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KAIPAATKO VAUHTIA URALLESI? Oletko pohti-
nut ihan uusia tehtäviä?  Vai haluatko syventää tai laajentaa 
nykyistä osaamistasi? Syitä  on  monia,  mutta  niitä  yhdistää  
yksi asia  –  tahto kokeilla, oivaltaa ja oppia.  

KUN PÄÄTÖS opiskelusta on tehty, voi mieleen nousta 
epäilyjä: jaksanko, ennätänkö, osaanko? Samaa pohtii valtaosa 
Xamkin 1500 yamk-opiskelijasta. Nykyisten opiskelijoiden ja 
valmistuneiden viesti on selvä: hyvällä suunnittelulla ja moti-
voituneella asenteella pääsee pitkälle.  

Voit halutessasi opiskella yamk-tutkinnon työn ohessa. Opin-
tojen sisältö nivotaan aina mahdollisuuksien mukaan omaan 
työhön tai työpaikkaan. Moni kuitenkin haluaa keskittyä pel-
kästään opiskeluun. Omaa jaksamista ja voimavaroja on hyvä 
pohtia ennen opintojen alkua. Näin sekä opiskelu ja muu 
elämä soljuu parhaiten eteenpäin. 

Tähtää korkeammalle!

Oletko uuden 
edessä?

VIISI HYVÄÄ SYYTÄ OPISKELLA YLEMPI AMK-TUTKINTO XAMKISSA

1.
MAISTERITASON 

KOULUTUS
Ylempi AMK- eli 

yamk-tutkinto antaa 
saman kelpoisuuden 
kuin yliopiston mais-
teritutkinto. Valitse-

malla opintoja Master 
Schoolin yhteisistä 

opinnoista voit 
rakentaa urapolkusi 

mielenkiintosi ja 
tavoitteidesi mukaan. 

2.
TEHOKASTA 
OPISKELUA

Lähi- ja verkko- 
opetusta sekä itse-

näistä opiskelua sisäl-
tävä tutkinto on mah-
dollista suorittaa työn 
ohessa. Päätoimisesti 
opiskellen tutkinnon 
voi suorittaa koulu-
tuksesta riippuen 
noin 1–2 vuodessa. 

3.
HYVÄ 

TYÖLLISYYS- 
TILANNE

Xamkissa yamk-tut-
kinnon suorittaneet 

ovat työllistyneet 
erinomaisesti. Suurin 
osa heistä työsken-
telee koulutustaan 

vastaavissa tehtävis-
sä asiantuntijoina ja 

erityisasiantuntijoina. 
Moni toimii myös joh-

totehtävissä. 

4.
TIIVIS YHTEYS 
TYÖELÄMÄÄN

Yamk-opiskelijoilla on 
taustalla vähintään 2 
vuotta työkokemus-

ta ja he ovat usein 
työelämässä myös 
opintojen aikana. 

Opiskelu on työelä-
mälähtöistä ja tarjoaa 

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 tarvitta-

via monialaisia 
verkostoja. 
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O lipa tavoitteesi syventää osaamis-
tasi omalla alallasi tai laajentaa 
näkemystäsi uusille aloille, saat 

yamk-opinnoissa taitoja, joilla ymmärrät ja 
kykenet johtamaan työelämän muutoksia. 

Yamk-tutkinnot opiskellaan Xamkissa 
Master Schoolissa, joka on monialainen opis-
kelija- ja oppimisympäristö.  

Master Schoolin yhteiset opinnot tarjoavat 
mahdollisuuden kasvattaa osaamistasi amma-
tillista kasvuasi parhaiten palvelevilla opin-
noilla. Voit rakentaa urapolkuasi mielenkiin-
tosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Opintojen aikana tutustut eri alojen ammatti-
laisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haas-

Me Xamkissa tarjoamme sinulle mahdollisuu-
den kouluttautua alasi vahvemmaksi osaajaksi. 
Yamk-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yli-
opiston maisteritutkinto.

tavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja 
argumentointiin. Saat uusia näkemyksiä omaan 
alaasi ja autat samalla kehittämään muita aloja. 

Opiskelun aikana saatu eri alojen asiantuntija-
verkosto kantaa hedelmää myös opintojen jäl-
keen. Tätä yamk-tutkinnon suorittaneet pitävät 
yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista. 

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä moni-
puolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijateh-
tävissä. Monelle yamk-tutkinto on väylä vas-
tuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Kou-
lutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhty-
miseen. 

 Maisteritason
tutkinto
omien
tavoitteidesi 
mukaan
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T yöpaikka ei kuitenkaan ole edellytys 
opiskelulle, vaan voit kasvattaa osaa-
mistasi työtilanteestasi riippumatta. 

Master School -opinnot toteutetaan pää-
osin monimuotoisina eli ne sisältävät lähi- ja 
verkko-opetusta sekä itsenäisiä tehtäviä. Osa 
yamk-koulutuksista toteutetaan kokonaan ver-
kossa. 

Voit itse valita opiskelusi suunnan, sillä jokai-
selle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen 
opintosuunnitelma. 

Panostamme siihen, että voit suorittaa yamk-opinnot joustavasti työn 
ohessa, oman opintosuunnitelmasi mukaan. 

Vaikka opinnoissa on paljon itsenäistä opis-
kelua, et jää opintojesi kanssa yksin – tukea 
on tarjolla läpi opintojen. Jokaiselle opiskeli-
jaryhmälle on nimetty ohjaava opettaja, joka 
tukee sekä opintojen suunnittelussa, että toteu-
tuksessa. 

