän 

AMK-tutkinnon  
suorittaneiden
palkkakehitys

34 %
parempi säännöllisen työajan 
keskiansio ylemmän tietotek-
niikan insinööreillä kuin alan 
AMK-insinööreillä, yksityisellä 
sektorilla

Lähde: Tilastokeskus 2018

Juha Katjo

Palvelumuotoilu 
(ylempi AMK)

Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5 vuotta

CYBERSECURITY – 
KYBERTURVALLISUUS

Tämä on koulutus, 
jossa tieto ei lisää 
tuskaa!”

Kirsi Jurvanen
Lehtori, tiedonhallinta ja 
sähköinen arkistointi

20 MASTER SCHOOL 21MASTER SCHOOL

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2–3 vuotta

TIETOA ON SAATAVILLA enemmän kuin kos-
kaan, mutta tiedätkö millaista on tiedon saata-
vuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys? Miten 
prosessit ja tiedonohjaus liittyvät laadukkaa-
seen tiedonhallintaan? Hanki hyödyllisiä tie-
donhallinnan taitoja ja opi tunnistamaan orga-
nisaatiosi kehittämiskohteita tiedonhallinnan 
näkökulmasta.

Lue lisää: xamk.fi/ 
tiedonhallinta

Tutkintonimike: 
Tradenomi (ylempi AMK)

TIEDONHALLINTA JA 
SÄHKÖINEN
ARKISTOINTI

YAMK

AMK
4000

5000

6000
€
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LIIKETALOUS

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
2 vuotta

OPISKELE KANSAINVÄLISEN liiketoimin-
nan johtamista. Opinnoissasi keskityt yrityk-
sen kansainvälisen strategisen suunnittelun ja 
kasvun kannalta olennaisiin liiketoiminnan 
osa-alueisiin. Kehität omaa ammattitaitoasi 
menestyäksesi vaativissa kehittämis-, johto- ja 
asiantuntijatehtävissä.

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkib

Tutkintonimike: 
Master of Business Administration

INTERNATIONAL
BUSINESS MANAGEMENT

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

ONKO TYÖSI MUUTTUMASSA ja tarvitset 
uusia johtamistaitoja? Haluatko varmuutta 
liiketoiminnan kehittämiseen? Liiketoimin-
nan koulutuksessa opiskelet kuinka pk-yri-
tyksen liiketoimintaa uudistetaan jatkuvasti. 
Luot uusia urapolkuja liike-elämässä tai saat 
nostetta omaan yritystoimintaasi.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkliiketoiminta

Tutkintonimike: 
Tradenomi (ylempi AMK)

TULEVAISUUDEN 
LIIKETOIMINNAN 
JOHTAMINEN

Ylemmän
tradenomitutkinnon
suorittaneiden
palkkakehitys

21,5 %
parempi säännöllisen 
työajan keskiansio YAMK-
tradenomeilla kuin AMK-
tradenomeilla, yksityisellä 
sektorilla

Lähde: Tilastokeskus 2018

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkin-
non suorittaminen toi lisää palkkaa, 
mutta suurimpana hyötynä mieles-

täni oli saamani uudet näkemykset ja ajatuk-
set omaan työhöni liittyen. Opinnäytetyössäni 
suunnittelin yritykseen työkalun, jolla yrityk-
sen sisäistä myyntiä voidaan auditoida ja sen 
myötä kehittää.

ITSETUNTOKIN KASVOI
Strategisen johtamisen opinnoissa opin ajatte-
lemaan asioita suunnitelmallisemmin, ja kes-
kittymään olennaisiin asioihin. Ne myös aut-

Osaamiseni kehittyi eniten strategisen johtamisen ja 
digitalisoitumisen osa-alueilla. Erilaiset digitaaliset 
ratkaisut ovat osoittautuneet hyödyllisiksi varsinkin 
markkinoinnissa sekä uusasiakashankinnassa.

Strategista johtamista ja 
digitalisoitumista

toivat näkemään oman alan paljon laajem-
malta kantilta, ja kehittämään ajatuksia sellai-
seen suuntaan, mitä aikaisemmin ei osannut 
ottaa huomioon. Opinnot myös lisäsivät omaa 
itsetuntoa työntekijänä, ja vahvana osaajana.

