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AMK-tutkinnot
Englannin- ja suomenkieliset AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Erotu osaajana. 



Xamkin AMK-tutkintoon johtavat 
koulutukset aloittain

LIIKETALOUS JA TURVALLISUUS   14
Bachelor of Business Administration,  
Digital International Business 

Bachelor of Business Administration,  
Wellbeing Management 

Tradenomi (AMK), data-analytiikka 

Tradenomi (AMK), 
hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen 

Tradenomi (AMK), liiketalous 

Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi 

Tradenomi (AMK), turvallisuusala 

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA   18
Restonomi (AMK), 
matkailu- ja palveluliiketoiminta

MERENKULKU JA LOGISTIIKKA   20
Insinööri (AMK), logistiikka

Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka

Insinööri (AMK), merenkulku, 
sähkövoimatekniikka

Merikapteeni (AMK). merenkulku

Tradenomi (AMK), logistiikka

MUOTOILU JA RESTAUROINTI   22
Artenomi (AMK), restaurointi

Muotoilija (AMK), biotuotemuotoilu

Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu

Muotoilija (AMK), muoti ja puvustus

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu

Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja 
kalustesuunnittelu

PELIALA JA ICT   26 
Bachelor of Culture and Arts, Game Design 

Bachelor of Engineering,  
Information Technology 

Insinööri (AMK), kyberturvallisuus 

Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka  

Insinööri (AMK), peliohjelmointi 

Insinööri (AMK), peliteknologiat  

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 

SOSIAALIALA JA 
NUORISOKASVATUS   30

Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja 
kuraattorityö

Yhteisöpedagogi (AMK), 
nuorisokasvatus ja nuorisotyö

Yhteisöpedagogi (AMK), 
ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä

TEKNIIKKA JA METSÄTALOUS   32

Bachelor of Engineering,  
Environmental Engineering 

Insinööri (AMK), biotuotetekniikka  

Insinööri (AMK), energiatekniikka 

Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka

Insinööri (AMK), rakennustekniikka 

Insinööri (AMK), rakennustekniikka,  
teollinen puurakentaminen 

Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly  

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka 

Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI)

Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 

Metsätalousinsinööri (AMK) 

TERVEYS, KUNTOUTUS JA 
LIIKUNTA   40
Bachelor of Health Care, Nursing  

Ensihoitaja (AMK) 

Fysioterapeutti (AMK) 

Geronomi (AMK) 

Jalkaterapeutti (AMK) 

Liikunnanohjaaja (AMK) 

Naprapaatti (AMK) 

Sairaanhoitaja (AMK) 

Terveydenhoitaja (AMK)

HUOM. Muutokset 
koulutustarjonnassa

mahdollisia.
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Katso Xamk Pulse avoimen 
AMK:n tarjonta s. 46



Pääset jo opiskeluaikana tekemään käytännönläheistä tutkimusta.

Vaihtomahdollisuuksia ympäri maailmaa. 

Laadukas ja työelämän arvostama koulutus.

Rento ja yhteisöllinen opiskelupaikka. Meiltä saat tukea ja apua opiskeluusi ja eri elämänvaiheisiin.

Viihtyisät kampukset ja hyvät harrastusmahdollisuudet. 

Mahdollisuus verkostoitua työmarkkinoille jo opintojen aikana. 

Joustavat tavat opiskella. 

MIKSI VALITA XAMK?

Koulutamme vastuullisia muutoksentekijöitä 
ja innostamme itsensä kehittämiseen 
ja jatkuvaan oppimiseen.

Viestimme onkin: Kokeile, oivalla ja opi! Tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin, 
vaan yhdessä yritysten ja muun työelämän kanssa. Opintojen aikana saat siis 
paljon kokemusta käytännön töistä sekä arvokkaita verkostoja, joista on hyö-

tyä valmistumisen jälkeenkin. 

Opiskelupaikan tai oman alan löytäminen on toisille helppoa, toisille ei. Siirtyminen 
korkeakouluopintoihin voi jännittää. Xamkissa tiedämme tämän ja olemme valmiina 
kulkemaan rinnallasi. Olemme panostaneet joustaviin opiskelutapoihin ja ohjaukseen. 
Ohjaamme ja tuemme, mutta myös kannustamme sinua omien oivallusten tekemiseen.