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

Oman työn ja organisaation kehittäminen kyt-

Osaamisen kehittäminen
 lomittuu omaan arkeesi

T KI-tutkimus suuntautuu suoraan 
alueen yritysten ja julkisten organi-
saatioiden ongelmien ratkomiseen ja 

toiminnan kehittämiseen. Tutkimusta tehdään 
yhdessä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen 
ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Xamkin kärkitutkimusaloja ovat muun muassa 
puukuitututkimus, dataperusteiset hyvinvoin-
tipalvelut sekä satama- ja rautatielogistiikka. 

Kaikissa niissä asiantuntijamme etsivät, kokei-
levat ja kehittävät uusia tuotteita sekä palveluja 
tai tekevät tutkimusta tulevaisuuden tarpeisiin. 

Soveltava tutkimus- ja kehittämistyö (TKI) on Xamkissa Suomen ammatti-
korkeakoulujen monialaisinta ja laajinta. Sen asiantuntijat ovat tärkeä osa 
Xamkin Master Schoolia. 

ketään opintoihin heti alusta alkaen. Oppimi-
seen liittyvät tehtävät ovat käytännön työelä-
män ongelmista lähteviä. 

Työelämälähtöisiä tehtäviä ja opinnäytetyön 
aiheita on tarjolla runsaasti myös Xamkin tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan erilaisissa hank-
keissa. 

Verkostoja työelämään
 TKI-toiminnasta
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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 paranta-
van työllistymismahdollisuuksia. Kun 
opiskelupaikka on totta, Xamk täyttää 
TEM621-lomakkeen tuen hakua var-
ten. Opintopisteitä pitää kertyä vähin-

YAMK-opiskelijalle 

Yamk-tutkinto kirittää 
osaajia uusiin tehtäviin 
ja alanvaihtoon.

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

löytyy 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. 

Opintovapaalla oleva voi saada kokonaisia 
tukikuukausia enintään 15. Opintoja tulee suo-
rittaa vähintään 2 tai 4 opintopistettä kuukau-
dessa riippuen muista tuloista. Tulojen mukaan 
kuluu joko kokonainen tai puolikas tukikuu-
kausi. Tulot tarkistetaan suoraan tulorekiste-
ristä.

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.”

6 MASTER 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

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 
(ylempi AMK)

Opinnäytetyö tuo 
lisäarvoa arkeen

Johtaminen 
kiinnostaa

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, Kouvolan ja 
Kotkan kaupungit lähi-
liikenteeseen.

7MASTER 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 peilata asioita, mutta joskus 

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

saatat tarvita ulkopuolistakin keskustelukump-
pania.  Tällöin voit ottaa yhteyttä opiskeluhy-
vinvoinnin asiantuntijaan tai opintopsykolo-
giin. Lisäksi opiskeluhyvinvoinnin palvelui-
hin kuuluu harrastus- ja liikuntapalvelut, joka 
tukee opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvoin-
tia. Tasapaino opintojen ja muun elämän välillä 
on kaiken a ja o.

VIISI VINKKIÄ KORKEAKOULUOPISKELUUN 

1.
HALLITSE AIKAASI 

JA PRIORISOI 
Käytä kalenteria, tee 
selkeä ero opiskelu-
ajan ja vapaa-ajan 
välillä. Mieti, mistä 

vanhasta luovut, kun 
uutta eli opiskelut 

tulevat tilalle.

2.
PÄIVITÄ OPISKE-

LUIDENTITEETTISI 
2020-LUVULLE

Alakoulun aikaiset 
käsityksesi itsestäsi 
oppijana eivät vält-
tämättä päde tänä 

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

3.
OPISKELE 

OPPIMISTA 
Oppimaan voi oppia: 
tarkastele omia opis-
kelutaitojasi, tutustu 
internetissä oleviin 

oppimiseen liittyviin 
sivustoihin. Opiskele 
myös etäopiskelutai-

toja ja -tekniikkaa.

4.
VERKOSTOIDU 

Hyödynnä opiskelu- 
aikasi ja tutustu uu-
siin ihmisiin, muo-
dosta ammatillisia 
verkostoja ja opin-

topiirejä. Vertaistuki 
motivoi ja kantaa 

haastavien hetkien 
yli.

5.
HUOLEHDI JAKSA-

MISESTASI JA 
HYVINVOINNISTASI

Ilman niitä ei ole 
mitään muutakaan. 
Välillä täytyy etsiä 

aidan matalin kohta 
ja mennä yli siitä. 

Kaikki ei voi olla täy-
dellistä, riität kyllä. 

Ota rohkeasti yhteyttä oman kampuksen toimijoihisi! Terveisin, 

Kirsi, 
opiskeluhyvinvoinnin 

asiantuntija 

Mari, 
opintopsykologi

8 MASTER SCHOOL
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”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



10 MASTER SCHOOL

NÄIN HAET

KEVÄÄN 1. YHTEISHAKU 
Englanninkielisiin koulutuksiin haetaan 
kevään 1. yhteishaussa. Hakutoiveita ei lai-
teta mieluisuusjärjestykseen, vaan sinulle 
tarjotaan opiskelupaikkaa kaikista koulu-
tuksista, joissa pisteesi riittävät valintaan. 
Voit valita, minkä paikoista otat vastaan.   