YHTEYKSIÄ ERI ALOJEN 
AMMATTILAISIIN
Tutustuin opintojen aikana eri alan ammatti-
laisiin, joihin on vielä osaan edelleenkin yhtey-
det. Heiltä sain myös eri näkemyksiä asioihin. 
Verkostoitumisenkin kannalta suosittelen opin-
toja lämpimästi.

LIIKETOIMINNAN JOHTO JA 
ASIANTUNTIJATEHTÄVIIN
Liiketalouden YAMK-opintojen kautta 
kehittämis- ja johtamistehtäviin tai itse-
näiseksi yrittäjäksi. 

T radenomin YAMK-opinnoissa hankit itsellesi monipuolisen liike-
talouden asiantuntijuuden, jota tarvitaan alan johto-, kehittämis- 
ja asiantuntijatehtävissä.

Käytännönläheisissä ja työelämään kytkeytyvissä opinnoissa verkostoi-
dut eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Vuorovaikutteisuuden ja käytännön 
kokemusten jakamisen kautta saat uusia ajatuksia ja näkökulmia omaan työ-
hösi ja siihen, miten liiketoimintaa pitäisi suunnitella ja kehittää.

Englanninkielisessä koulutuksessa sinulla on mahdollisuus kehittää kie-
litaitoasi ja verkostoitua kansainvälisesti. Valmistut kansainvälisiin työteh-
täviin.

Riikka Hyvönen

Tradenomi (ylempi AMK), 
tulevaisuuden liiketoiminnan 
johtaminen 

Opiskelukieli: 

englanti

Verkko-

opintoja yli 

80 %
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3000

4000

5000
€

YAMK

AMK

Liiketalouden 
ylemmän 
AMK-tutkinnon 
suorittaneet
työllistyvät hyvin

88 %
valmistuneista on 
päätoimisia työllisiä vuoden 
kuluttua valmistumisesta

Lähde: Tilastokeskus 2017
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MATKAILU- JA 
RAVITSEMISALA

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

MATKAILU JA RAVITSEMISALAN tulevai-
suusnäkymiä, palvelualan johtamista, työn ke-
hittämistaitoja ja uralla etenemisen välineitä. 
YAMK-tutkinto antaa sinulle valmiudet toi-
mia vaativissa kehittämistehtävissä, asiantun-
tijatehtävissä sekä liiketoiminnan ja erilaisten 
prosessien strategisen tason johtajana.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkmatkailu

Tutkintonimike: 
Restonomi (ylempi AMK)

MATKAILU- JA
PALVELULIIKETOIMINTA ELÄMYKSELLISTEN

PALVELUJEN KEHITTÄJÄ
Matkailu- ja ravitsemisalan tulevaisuu-
den osaajalla on hallussa kestävä kehitys, 
elämyksellisyys ja digitalisaatio.

X amkin matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-koulutus tarjoaa sinulle 
mahdollisuuden päivittää ja laajentaa osaamistasi matkailu- ja ravit-
semisalan toimialasta ja sen tulevaisuusnäkymistä. Saat itsevar-

muutta palvelualan johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen talou-
den hallintaan. 

Koulutuksessa korostuvat elämyksellisten ja kestävien matkailu- ja ravit-
semispalvelujen kehittäminen ja johtaminen. Tärkeitä osa-alueita ovat myös 
kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntämi-
nen omalla alalla.

”ERITYISESTI PIDÄN opiskelujen joustavuu-
desta. Opiskelujen henkilökohtaistaminen oli 
mi nulle tärkeää ja se toteutui hyvin. Henkilö-
kunnan kanssa oli helppo ja nopea asioida. 
Näen suurimman hyödyn olevan sen, että opis-
kelu tavallaan pakottaa ajattelemaan uudella ta-
valla, laajemmin. Opiskelu avaa mahdollisuuk-
sia ja tuo tietoa."