Erotu osaajana. 
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Kampukset sijaitsevat kaupunkien kes-
kustassa tai lähellä sitä. Kampukset 
on suunniteltu niin, että oppiminen 

ja työskentely on sujuvaa. Käytännön taitoja 
pääset harjoittelemaan laboratorioissa ja simu-
laatiotiloissa. 

Xamk tukee oppimistasi monipuolisesti. Opin-
tojesi ja hyvinvointisi tukena ovat opiskelijavas-
taavat,  opiskelijatutorit, opiskelijaterveyden-
huolto, opistopsykologin palvelut, oppilaitos-
pastorit sekä opiskelijakuntatoiminta. 

Kampuksilla sijaitsevat kirjastot mahdollista-
vat erilaisen aineiston hyödyntämisen mut-

Xamkilla on kampukset Kotkassa, Kouvolassa, 
Mikkelissä ja Savonlinnassa. Kampusten lisäksi 
voit opiskella laajasti myös verkossa.

kattomasti sekä painettuna että sähköisenä. 
Kampusravintolat ja -kahvilat tarjoavat sinulle 
monipuolista, terveellistä ja maukasta ravintoa, 
tietysti edulliseen opiskelijahintaan. 

Jotta arki ei olisi pelkkää ahertamista, voi kam-
puksilla myös harrastaa. Käy opiskelupäivän 
lomassa  pelaamassa frisbeegolfia, keilaamassa, 
kunto-salilla tai pelaa erä ulkopelikentillä. Pää-
set myös nauttimaan oppilaskunnan järjestä-
mistä tapahtumista ja monipuolisesta harras-
tetoiminnasta.

TUTUSTU 

KAMPUKSIIN 

VIRTUAALISESTI:

360.xamk.fi

Meillä Xamkissa 
viihdytään ja opitaan!

Kouvolan kampuksella on 
helppo tutustua muiden 
alojen opiskelijoihin ja kaiken 
kaikkiaan vallitsee kiva 
yhteishenki.
Annu

Kotkan kampuksella oli 
aina tervetullut olo ja hyvä 
yhteishenki opiskelijoiden 
kesken, muille oltiin 
ystävällisiä ja moikattiin, 
vaikkei kaikkia tunnettukaan.
Hermanni

Mikkelissä ja Xamkissa parasta 
on ollut ehdottomasti viihtyisä 
kampus, kouluruoka ja 
mahtavat luokkakaverit sekä 
henkilökunta. 
Tiia

Opiskelupaikkana 
Savonlinnan kampus on 
kompakti kokonaisuus, josta 
löytyy kaikki tarvittava hyvään 
ja laadukkaaseen opiskeluun.
Minja
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Vuoden 2022 ja 2023 yhteis-
hakujen ajankohdat näet alla. 
Verkkosivultamme www.xamk.fi 
voit tarkistaa, milloin sinulle mieleiset 
koulutukset ovat haussa.

KORKEAKOULUJEN 
YHTEISHAUT

2022
2023

31.8.–14.9.

4.-18.1.

15.-30.3.

30.8.-13.9.

3 valintatapaa 
Opiskelijavalinnassa käytetään kolmea erilaista valintatapaa:
1.   Todistusvalinta, yo- tai ammatillinen perustutkinto
2.   AMK-valintakoe / International UAS Exam
3.   Erillinen valintakoe / valintakurssi 

Kaikki valintatavat eivät ole käytössä kaikissa koulutuksissa. 
Tutustu  niihin tarkemmin nettisivuillamme!

www.xamk.fi/opiskelijavalinta

KOLME YHTEISHAKUA

KEVÄÄN 1. YHTEISHAKU

Englanninkielisiin koulutuksiin haetaan 
kevään 1. yhteishaussa. Hakutoiveita ei laiteta 
mieluisuusjärjestykseen, vaan sinulle tarjotaan 
opiskelupaikkaa kaikista koulutuksista, 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.  

Lisätietoja: www.opintopolku.fi

Korkeakouluihin on vuodessa 3 yhteishakua. Kussakin 
voit hakea 6 eri koulutukseen. Voit ottaa vastaan vain 
yhden opiskelupaikan keväällä alkavasta ja vain yhden 
paikan syksyllä alkavasta koulutuksesta.  