KEVÄÄN 2. YHTEISHAKU 
Suomenkielisiin koulutuksiin haetaan kevään 
2. yhteishaussa. Tässä haussa hakutoivejärjes-

tyksellä on merkitystä ja sinulle voidaan tar-
jota vain yhtä opiskelupaikkaa. Tämä paikka on 
ylin hakutoive, jossa pisteesi riittävät valintaan.

SYKSYN YHTEISHAKU
Myös tässä yhteishaussa asetat koulutukset mie-
luisuusjärjestykseen ja sinulle tarjotaan vain 
yhtä opiskelupaikkaa. 

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

www.opintopolku.fi

Tässä lyhyet ohjeet hakemiseen. Tarkemmat 
hakutiedot ja hakulomakkeet löydät Opinto-
polku.fi-palvelusta. Lomakkeen voit täyttää vain 
hakuaikana. 

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

Mene 
osoitteeseen 
opintopolku.fi

Etsi koulutuksia 
tai oppilaitoksia 
sanahaulla ja rajaa 
tuloksia.

Tutustu 
koulutusten 
kuvauksiin ja
valintaperustei-
siin.

Täytä 
hakulomake.

Seuraa muita hakuaikoja ja mahdollisia lisähakuja  
www.xamk.fi/masterschool

Yamk-tutkinto antaa saman kelpoisuuden 
kuin yliopiston maisteritutkinto!

SEURAAVAT YHTEISHAUT

KEVÄÄN 2 . YHTEISHAKU
16.–30.3.2022

PÄÄSYVAATIMUKSET JA 
VALINTAPERUSTEET 
Yamk-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on 
amk- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto 
ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. Joihinkin yamk-
koulutuksiin voi hakea myös opistoasteen 
tutkinnolla.

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

Yamk-koulutuksiin hakukelpoisuuden 
antavissa pohjatutkinnoissa on koulutuskoh-
taisia eroja. Jos sinua mietityttää voitko hakea, 
ota yhteyttä hakijapalveluihimme – he autta-
vat sinua kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa.

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA:

Hakijapalvelut

p. 044 702 8891, 040 585 6610

hakijapalvelut@xamk.fi

www.xamk.fi/hakeminen

Aloita 
opinnot

SYKSYN YHTEISHAKU
31.8.–14.9.2022



Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
3 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/tiedonhallinta

Tutkintonimike: 
Tradenomi (ylempi AMK)

TIEDONHALLINTA JA 
SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

Opiskelupaikka: 
Kotka
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Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkkyberturvallisuus

ICT-ALA

KYBERTURVALLISUUS

Tiedon suuri 
määrä on kaikkien 
organisaatioiden 
haaste  

T iedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin yamk-koulutuksessa opit, 
kuinka organisaatiossa olevaa tietoa voidaan hallinta sen elinkaa-
ren eri vaiheissa. Koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja 

taitoja sekä oman työsi että organisaatiosi toiminnan kehittämiseen tie-
donhallinnan ja sähköisen arkistoinnin avulla. Suomen ainoassa sähköi-
sen arkistoinnin yamk-koulutuksessa keskeisiä aihealueita ovat sähköisen 
tiedon syntyyn, käsittelyyn ja säilytykseen liittyvät teemat. Lisäksi opiskel-
laan tietosuojaa ja tietoturvaa.  

Kyberturvallisuuden yamk-koulutuksessa hankit itsellesi alan uusinta 
tietoa ja osaamista. Opinnoissa keskeistä on kyky havaita tietojärjes-
telmien kyberturvallisuuspuutteita. Opit suunnittelemaan ja yllä-

pitämään tietoturvallisia yritysten tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja. Uusia 
taitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen toteutuessa 
myös korjaamaan vahingot. 

ICT-alan ylemmän 
AMK-tutkinnon  
suorittaneiden
palkkakehitys

22 %
parempi säännöllisen työajan 
keskiansio ylemmän tietotek-
niikan insinööreillä kuin alan 
AMK-insinööreillä, yksityisellä 
sektorilla

Lähde: Tilastokeskus 2020

Tämä on koulutus, 
jossa tieto ei lisää 
tuskaa!

Kirsi Jurvanen
Lehtori, tiedonhallinta ja 
sähköinen arkistointi

YAMK

AMK

4000

5000

6000

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)
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LIIKETALOUS

Opiskelupaikka: 
Verkossa

Opintojen kesto: 
2-3 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkdigimarkkinointi

Tutkintonimike: 
Tradenomi (ylempi AMK)

DIGIMARKKINOINNIN 
JOHTAMINEN

Liiketoiminnan johto- ja 
asiantuntijatehtäviin
Liiketalouden yamk-opintojen kautta kehittämis- ja johtamis-
tehtäviin tai itsenäiseksi yrittäjäksi. 