Uusia näkemyksiä ja 
mahdollisuuksia

Matkailu- ja ravitsemis-
alan ylemmän 
AMK-tutkinnon  
suorittaneiden
palkkakehitys

32 %
parempi säännöllisen työajan 
keskiansio matkailu-, ravitse-
mis- ja talousalan ylemmän 
AMK-tutkinnon suorittaneilla 
kuin alan AMK-tutkinnon suo-
rittaneilla, yksityisellä sektorilla

Lähde: Tilastokeskus 2018

Jaana Ahola

Matkailu- ja 
palveluliiketoiminta 
(ylempi AMK)

NUORISOKASVATUS

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

KOULUTUKSEN AVULLA laajennat osaamis-
tasi nuorisokasvatuksen erilaisista toimintaym-
päristöistä, nuorisoalan tulevaisuuden enna-
koinnissa, työn ja ammattialan tutkimuksessa 
ja kehittämisessä sekä johtamisessa ja esimies-
työssä.

Lue lisää: xamk.fi/
yamknuorisokasvatus

Tutkintonimike: 
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

NUORISOKASVATUKSEN
JOHTAMINEN 
JA KEHITTÄMINEN

AVAIMIA NUORISO
KASVATUKSEN 
KEHITTÄMISEEN
Kiinnostaako sinua nuorten hyvinvointi? 
Haluatko vahvistaa nuorisokasvatuksen 
osaamistasi?

N uorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutuksessa 
perehdyt nuorisokasvatuksen erilaisten toimintaympäristöjen 
ajankohtaisiin työelämäkysymyksiin, johtamiseen ja esimiestyö-

hön sekä tutkimukseen ja kehittämiseen.
Koulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan nuorisokasvatuksen ja nuor-

ten toimintaympäristöjen erilaisissa asiantuntijatehtävissä paikallisella, val-
takunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kykenet sekä kehittämään omaa 
työtäsi ja ammattialaasi, että johtamaan sitä.

Koulutuksessa paitsi luot monialaisia ammatillisia yhteyksiä ja verkos-
toja myös rakennat ja ylläpidät työelämän kehittämisverkostoa.

K un asiantuntijatehtäviä ei löytynyt 
ha kemisesta huolimatta, Pauliina 
lähti opiskelemaan yhteisöpedago-

gin YAMK-tutkintoa.
Valinnaisiksi aineiksi valikoitui muun 

muas sa johtamista ja viestintää. Lastensuoje-
luun hän pe rehtyi Kouvolan kampuksella.

Helsinkiläinen valtiotieteiden maisteri Pauliina 
Frouin halusi asiantuntijaksi julkiselle puolelle, sillä 
mieli paloi tekemään jotain ihmisten hyväksi. Haave 
toteutui YAMK-tutkinnon valmistuttua.

YAMK-tutkinto avasi polun 
asiantuntijatehtäviin

”Tykkäsin opiskelusta hirveästi. Viestintä 
auttaa ihmisläheisessä työssä. Johtaminen taas 
on pitkälti viestintää. Motivaatio oli tosi hyvä, 
kun tiesi mitä haluaa.”

YAMK-tutkintoa Pauliina suosittelee vil-
pittömästi kaikille muillekin, jotka miettivät 
jatko-opintoja.

”Voi kuulostaa lattealta, mutta kun kipinä 
syttyy, sitä kohti kannattaa mennä. Asiat voi-
vat tapahtua nopeasti tai hitaasti, mutta kivet 
kannattaa kääntää. Olen supertyytyväinen, että 
aloitin opiskelut.”

Pauliina Frouin

Nuorisokasvatuksen 
johtaminen ja kehittäminen 
(ylempi AMK)
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Olen supertyyty-
väinen, että aloitin 
opiskelut.”