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

Mene 
osoitteeseen 
opintopolku.fi

Etsi koulutuksia 
tai oppilaitoksia 
sanahaulla ja 
rajaa tuloksia.

Tutustu 
koulutusten 
kuvauksiin ja
valintaperus-
teisiin.

Täytä 
hakulomake.

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA:

Hakijapalvelut

p. 044 702 8891, 040 585 6610

hakijapalvelut@xamk.fi

www.xamk.fi/hakeminen

Seuraa mahdollisialisähakuja netistä! 
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Savonlinna

Kouvola
Lappeenranta

Kuopio

Lahti

KotkaHelsinki

Mikkeli

Lähde: 
VR.fi, Matkahuolto.fi 
ja Google Maps (2019)

KOTKA 56 km 107 km 105 kmKOUVOLA MIKKELI SAVONLINNA

Gate Open
Meille on helppo tulla!
Kampuskaupunkeihimme pääset 
näppärästi niin junalla, bussilla kuin 
henkilöautollakin. Alla näet etäisyydet ja 
matka-ajat kampuskaupunkiemme ja 
muutaman muun kaupungin välillä.

0 2 2 3

0 2 0 0

0 1 3 9

Helsinki–Kotka

TUNNIT MINUUTIT

Junalla

Linja-autolla

Henkilöautolla

Helsinki–Kotka

133 km

TUNNIT MINUUTIT
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Kuopio–Mikkeli

Junalla

Linja-autolla

Henkilöautolla

162 km

TUNNIT MINUUTIT

0 0 2 8

0 1 0 0

0 1 0 0

Lahti–Kouvola

Junalla

Linja-autolla

Henkilöautolla

62 km

TUNNIT MINUUTIT

0 2 0 7

0 3 4 0

0 1 5 7

Lappeenranta–Savonlinna

Junalla

Linja-autolla

Henkilöautolla

102 km

Opiskelijoita

Savonlinna

1 214

Opiskelijoita

Asukkaita
52 000

Asukkaita
80 000

Asukkaita 
51 000

Asukkaita
32 000

Mikkeli

4 278
Opiskelijoita

Kotka

3 093

Opiskelijoita

Kouvola

2 286

TIETOJA KAUPUNGEISTA:

KOUVOLA: Repoveden kansallispuisto ja kalliokiipeilypaikat, 
Taideruukin näyttelyt ja keikat, KooKoon, KPL:n & Kouvojen 
kotikatsomot, monipuolinen leffa- ja keikkatarjonta 

KOTKA: KTP-Basketin & KTP:n kotiareenat, meren rannat 
ja saaristo, Merikeskus Vellamon museo, näyttelyt ja tapah-
tumat, Katariinan uimahalli ja maauimala 

MIKKELI: Liikunta- ja tapahtumapaikka Saimaa Stadiumi, 
Kamppailuareena, frisbeegolfradat, Jukurien kotikatsomo, 
Mikkelin teatteri, mainiot pyöräilymaastot, improvisaatio- 
ja harrastajateatteriskene 

SAVONLINNA: Retkiluistelu, melonta kaupungin lie-
peillä, lenkkeily mahtavissa maastoissa, vaellusratsas-
tus islanninhevosilla, jääkiekko ja SaPKon kotikatsomo, 
beachvolley, tanssi, soutu ja veneily, kalastus, tennis

Mitä haluaisit 
harrastaa?
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Savonlinna

Mikkeli

4 278

Edullista asumista 
kampus kaupungeissa
Opiskelijan rahoista iso osa hupenee 
asumiseen. Xamkin kampuskaupungeissa asut 
edullisemmin kuin monissa muissa Suomen 
suurissa kaupungeissa.     

Esimerkiksi 30 neliön yksiöstä maksat 
Kouvolassa vuokraa kuukaudessa kes-
kimäärin 377 euroa. Helsingissä mak-

saisit vastaavasta asunnosta 733 euroa. Kun las-
ketaan vuokrahinnat 4 vuoden ajalta ja huo-
mioidaan yleinen asumistuki, asuminen Kou-
volassa säästää neljässä vuodessa 14 111 euroa. 

Se on 294 euroa joka kuukausi!    