Tradenomin yamk-opinnoissa 
hankit itsellesi monipuolisen 
liiketalouden asiantuntijuu-

den, jota tarvitaan alan johto-, kehit-
tämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Käytännönläheisissä ja työelämään 
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Ylemmän tradenomitutkinnon
suorittaneiden palkkakehitys

21,7 %
parempi säännöllisen 
työajan keskiansio yamk-
tradenomeilla kuin amk-
tradenomeilla, yksityisellä 
sektorilla

Lähde: Tilastokeskus 2020
3000

4000

5000

YAMK

AMK

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkib

Tutkintonimike: 
Master of Business Administration

INTERNATIONAL 
BUSINESS MANAGEMENT 

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2-3vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkliiketoiminta

Tutkintonimike: 
Tradenomi (ylempi AMK)

TULEVAISUUDEN LIIKE-
TOIMINNAN JOHTA- 
MINEN 

Verkko-

opintoja yli 

80%

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
2-3 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkyrittajyys

Tutkintonimike: 
Tradenomi (ylempi AMK)

YRITTÄJYYS

kytkeytyvissä opinnoissa verkostoidut 
eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Vuo-
rovaikutteisuuden ja käytännön koke-
musten jakamisen kautta saat uusia aja-
tuksia ja näkökulmia omaan työhösi 
ja siihen, miten liiketoimintaa pitäisi 

suunnitella ja kehittää.
Englanninkielisessä koulutuksessa 

sinulla on mahdollisuus kehittää kieli-
taitoasi ja verkostoitua kansainvälisesti. 
Valmistut kansainvälisiin työtehtäviin.

Opiskelukieli:

Englanti
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Laura Sorrilla on käytännöllinen ote 
opiskelun hyödyntämiseen yrityk-
sessä. ”Yrityksen arkikäytännöt jalos-

tuvat oppimistehtävissä, ja niistä on ollut val-
tava apu. Koko ajan tulee hyvin käyttökel-
poista materiaalia operatiiviseen toimintaan”, 
hän summaa.   

Oppimistehtävistä kannattaa ottaa irti kaikki hyöty 
oman yrityksen tai työn kehittämisessä. Tyypillisesti 
oppimistehtävissä tutkitaan, analysoidaan ja sovel-
letaan uusia menetelmiä tai malleja ja kehitetään 

Arkikäytännöt jalostuvat 
oppimistehtävissä

Lauralle koulutus on luonut uskoa, että hän vie 
asioita oikeaan suuntaan. ”Saa valmiuksia työs-
kennellä vielä itsenäisemmin markkinoinnin 
eri osa-alueilla. Opiskelu tukee ja selventää 
urasuunnitelmia.” 

Laura Sorri

Everyday Design

LIIKETALOUS JA 
TURVALLISUUS
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Elämyksellisten
palvelujen kehittäjä
Matkailu- ja ravitsemisalan tulevaisuu-
den osaajalla on hallussa kestävä kehi-
tys, 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

30,6 %
parempi säännöllisen työajan 
keskiansio matkailu-, ravitse-
mis- ja talousalan ylemmän 
AMK-tutkinnon suorittaneilla 
kuin alan AMK-tutkinnon suo-
rittaneilla, yksityisellä sektorilla

Lähde: Tilastokeskus 2020

Jaana Ahola

Matkailu- ja 
palveluliiketoiminta 
(ylempi AMK)

3000

4000

5000

YAMK

AMK

MATKAILU- JA
RAVITSEMISALA

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkmatkailu

Tutkintonimike: 
Restonomi (ylempi AMK)

MATKAILU- JA PALVELU-
LIIKETOIMINTA
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MERENKULKU JA
LOGISTIIKKA

Johtamistaitoja 
merenkulun ja logistiikan 
ammattilaisille
Jatkuva muutos meriliikenteessä, merikul-
jetuksissa ja logistiikassa sekä niiden hallin-
nossa edellyttää johtamistaitoja. 

M erenkulun ammattilaisella tulee olla kykyä johtaa organisaatioita 
sekä ihmisten että strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Työssä 
tarvitaan myös kykyä huomioida toimialan kilpailutilanne, vaa-

timukset ja ympäristö ja juuri näihin tulevaisuuden tarpeisiin Xamkin meren-
kulun johtamisen yamk-koulutus osaltaan vastaa. 

Logistiikka-alan yamk-koulutuksissa tulet toimitusketjujen johtami-
sen ammattilaiseksi perehtymällä mm. logistiikka-alan talous- ja tietojohta-
miseen, käytännön haasteisiin ja riskienhallintaan, sekä logistiikkaprosessien 
analysointiin ja kehittämiseen.

Logistiikan YAMK-koulutuksessa oppii etsi-
mään ajantasaisinta tietoa, katsomaan avarakat-
seisesti tulevaisuuteen sekä vaikuttamaan oman 
työn kehittämiseen. Yamk-tutkinnon suoritta-
misesta on hyötyä jatkossa myös uran kannalta.

Koulutuksesta olen saanut hyviä ide-
oita oman työni ja työyhteisöni kehittämi-
seen. Opiskelijakavereista olen myös saanut 
hyvä verkoston, jonka avulla voi uusia näkö-
kulmia testata. Opintojen yhdistäminen työelä-
mään on mahdollista, joskus haastavaa, mutta 
aina palkitsevaa!

Oman ajattelun 
haastamista ja 
uutta potkua 
työhön

Anu Vilamaa
insinööri
(ylempi AMK),
logistiikka

Opiskelupaikka: 
Kouvola / verkossa

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/logistiikkayamk

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)

LOGISTIIKKA

Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkmerenkulku

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

MERENKULUN 
JOHTAMINEN

Opiskelupaikka: 
Kouvola/ verkossa

Opintojen kesto: 
2-3 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamktoimitusketjut

Tutkintonimike: 
Tradenomi (ylempi AMK)

TULOKSELLINEN 
TOIMITUSKETJUJEN 
JOHTAMINEN
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MUOTOILU

L aaja kokemus omalta alalta antoi kai-
kelle opeteltavalle kiinnekohdan, pys-
tyin soveltamaan tiedon omaan orga-

nisaatioon, ja näin opetuksesta sai konkreetti-
sen kuvan, eikä tieto jäänyt teoriatasolle.