3000

4000

5000
€

YAMK

AMK
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SOSIAALI- JA TERVEYSALA

VAHVISTA OSAAMISTASI vaativassa päivys-
tys-, teho- ja perioperatiivisessa hoitotyössä, 
näyttöön perustuvassa toiminnassa sekä simu-
laation käytön kehittämisessä ja arvioinnissa. 
Lisäksi perehdyt työelämän tutkimukselliseen 
kehittämiseen ja hoitotyön lähiesimiehenä toi-
mimiseen.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkakuutti

Tutkintonimike: 
Ensihoitaja (ylempi AMK),
sairaanhoitaja (ylempi AMK),
terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5 –2 vuotta

AKUUTTI HOITOTYÖ

Terveys- ja 
hyvinvointialan 
ylemmän 
AMK-tutkinnon 
suorittaneet
työllistyvät hyvin

90 %
valmistuneista on 
päätoimisia työllisiä vuoden 
kuluttua valmistumisesta

Lähde: Tilastokeskus 2017

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
2 vuotta

OPINNOISSA PEREHDYT sosiaalialan asiakas-
työn uudistamiseen ja johtamiseen. Opit kehit-
tämään sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja pal-
veluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten 
verkostojen sekä yhteisöjen kanssa. Saat myös 
valmiuksia esimiestyöhön.

Lue lisää: xamk.fi/
yamksosiaaliala

Tutkintonimike: 
Geronomi (ylempi AMK),
sosionomi (ylempi AMK)

HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN

Opiskelupaikka: 
Kotka tai Kouvola

Opintojen kesto: 
n. 2 vuotta

KOULUTUKSESSA HANKIT tietoa uusista 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mene-
telmistä. Opit kehittämään palvelukokonai-
suuksia sekä johtamaan terveyden edistämi-
sen hankkeita. Voit toimia työyhteisöjen ter-
veyttä edistävän toiminnan kehittämis- ja esi-
miestehtävissä.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkterveydenedistaminen

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveysalan 
tutkinnot (ylempi AMK)

TERVEYDEN 
EDISTÄMINEN 

Opiskelupaikka: 
Savonlinna

Opiskelupaikka: 
Savonlinna

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Opintojen kesto: 
2–2,5 vuotta

KEHITÄ ASIANTUNTIJUUTTASI asiakkaan 
toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämisessä 
kuntoutumisprosessin kaikissa vaiheissa. Opit 
edistämään monialaista yhteistoimintaa, toi-
mimaan verkostoissa ja seuraamaan alasi kan-
sallisen ja kansainvälisen kuntoutustoiminnan 
kehitystä. Opit myös arvioimaan, kehittämään 
ja johtamaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutus-
alan palvelukokonaisuuksia.

KOULUTUKSESSA PEREHDYT sote-alan toi-
mintaympäristön muutoksien kehittämishaas-
teisiin. Vastuunottaminen työnyhteisöjen joh-
tamisessa on osa opintojasi. YAMK-tutkinnon 
suoritettuasi voit työskennellä sote-alalla asian-
tuntijana ja johtamistehtävissä.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkmonialainentoimintakyky

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveysalan 
tutkinnot (ylempi AMK)

Lue lisää: xamk.fi/
yamksosiaalijaterveys

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveysalan 
tutkinnot (ylempi AMK)

MONIALAINEN
TOIMINTAKYVYN
EDISTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYS-
ALAN KEHITTÄMINEN JA 
JOHTAMINEN 

Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5 –2 vuotta

VAHVISTA ENSIHOIDON kliinistä erityisosaa-
mista sekä tilanne- ja operationaalista johta-
mista. Koulutuksessa saat valmiudet toimia en-
sihoidon asiantuntijatehtävissä, hallinnollisen 
ja operatiivisen johtajan tehtävissä sekä ensi-
hoidon kehittämistehtävissä.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkensihoito

Tutkintonimike: 
Ensihoitaja (ylempi AMK),
sairaanhoitaja (ylempi AMK)

ENSIHOIDON 
KEHITTÄMINEN JA
JOHTAMINEN

KOULUTUKSESSA KEHITÄT kliinisen hoito-
työn asiantuntijuuttasi. Perehdyt potilaan klii-
niseen tutkimukseen, kansansairauksien ennal-
taehkäisyyn ja hoitotyön kehittämiseen. Opit 
suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan 
näyttöön perustuvaa potilasohjausta.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkkliininen

Tutkintonimike: 
Ensihoitaja (ylempi AMK),
sairaanhoitaja (ylempi AMK),
terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

KLIININEN
ASIANTUNTIJA

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
1–2 vuotta

DATAAN PERUSTUVIEN hyvinvointipalve-
lujen kehittämistä opiskellaan huipputekno-
logian avulla Xamkin Active Life Lab -ympä-
ristössä. Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää 
hyvinvointitietoa omassa työssäsi, arvioida pal-
velujen vaikuttavuutta ja kehittää hyvinvointi-
palveluiden toimintamalleja.