Lisäksi voit valita, missä asua. Asuisitko mie-
luummin keskellä kaupunkia vai upeiden lenk-
kipolkujen äärellä? Välimatkat ovat lyhyitä ja 
nopeita kulkea, joten rahan lisäksi sinulle jää 
myös enemmän aikaa.   

TIETOJA KAUPUNGEISTA:

Lähteet:  Kela, Tilastokeskus ja Savonlinnan 
osalta Asuntojen hintatiedot.fi -palvelu.    

Yksiön vuokrakustannukset neljän vuoden 
aikana kaupungin keskivertohinnoin
Summasta on vähennetty yleinen asumistuki.



M eille tulee kaikkien sote-alojen opiskelijoita työharjoitte-
luun, xamkilaiset ovat etusijalla paikkoja jaettaessa. Sen 
lisäksi tehdään opinnäytetöissä yhteistyötä. Yhteistyö on 

meille ihan äärimmäisen tärkeää. Sen kautta saadaan antaa heille paras 
osaamisemme opiksi ja sitä kautta saadaan tulevaisuudessa hyviä työn-
tekijöitä tänne meille.

M eidän yhteistyö Xamkin kanssa on ollut pääasiassa sitä, 
että me ollaan saatu sieltä todella hyviä työntekijöitä. 
Useampi on tehnyt myös opinnäytetyönsä Roviolle. Me 

ollaan saatu Xamkista paljon sellaisia erittäin valmiita paketteja. Henki-
löitä joilla on valmis osaamistausta - tekemään työtä mitä me tarvitaan.

M eillä on ollut yhteisiä projekteja sekä tutkimus- ja tuo-
tekehitystyyppistä työtä ollaan tehty Xamkin kanssa. 
Ollaan tehty uutuustutkimusta, jota harvemmin valmis-

tavan teollisuuden yrityksissä pystytään tekemään. Harjoittelijoita on 
ollut meillä töissä ja lopputöitä on tehty yhdessä xamkilaisten kanssaa.

Kymenlaakson käräjäoikeus on aloittanut yhteistyön Xamkin 
kanssa vuosituhannen alussa ja sitä jatketaan edelleen.  Hyvin 
moni Xamkin opiskelija, itseni mukaan lukien, on rekrytoitu 

töihin joko harjoittelun kautta tai muuten vaan. Tiedetään, että Xam-
kista tulee osaavaa henkilöstöä Kymenlaakson käräjäoikeudelle. 

Tatu Jenssen

Art Director, 
Rovio

Pirkko Liljegren

teho- ja 
valvontaosaston 
osastonhoitaja,  
Essote

Metsäalalla tarvitaan tulevaisuudessa metsällistä osaamista, 
sitten tarvitaan ihmissuhdeosaamista ja myyntiosaamista. 
Xamkista saadaan hyviä harjoittelijoita ja tulevaisuuden 

metsäosaajia. Xamk on meille tärkeä kanava josta saadaan vahvoja 
ammattilaisia. 

Meillä on monenlaista yhteistyöstä Xamkin kanssa. Esimerkiksi 
opinnäytetyöt ja harjoittelut ja opettajien työelämäjaksot. Se, 
että meillä on ammattikorkeakoulu tällä alueella, tarkoittaa 

sitä, että myös nuoret jäävät tänne alueelle opiskelemaan ja mahdollisesti 
sen jälkeen työllistyvät. Me tarvitaan jatkossakin osaavaa henkilökuntaa 
täällä ja se on varmaan se meille tärkein näkökulma.

Niina Ihalainen 

henkilöstö- ja hallintojohtaja 
OP Suur-Savo 

Vesa Väänänen 

asiakkuuspäällikkö 
MHY Etelä-Savo 

Jari Kapanen

Vice President, 
Andritz

Katri Sinkkonen

käräjäsihteeri 
Kymenlaakson käräjäoikeus 

työelämään
 Vahva yhteys
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työelämään

Oletko koskaan kuullut glampingista? Ihmiset haluavat kokea 
asioita luonnossa, mutta samalla kaipaavat tiettyjä mukavuuksia 
– niinpä glamping yleistyy kohinalla.

Xamkissa tradenomiksi opiskeleva Juho 
Repo huomasi potentiaalin vuonna 
2020 ja lähti tutkimaan ideaa ja kehit-

tämään liiketoimintaa. Ekologisia, kestäviä ja 
elämyksellisiä arvoja kunnioittaen rakentui 
majoitustilaa tarjoava yritys nimeltä LAAWU. 