Palvelumuotoilun menetelmiä on 
helppo soveltaa erilaisissa prosesseissa, ja ne 
sopivat hyvin myös opettajana työskente-
lyn kehittämiseen. Olen jo hyödyntänyt esi-
merkiksi ideointimenetelmiä omien kollegoi-
den kanssa, ja vallitsevassa tilanteessa tieten-
kin etänä.

Opinnoissa parasta oli erittäin moniam-
matillinen ja eri taustoilta tuleva opiskelu-
ryhmä. Kaikki tehdyt työt ja käydyt keskuste-
lut saivat aina todella monta eri näkökulmaa ja 
tekivät työskentelystä todella kehittävää.

Ensihoitaja Jussi Salonen innostui moniamma- 
tillisesta yhteistyöstä ja haki opiskelemaan 
palvelumuotoilua.

Ensihoitaja 
palvelumuotoilun 
ihmemaassa

Jussi Salonen

Palvelumuotoilu 
(ylempi AMK)

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
1,5 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
rakentaminenjamuotoilu

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

KESTÄVÄ RAKENTA- 
MINEN JA MUOTOILU 

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkkulttuurihyvinvointi

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveysalan 
tutkinnot (ylempi AMK), 
artenomi (ylempi AMK),
liikunnanohjaaja (ylempi AMK), 
muotoilija (ylempi AMK),
yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

KULTTUURI-
HYVINVOINTI

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
1,5 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkpalvelumuotoilu

Tutkintonimike: 
Muotoilija (ylempi AMK)

PALVELU-
MUOTOILU
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MERENKULKU JA
LOGISTIIKKA

Muotoilun ja restauroinnin yamk-koulu-
tuksia yhdistää yhdessä tekeminen.

Palvelumuotoilijana pääset suunnittelemaan tulevaisuuden palveluja 
ja kehittämään jo olemassa olevia palveluita yhdessä niiden käyt-
täjien sekä palveluntarjoajien kanssa. Palvelumuotoilussa yhdistyy 

siis sekä asiakaan että liiketoiminnan näkökulma.
Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutuksessa yhdistetään 

rakennusalan insinöörin, muotoilijan ja sisustusarkkitehdin osaaminen ja 
löydetään kestävän rakentamisen uusia muotoja. Keskiössä ovat uusiutu-
vien materiaalin hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä sekä palvelu-
prosessin hallinta ja johtaminen.

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa kulttuurialan ja sote-alan 
osaajat yhdistävät voimansa oppiakseen toisiltaan ja luodakseen uutta, 
molemmat alat yhdistävää liiketoimintaa.

M utta mitä kulttuurihyvinvointi 
on? Kysymykseen vastaa koulu-
tuksen suunnittelussa mukana 

ollut Piia Kleimola.  
”Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan 

kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää 
terveyttä ja hyvinvointia. Se on ilmiönä laaja 
toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tut-
kimuksen muodostama kokonaisuus.
Kulttuurihyvinvointi ei ole uusi asia, mutta sen 
merkitys on alettu ymmärtämään vasta hiljat-
tain. 
”Vastikään julkaistun WHO:n katsauksen 
viesti on selvä: on olemassa vahvaa tutkimus-
näyttöä siitä, että taide- ja kulttuuritoimintaan 

Uusi yamk-koulutus tar-
joaa kulttuuri- ja sote-
alan osaajille mahdolli-
suuden erikoistua kult-
tuurihyvinvointiin.

Hyvinvointi on kulttuuria, 
kulttuuri on hyvinvointia

Piia Klemola

Piia on työskennellyt jo kauan 
kulttuurihyvinvoinnin parissa 
ja on ollut kehittämässä 
kulttuurihyvinvoinnin koulutusta.

MUOTOILU JA
RESTAUROINTI

osallistuminen auttaa parantamaan terveyttä ja 
hyvinvointia.

YHTEISTYÖLLÄ UUTTA 

”Työelämä kulkee koko ajan enemmän kohti 
monialaista yhteistyötä. Näen uuden koulu-
tuksen etuna sen, että luovien alojen edusta-

jat pystyvät tuomaan uudenlaista ajattelua ja 
uudenlaisia toimintamalleja ihan mille kentälle 
vain. Sote-alan ammattilaisilla taas on ymmär-
rys siitä, mitä erilaisten asiakasryhmien kanssa 
voi ja ei voi tehdä.” 

Kun nämä kaksi maailmaa kohtaavat 
ja vaihtavat ajatuksia, tuloksena on lähes väis-
tämättä uusia ajatuksia, uusia tapoja toimia ja 
auttaa ihmisiä. Ja lopulta ehkä myös uutta lii-
ketoimintaa.

”Kulttuuri auttaa 
ihmisiä tunte-
maan merkityk- 
sellisyyttä.”