Lue lisää: xamk.fi/
yamkdata

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveysalan 
tutkinnot sekä tradenomi, 
restonomi, yhteisöpedagogi, 
insinööri, artenomi tai muotoilija 
(ylempi AMK)

DATAPERUSTAISTEN
HYVINVOINTIPALVELUJEN 
KEHITTÄMINEN AVAIMIA SOTEALAN 

ASIANTUNTIJATEHTÄVIIN
Haluaisitko syventää ja laajentaa osaa-
mistasi sosiaali- ja terveysalan eri 
osa-alueilla?

O pinnoista saat tietotaitoa työskennellä sosiaali- ja terveysalan 
asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Olet valmis itse-
näiseen ja vaativaan päätöksentekoon.

Oman osaamisen ja työsi kehittämisen lisäksi voit olla eturintamassa 
kehittämässä myös koko alaa. Meiltä saat siihen avaimet, olipa kyse sitten 
sosiaalityön eri sektoreista, ensihoidon kehittämistehtävistä tai dataan perus-
tuvien hyvinvointipalvelujen kehittämisestä ja uudistamisesta.

Opinnot eivät ole suunnattu pelkästään alan AMK-tutkinnon suoritta-
neille, vaan esimerkiksi dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen 
koulutukseen voivat hakea myös insinöörit, muotoilijat, tradenomit, resto-
nomit ja yhteisöpedagogit.
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TEKNIIKKA

V alitsin Projekti- ja myyntijohtami-
sen YAMK-koulutuksen kehittääk-
seni omaa osaamistani. Valintaan 

vaikutti erityisesti koulutussisältö, sillä tutkin-
toon sisältyy projektijohtamisen IPMA©-serti-
fikaatti, sekä myynti- ja johtamisopintoja.

Koulutuksessa olen saanut uutta näkö-
kulmaa omaan työhöni ja tartun rohkeasti 

Itsensä kehittäminen ja 
uuden oppiminen vahvis-
tavat ammatillista identi-
teettiä.

Rohkeutta uusiin 
haasteisiin

uusiin haasteisiin. Erityisesti työssäni tarvit-
semat myynti- ja johtamistaidot ovat kehitty-
neet. Itsensä kehittäminen ja uuden oppimi-
nen vahvistavat myös ammatillista identiteet-
tiä ja auttavat urakehityksessä. 

HYVÄ YHTEISHENKI JA OPINTOJEN 
JÄRJESTÄMINEN
Työelämän ja opiskelujen yhdistäminen onnis-
tui hyvin, sillä opiskelupäivät oli ajoitettu sopi-
vasti. Verkostoiduin opintojen aikana oman 
ryhmän opiskelijoiden kanssa ja porukassamme 
syntyi hyvä yhteishenki heti opintojen alkaessa. 
Positiivista oli myös saada aikataulu opiskelu-
päivistä jo ennen varsinaisten opintojen alkua. 

KÄYTÄNNÖNLÄHEISESSÄ LOGISTIIKAN 
YAMK-koulutuksessa keskeistä on logistiik-
ka-alan analysointi, tulkinta ja kehittäminen. 
Koulutus on suunnattu logistiikka-alan koke-
musta omaaville henkilöille, jotka haluavat 
syventää ammattialansa tuntemusta ja edetä 
haastavampiin logistiikan tehtäviin.

Lue lisää: xamk.fi/ 
logistiikkayamk

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
1,5 vuotta

LOGISTIIKKA

UUSI KESTÄVÄN rakentamisen ja muotoilun 
YAMK-koulutus on suunnattu rakennusalan 
tai muotoilun asiantuntijoille, joilla on suo-
ritettuna alan AMK-tutkinto. Yhdistämällä 
rakennusalan insinöörin ja muotoilijan tai 
sisustusarkkitehdin osaaminen, luodaan kestä-
vän rakentamisen uusia muotoja. Lisäksi kou-
lutukseen sisältyy palvelumuotoilun opintoja. 