Opintojen aikana
ideasta yritykseksi

”Yritystoiminnan kehittäminen ei ole ollut 
vaivatonta päätyön, opiskelujen ja perhe-elä-
män lomassa, mutta kovan työn ja upeiden 
kumppaneiden ansiosta olemme saaneet pal-
jon aikaiseksi. Nyt käynnissä on erittäin mie-
lenkiintoisia neuvotteluja ja odotamme mer-

kittävää, mutta hallittua liiketoiminnan kas-
vua. Laawuja tällä hetkellä vuokralla Kouvo-
lan Mielakalla, Kotkassa Erämys -yrittäjällä 
ja upea kohde mm. Haminassa Itäisen Suo-
menlahden kansallispuiston saaristossa”, ker-
too Juho. 

Kuva: Inka Kaltola
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AMK-opintoja joustavasti  

Työviikko-
pohjainen

Opintoja 
nopeuttava

Työssäkäyntiin 
integroitu

Osallistut 
lukujärjestyksen 
mukaiseen 
opetukseen ja 
ohjaukseen.

Opiskelet paljon 
itsenäisesti 
esimerkiksi 
verkossa.

Voit yhdistää työn ja opiskelun.

1. 3.2.

AMK-opintoihin sisältyy ydin- ja täydentävän osaamisen opintoja, harjoittelua 
 sekä opinnäytetyö. AMK-tutkinnon suoritettuasi saat kelpoisuuden niihin 
virkoihin, joihin vaaditaan korkeakoulututkinto. Voit suorittaa tutkinnon joko 
päivä- tai monimuotototeutuksina ja osan koulutuksista kokonaan verkossa. 

Päivätoteutuksissa opetus järjestetään yleensä arkipäi-
visin ja sinulta edellytetään läsnäoloa kampuksella 
lähiopetuksessa. Päiväopiskelun voit aloittaa suo-

raan toisen asteen opintojen jälkeen tai aikuisemmalla iällä. 

Monimuotototeutuksissa lähiopetus on yleensä järjestetty 
niin, että opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opetusta 

voi olla arkisin, iltaisin tai viikonloppuisin. Osa opin-
noista on usein mahdollista korvata aiemmin suori-

tetuilla opinnoilla. Joissain koulutuksissa on poh-
jakoulutusvaatimus. 

Verkkototeutuksissa opetus ja opiskelu pyri-

tään järjestämään mahdollisimman paljon ajasta  riippu-
mattomaksi.  

Kaikissa toteutuksissa saat hyvät teoriatiedot ja harjoittelet 
asioita käytännössä. Tarjolla on, koulutuksesta riippuen, 
esimerkiksi simulaatio-, laboratorio- ja pajatyöskentelyä tai 
muuta käytännön harjoitusta. 

Lisäksi opintoihin kuuluu ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä 
opiskelua, verkko-opiskelua ja harjoittelujaksoja työelä-
mässä. Harjoittelujaksot vaativat yleensä läsnäoloa työpai-
kan työvuorojen mukaisesti.  

HOPS apuna suunnittelussa 

Henkilökohtaisen opintosuunni-
telman (HOPS) avulla suunnit-
telet ja toteutat oman opiskelu-

polkusi yhdessä opiskelijavastaavan kanssa. 
Vuosittaisessa HOPS-päivityksessä tarkastel-

laan myös koulutuksen ulkopuolella hankki-
masi osaamisen soveltumista tutkintoon (osaa-

misen tunnistaminen ja tunnustaminen), opin-
tojen etenemistä ja suunnitellaan tulevia opintoja. 

Oppimisväylistä:
xamk.fi/opiskelu-xamkissa 

Opetussuunnitelmista:
opinto-opas.xamk.fi

Opiskelusta 
ammattikorkeakoulussa:

ammattikorkeakouluun.fi

Lue lisää!

Osana HOPSin laadintaa voit valita, mitä oppimisväylää opinnoissasi 
käytät. Xamkissa tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voi myös yhdistellä. 