Yhteistyöllä
uutta osaamista
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SOSIAALIALA JA
NUORISOKASVATUS

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
1-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkdata

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK),
liikunnanohjaaja (ylempi AMK),
yhteisöpedagogi (ylempi AMK),
muotoilija (ylempi AMK),
artenomi (ylempi AMK),
insinööri (ylempi AMK)

DATAPERUSTAISTEN 
HYVINVOINTIPALVELU-
JEN KEHITTÄMINEN 

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamksosiaaliala

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

HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkkulttuurihyvinvointi

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK)
liikunnanohjaaja (ylempi AMK),
yhteisöpedagogi (ylempi AMK),
muotoilija (ylempi AMK),
artenomi (ylempi AMK)

KULTTUURI-
HYVINVOINTI

Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkmielenterveystyo

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

MIELENTERVEYS- 
HOITOTYÖ

Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkmielenterveyshoitotyo

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

MIELENTERVEYS- 
HOITOTYÖ

Opiskelupaikka: 
Savonlinna

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkmonialainen-
toimintakyky

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

MONIALAINEN
TOIMINTAKYVYN
EDISTÄMINEN

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamknuorisokasvatus

Tutkintonimike: 
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

NUORISOKASVATUKSEN 
JOHTAMINEN JA 
KEHITTÄMINEN 

Sosiaalialan ja nuorisotyön kehittäjäksi
Yamk-koulutukset antavat sinulle avaimia päivittää, syventää ja laajentaa 
osaamistasi hyvinvoinnin alalla.

O pintojen lähtökohtana on monitieteinen ja monia-
lainen näkökulma, jossa vastataan sosiaa-
lialan ja nuorisokasvatuksen erilaisista toimin-

taympäristön muutoksista nouseviin kehittämistarpeisiin. 
     Saat uutta osaamista, jonka avulla voit työskennellä alasi asian-
tuntija- ja johtamistehtävissä. Pystyt paitsi kehittämään omaa työtäsi ja 

ammattialaasi, myös uudistamaan ja johtamaan työtä paikallisella, val-
takunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi saat osaamista oman 
tutkimuksen tekemiseen.

Voit räätälöidä opinnot palvelemaan asiantuntijuutesi kehitty-
mistarpeita. Koulutuksessa pääset luomaan monialaisia ammatillisia 
yhteyksiä ja verkostoja.
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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 vilpit-
tömästi kaikille muillekin, jotka miettivät jat-
ko-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)

Olen supertyyty-
väinen, että aloitin 
opiskelut.”

Opiskelupaikka: 
Mikkeli / Savonlinna

Opintojen kesto: 
2-2,5 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamksosiaalijaterveys

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK)
liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

SOSIAALI- JA 
TERVEYSALAN KEHIT-
TÄMINEN JA JOHTAMINEN 

Opiskelupaikka: 
Savonlinna

Opintojen kesto: 
2,5 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamksahkoisetpalvelut

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK)
liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

SÄHKÖISET PALVELUT 
SOSIAALI- JA TERVEYS- 
ALALLA 

Opiskelupaikka: 
Verkossa

Opintojen kesto: 
2-3 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkrehabilitation

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK)
liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

REHABILITATION

Opetuskieli: 

Englanti
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Johtamis- ja 
myyntitaitoja, 
metsätalouden 
ja kestävän 
rakentamisen 
asiantuntijuutta
Tekniikan yamk-koulutus soveltuu 
sinulle, joka haluat edetä alan hallinto- ja 
johtotehtäviin 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.

Opinnoissasi yhdistät teoriaa käytännön työelämään, mikä tuo uusia 
näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kehität itseäsi niillä 
osa-alueilla, joista juuri nyt on tarve tekniikan ja metsätalousalan toimin-
taympäristöjen muuttuessa.

Metsätalouden yamk-opintojen suorittami-
nen työn ohella on tehty joustavaksi. Opinto-
jen kesto on itsestä ja omasta elämäntilanteesta 
kiinni. Muutama läsnäoloa vaativa koulupäivä 
kuukaudessa on virkistävä irrotus tavanomai-
sesta työelämästä.

Opiskelu on 
virkistävä irrotus 
työstä!

Eveliina Laine
metsätalous- 
insinööri
(ylempi AMK)

TEKNIIKKA JA METSÄTALOUS

20
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Tekniikan alan
ylemmän 
AMK-tutkinnon 
suorittaneet
työllistyvät hyvin

91 %
valmistuneista on 
päätoimisia työllisiä vuoden 
kuluttua valmistumisesta

Lähde: Tilastokeskus 2019

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
1,5 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
rakentaminenjamuotoilu

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

KESTÄVÄ
RAKENTAMINEN JA
MUOTOILU

Opiskelupaikka: 
Verkossa

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkkestavan 
kehityksenteknologiat

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)

KESTÄVÄN
KEHITYKSEN
TEKNOLOGIAT

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkmetsatalous

Tutkintonimike: 
Metsätalousinsinööri
(ylempi AMK)

METSÄTALOUDEN
LIIKETOIMINTA

Opiskelupaikka: 
Verkossa

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/projektijohtaminen

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)

PROJEKTI- JA
MYYNTIJOHTAMINEN

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamksahkovoima

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)

SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA

Opiskele

verkossa! Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
noin 2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamktalotekniikka

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)

TALOTEKNIIKKA

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkymparisto

Tutkintonimike: 
Insinööri (ylempi AMK)

YMPÄRISTÖ-
TEKNOLOGIA

Opiskele

verkossa!

Tekniikan alan ylemmän AMK-tutkinnon 
suorittaneettyöllistyvät hyvin



TERVEYS JA KUNTOUTUS

Avaimia terveyden
asiantuntijatehtäviin
Haluaisitko syventää ja 
laajentaa osaamistasi 
terveys-, kuntoutus- ja 
liikunta-alalla?