Lue lisää: xamk.fi/
rakentaminenjamuotoilu

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK),
muotoilija (ylempi AMK)

Opiskelupaikka: 
Kotka tai Mikkeli

Opintojen kesto: 
1,5 vuotta

PROJEKTI, MYYNTI JA johtamistaitoja in-
sinööreille! Koulutuksessa painotetaan orga-
nisaation projektiliiketoiminnan johtamista 
ja projektien elinkaaren hallintaa – myynnistä 
toteutuksen kautta aina käytön tukemiseen. 
Valmistuttuasi voit muun muassa toimia pro-
jekti- tai myyntiorganisaation esimiehenä.

Lue lisää: xamk.fi/
projektijohtaminen

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)

PROJEKTI- JA MYYNTI-
JOHTAMINEN

Anni Lippo

Insinööri (ylempi AMK), 
projekti- ja myyntijohtaminen
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Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
1,5 vuotta

KESTÄVÄ 
RAKENTAMINEN JA 
MUOTOILU 

JOHTAMIS JA MYYNTI
TAITOJA, LOGISTIIKAN JA 
KESTÄVÄN RAKENTAMISEN 
ASIANTUNTIJUUTTA
Tekniikan YAMK-koulutus soveltuu sinulle, 
joka haluat edetä alan hallinto- ja johto-
tehtäviin ja luoda jotain uutta.

K oulutuksissa saat työkaluja työsi ja urapolkusi edistämiseen nopeasti 
kehittyvässä tekniikan alan tehtäväkentässä ja sen johtamisessa. 
Verkostoidut oman alasi ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Projekti- ja myyntitaitoisille insinööreille on kysyntää tekniikan alalla. 
Logistiikkaa on kaikkialla ja siihen tarvitaan kielitaitoisia osaajia. Rakenta-
misen ja muotoilun yhdistämisessä luodaan uudenlaista rakentamisen kult-
tuuria. Opiskele tulevaisuuden insinööriksi ja muotoilijaksi! 

Tekniikan alan
ylemmän 
AMK-tutkinnon 
suorittaneet
työllistyvät hyvin

88 %
valmistuneista on 
päätoimisia työllisiä vuoden 
kuluttua valmistumisesta

Lähde: Tilastokeskus 2017

UUSI

KOULUTUS
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VIISI HYVÄÄ SYYTÄ OPISKELLA YLEMPI AMK-TUTKINTO XAMKISSA

1.
MAISTERITASON 

KOULUTUS
Ylempi AMK- eli 

YAMK-tutkinto antaa 
saman kelpoisuuden 
kuin yliopiston mais-
teritutkinto. Vuonna 

2018 Suomessa suori-
tetuista maisteritason 

tutkinnoista 17 pro-
senttia oli YAMK-tut-

kintoja (Tilastokeskus, 
koulutustilastot 2018).

2.
TEHOKASTA 
OPISKELUA

Lähi- ja verkko-ope-
tusta sekä itsenäistä 
opiskelua sisältävä 

tutkinto on mahdol-
lista suorittaa työn 

ohessa. Päätoimisesti 
opiskellen tutkinnon 
voi suorittaa koulu-
tuksesta riippuen 
noin 1–2 vuodessa. 
Sivutoimisesti opis-

kellen noin 93 % opis-
kelijoista valmistuu 

alle neljässä vuodessa 
(Arene ry 2016).

3.
HYVÄ 

TYÖLLISYYSTILANNE
Xamkissa YAMK-tut-
kinnon suorittaneet 

ovat työllistyneet 
erinomaisesti. Suurin 
osa heistä työsken-
telee koulutustaan 

vastaavissa tehtävissä 
asiantuntijoina ja 

erityisasiantuntijoina. 
Moni toimii myös 

johtotehtävissä. (Ope-
tushallituksen tilas-
topalvelu Vipunen 

2009–2017).