O pinnoista saat tietotaitoa työs-
kennellä asiantuntija-, esimies- 
ja kehittämistehtävissä. Olet 

valmis itsenäiseen ja vaativaan päätöksen-
tekoon.

Oman osaamisen ja työsi kehittä-
misen lisäksi voit olla eturintamassa kehit-
tämässä myös koko alaa. Meiltä saat sii-
hen avaimet, olipa kyse sitten hoitotyön 
eri osa-alueista, kuntoutusalan osaamisen 
vahvistamisesta, ensihoidon kehittämis-
tehtävistä tai dataan perustuvien hyvin-
vointipalvelujen kehittämisestä ja uudis-
tamisesta.

Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5 –2 vuotta

AKUUTTI HOITOTYÖ
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Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5 –2 vuotta

AKUUTTI HOITOTYÖ

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
1-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkdata

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK),
liikunnanohjaaja (ylempi AMK),
yhteisöpedagogi (ylempi AMK),
muotoilija (ylempi AMK),
artenomi (ylempi AMK),
insinööri (ylempi AMK)

DATAPERUSTAISTEN
HYVINVOINTIPALVELU-
JEN KEHITTÄMINEN

Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkakuutti

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

AKUUTTI
HOITOTYÖ

O man tietämyksen päivittäminen, 
laajentaminen ja tuominen ajan 
tasalle on eduksi jokaiselle terveys-

alan ammattilaiselle. Käytännön kentällä tar-
vitaan lisää tietämystä koko kuntoutusjärjestel-
män toiminnasta ja taitoa johtaa itseään sekä 
muita kohti yhteisiä, kuntoutusta eteenpäin 
vieviä käytänteitä. Tähän Xamk tarjoaa yhtei-
söllisen, aktiivisen ja kansainvälisen oppimis-
ympäristön.

Yhteisöllinen
oppimisympäristö

Mira Piilonen
Monialaisen toimintakyvyn 
edistäminen (YAMK) -opiskelija



TERVEYS JA KUNTOUTUS
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Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkensihoito

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

ENSIHOIDON KEHITTÄMI-
NEN JA JOHTAMINEN

Opiskelupaikka: 
Mikkeli

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkkliininen

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

KLIININEN
ASIANTUNTIJA

Opiskelupaikka: 
Kouvola

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK),
liikunnanohjaaja (ylempi AMK),
yhteisöpedagogi (ylempi AMK),
muotoilija (ylempi AMK),
artenomi (ylempi AMK)

KULTTUURI- 
HYVINVOINTI

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkkulttuuri-
hyvinvointi
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Opiskelupaikka: 
Kotka

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkmielenterveyshoitotyö

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

MIELENTERVEYS- 
HOITOTYÖ

Opiskelupaikka: 
Savonlinna

Opintojen kesto: 
1,5-2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkkulttuurihyvinvointi

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK)

MONIALAINEN TOIMIN- 
TAKYVYN EDISTÄMINEN

Opiskelupaikka: 
Kotka, Tukholma

Opintojen kesto: 
2-3 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamknaprapatia

Tutkintonimike: 
Naprapaatti (ylempi AMK)

NAPRAPATHY

Opiskelupaikka: 
Verkossa

Opintojen kesto: 
2-3 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/yamkrehabilitation

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK)

REHABILITATION

Opiskelupaikka: 
Mikkeli / Savonlinna

Opintojen kesto: 
2-2,5 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamksosiaalijaterveys

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK),
liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

SOSIAALI- JA TERVEYS- 
ALAN KEHITTÄMINEN JA 
JOHTAMINEN 

Opiskelupaikka: 
Savonlinna

Opintojen kesto: 
2,5 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamksahkoisetpalvelut

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK),
liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

SÄHKÖISET 
PALVELUT SOSIAALI- JA 
TERVEYSALALLA 

Opiskelupaikka: 
Kotka / Kouvola

Opintojen kesto: 
2 vuotta

Lue lisää: 
xamk.fi/
yamkterveydenedistaminen

Tutkintonimike: 
Xamkin sosiaali- ja terveys- 
alan tutkintonimikkeet 
(ylempi AMK),
liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

TERVEYDEN
EDISTÄMINEN

Opetuskieli: 

Englanti

TERVEYS JA KUNTOUTUS



Lähde:  Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen 2019

XAMKISSA YLEMMÄN AMK-TUTKINNON 
SUORITTANEET TYÖLLISTYVÄT JA SIJOITTUVAT 

TYÖELÄMÄSSÄ ERINOMAISESTI

94,2 %
työlliset

13,5 %
muut työntekijät 

ja yrittäjät

1,45 %
päätoimiset 
opiskelijat

42,1 %
asiantuntijat

33,3 %
erityisasiantuntijat

10,1 %
toimisto- ja asiakas-
palvelutyöntekijät

0,97 %
johtajat2,9 %

työttömät

1,45 %
muut

Xamkin yamk-opiskelijat ovat 
tyytyväisiä opintoihin

Valmistuneet opiskelijat arvioivat:

Opintojen ohjaus on tasokasta.

Osaamisen kehittymisestä saa

hyvin palautetta.

Vieraskielistä opetusta tarjolla 

monipuolisesti.

Verkko-oppimista hyödynnetään hyvin.

Opinnäytetyötä ohjataan ja

tuetaan erinomaisesti.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

ohjaa hyvin oppimista.

Lähde:  AVOP-kysely 2020
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TERVEYS JA KUNTOUTUS
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X amkin avoimessa AMK:ssa, Xamk 
Pulsessa, voit suorittaa yksittäi-
siä yamk-tasoisia opintojaksoja tai 

ilmoittautua polkuopiskelijaksi. Polkuopiskelu 
tarkoittaa yamk-tutkinnon ensimmäisen vuo-
den opintojen suorittamista avoimessa ammat-
tikorkeakoulussa. Polkuopintoihin ilmoittau-
tuminen on auki kaksi kertaa vuodessa: elo- 
ja marraskuussa. yamk-polkuopintoihin voit 
ilmoittautua, mikäli olet suorittanut alalle 
soveltuvan korkeakoulututkinnon. Opiskeli-
jat otetaan mukaan polkuopintoihin ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.  

OPISKELUA TUTKINTO-
OPISKELIJOIDEN TAHDISSA 
Opiskelu polulla tapahtuu tutkinto-opiskelijoi-
den kanssa samassa ryhmässä opetussuunnitel-
man mukaisesti.  Yamk-tutkinnon ensimmäi-
sen vuoden opinnot ovat laajuudeltaan 30-60 
opintopistettä riippuen valinnoistasi.  

Xamk Pulse
polkuna tutkintoon
Jos jäit ilman opiskelu-
paikkaa, Xamk Pulsen 
avoimen AMK:n opin-
not voivat olla väyläsi 
yamk-tutkintoon. 

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, 
eli opiskelu tapahtuu pääosin verkossa. Lähi-
opetuspäiviä on muutamia kuukaudessa joilla-
kin Xamkin kampuksista: Mikkelissä, Kouvo-
lassa, Kotkassa tai Savonlinnassa. Osa polkuo-
pinnoista toteutetaan kokonaan verkko-opin-
toina. Tarjolla on myös englanninkielisiä 
polkuopintoja. 

 
POLKUOPISKELIJASTA TUTKINTO-
OPISKELIJAKSI 
Suoritettuasi 15–30 opintopistettä polkuopin-
toja voit hakea Xamkiin tutkinto-opiskelijaksi 
avoimen väylän haussa. Avoimen väylän haku 
avaa sinulle lisämahdollisuuden saada tutkin-
to-opiskelupaikka valtakunnallisen yhteishaun 
rinnalla. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea aina 
myös valtakunnallisessa yhteishaussa. Kun haet 
yamk-tutkintoon sinulla on oltava koulutuk-
seen soveltuva korkeakoulututkinto ja vähin-
tään kahden vuoden työkokemus alalta.  

Lisätietoja: 
xamk.fi/polkuopinnot 
xamk.fi/pulse
xamk.fi/koulutuskalenteri

XAMK PULSEN OPINNOT ovat avoimia 
kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta 

riippumatta. 

OPISKELU maksaa 12 euroa 
opintopisteeltä tai 175 euroa 

lukukaudelta.  

SUORITETUT OPINNOT
 ovat hyväksiluettavissa, jos saat 
myöhemmin Xamkista tutkinto-

opiskelupaikan.

LAITA MEILLE VIESTIÄ
avoinamk@xamk.fi

AVOIN AMK LYHYESTI

XAMK PULSE
Xamk Pulsen avoimen ammattikorkeakouluo-
pinnot ja ammattilaisille suunnattu täyden-
nyskoulutus tarjoavat mahdollisuuden mielen 
virkistämiseen, uuden oppimiseen ja osaami-
sen täydentämiseen. Olitpa sitten kiinnostu-
nut yksittäisestä koulutuksesta tai laajemmista 
opinnoista, Xamk Pulsen runsaasta tarjonnasta 
löydät oikeat eväät uudelle alulle. Elämä vie 
meidän yllättäville poluille. Pidä mielesi ute-
liaana, avoimena ja nauti matkasta. 



Opiskelu on pitkään tuonut Teija Iivarille iloa ja elämän- 
sisältöä. Teija aloitti Restonomi (YAMK) -polkuopinnot Xam-
kin avoimessa ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019 yhdessä 
työkaverinsa kanssa. 

Lisäksi Teija on opiskellut avoimessa ammattikorkea-
koulussa yksittäisiä työhyvinvointia ja työelämän kehittämistä 
koskevia opintojaksoja. Hän kokee, että on voinut hyödyntää 
avoimen AMK:n opintoja työelämässä.  

Teija kiittelee opetusta, opettajien apua, avoimen AMK:n 
asiakaspalvelua sekä opintotarjontaa. – Xamk tarjoaa minulle 
yksilöllistä ohjausta sekä ajasta ja paikasta riippumattomat mah-
dollisuudet syventyä YAMK-opinnoissani juuri minulle tärkei-
siin aiheisiin, Teija kertoo.  
Polkuopintojen päätteeksi Teija aikoo hakea Xamkiin suo-
rittamaan Restonomi (YAMK) –tutkinnon. 

Teija
Iivari

Restonomi-opiskelija 
(ylempi AMK)

”Suosittelen polkuopinto-
ja kaikille, jotka haluavat 
kehittyä työssä ja kehit-
tää työelämää.”
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Xamk Pulse
polkuna tutkintoon

Avoin AMK
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Lisätietoja
KAAKKOIS-SUOMEN 
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