4.
TIIVIS YHTEYS 
TYÖELÄMÄÄN

YAMK-opiskelijoilla 
on taustalla vähin-
tään kolme vuotta 

(vuodesta 2020 
alkaen 2 vuotta) työ-
kokemusta ja he ovat 

usein työelämässä 
myös opintojen aika-
na. Opiskelu on työ-
elämälähtöistä ja tar-
joaa siten työelämän 

tarpeita vastaavaa 
osaamista.

5.
MONIALAISTA 

VERKOSTOITUMISTA
Xamkissa YAMK-tut-

kintoa opiskelevat 
yhdessä eri alojen 

ammattilaiset. Opis-
kelijat jakavat ja ke-

hittävät vuorovaikut-
teisesti osaamistaan 
ja rakentavat samalla 
työelämässä tarvit-

tavia monialaisia ver-
kostoja. 

Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 2009–2017. Yksi vuosi tutkinnon jälkeen.
Xamk perustettiin vuonna 2017, kun Kymenlaakson amk (Kyamk) ja Mikkelin amk (Mamk) 

yhdistyivät – vuotta 2017 edeltävät luvut ovat peräisin Kyamkista ja Mamkista.

XAMKISSA YLEMMÄN AMK-TUTKINNON 
SUORITTANEET TYÖLLISTYVÄT JA SIJOITTUVAT 

TYÖELÄMÄSSÄ ERINOMAISESTI

XAMKISSA YAMKTUTKINNON suoritta-
neet työllistyivät kolmanneksi parhaiten 23:sta 
vertailussa mu kana olleesta ammattikorkea-
koulusta (jaet tu 3. sija Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun kanssa). Päätoimisia työllisiä 
oli  Xamkissa valmistuneista 88,9 prosenttia 
ja työllisiä opiskelijoita 7,1 prosenttia. Työt-
töminä oli vain 2,3 prosenttia valmistuneista.

YAMKTUTKINNON XAMKISSA suoritta-
neista päätoimisista työllisistä 5,8 prosenttia 
työskenteli johtajina, 37,6 prosenttia erityis-
asiantuntijoina, 33,4 prosenttia asiantunti-
joina, 6,1 prosenttia toimisto- ja asiakaspalve-
lutyöntekijöinä ja 17,1 prosenttia muissa teh-
tävissä.

88,9 %
päätoimiset 

työlliset 37,6 %
erityisasian-

tuntijat

7,1 %
työlliset
opiskelijat

33,4 %
asiantuntijat 17,1 %

muut työntekijät

6,1 %
toimisto- ja asiakas-
palvelutyöntekijät

5,8 %
johtajat

2,3 %
työttömät

1,7 %
muut, esim.
päätoimiset
opiskelijat

Kolme vuotta opintojen aloittamisen 
jälkeen YAMK-tutkinnon suorittaneet 
tienaavat vuodessa keskimäärin 1 757 
euroa enemmän kuin verrokkiryhmä. 
Viisi vuotta opintojen aloittamisen jäl-
keen erotus on keskimäärin + 2 856 eu-
roa ja seitsemän vuoden jälkeen + 3 149 
euroa. Vertailuryhmä on mahdollisim-
man saman kaltainen taustaominai-

suuksiltaan.

Lähde: Miten ammattikorkea- 
koulutus vaikuttaa menestykseen 

työmarkkinoilla? -selvitys, 
Akava Works 2019

YLEMPI AMK-TUTKINTO 
PARANTAA YLEENSÄ 

TULOTASOA

LASKENNALLINEN PALKKATUOTTO 
OPINTOJEN ALOITTAMISESTA

Seurantavuosi (vuotta 
aloittamisen jälkeen)

Euroa
vuodessa

3 vuotta + 1  757

5 vuotta + 2  856

7 vuotta + 3  149
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Lisätietoja
KAAKKOISSUOMEN 
AMMATTIKORKEAKOULUN 
HAKIJAPALVELUT
p. 044 702 8891, 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Facebook: Xamk – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Instagram: @xamkfi 

LinkedIn: Xamk – South-Eastern Finland University of Applied Sciences

YouTube: Xamk – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Snapchat: @xamkfi

Twitter: @xamkfi