Väylät ovat:
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A mmattikorkeakoulujen yhteinen 
digitaalinen valintakoe helpottaa 
hakemista merkittävästi, kun haki-

jan ei tarvitse osallistua useisiin eri valintako-
keisiin. Samalla kokeella voi hakeutua eri kou-
lutuksiin ja kokeen voi tehdä missä tahansa 
ammattikorkeakoulussa ympäri Suomen. 

MITEN VALINTA ETENEE?

Hakuajan päättymisen jälkeen suoritetaan 
ensin opiskelijoiden valinta toisen asteen tutkin-
totodistusten perusteella. Tämän jälkeen jär-
jestetään AMK-valintakoe. Jos tulet valituksi 
todistuksella, saat tiedon valinnastasi jo ennen 

Kuinka ammattikorkea-
kouluopintoihin voi tulla 
valituksi?
Yleisimmät valintatavat:

Todistusvalinta AMK-valintakoe Erilliset pääsykokeet
1. 2. 3.

AMK-valintakoetta. Huomioi, että joissakin 
koulutuksissa järjestetään soveltuvuuskoe. 

Tarjotusta opiskelupaikasta järjestelmä lähettää 
automaattisesti sähköpostiviestin, jossa ohja-
taan katsomaan lisätietoa ja ottamaan opiskelu-
paikka vastaan Oma Opintopolku –palvelussa. 

Lue lisää opiskelijavalinnasta:
ammattikorkeakouluun.fi
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Voit lähteä etsimään uusia näkemyksiä ja kokemuksia ulkomailta tai 
tutustua ympäri maailmaa meille saapuvien opiskelijoiden kulttuu-
reihin omalla kampuksellasi.

Voit myös suorittaa opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomaisessa yhteis-
työoppilaitoksessa tai –organisaatiossa, joita Xamkilla on satoja ympäri 
maailmaa.

Kansainvälistymistäsi tukeakesi voit suorittaa koko tutkinnon tai osan 
siitä englannin kielellä.Parannat kielitaitoasi, tutustut erilaisiin ihmisiin 
ja kulttuureihin sekä koet ikimuistoisia elämyksiä!

Lue lisää: www.xamk.fi/kansainvalisyys

Idea Tansaniaan lähdöstä syntyi Tanzania volunteersin pitämän infon 
kautta. Pistettiin sitten rattaita kunnolla pyörimään, kun ilmoitimme 
harjoittelustamme vastaavalle opettajalle et ”myö lähetää muute Tan-

saniaan!”. Sen suuren ilmoituksen jälkeen ei ollu enää paluuta takaisin 
ja harkkavaihdon toteutuminen kävi päivä päivältä konkreettisemmaksi. 

Harjoitteluvaihdon kautta saa hienoja kokemuksia, jotka voivat muuttaa 
omaa maailmankatsomusta. Lisäksi harjoitteluvaihdon siivellä voi lähteä 
käymään paikoissa, jonne ei muuten ehkä tulisi lähdettyä. 

PAULA & JUSTIINA

opiskelijat,
sosionomi (AMK)

Harjoitteluvaihto Tansaniassa! 

Suosittelemme harjoitteluvaihtoa 
lämpimästi, mikäli sellainen 
yhtään houkuttelee! 

Xamkissa sinulla on monenlaisia 
mahdollisuuksia kerätä kansainvälistä 
kokemusta, ja siitä on tehty sinulle helppoa. 

Valitse oma tapasi

kansainvälistyä!

Tämän oppaan opiskelija-
kommentit on kerätty 
opiskelijoiden blogiin, 

Xamkilaiseen. 

Luettavissasi on yli 500 

opiskelijatarinaa eri 
koulutuksista ja aloilta.

xamk.fi/xamkilainen

Lue lisää!
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Vaihtoaika Espanjan Valenciassa 
oli rehellisesti sanottuna elä-
mäni parasta aikaa. Olen kyllä 

tosi kiitollinen Xamkille tämän koke-
muksen mahdollistamisesta. 

Ihmisten tulisi lähteä vaihtoon roh-
keammin. Se on sellainen kokemus ja 
rikkaus, jota ei saa mistään muualta. 

SIMO AROLA

opiskelija,
tradenomi
(AMK)

Tradenomi 
Espanjan 
auringon alla 

Valitse oma tapasi

kansainvälistyä!
ja

Kansainvälisiä 
hankkeita 2020

464

6

59 kpl

Opiskelijoita 

Xamkissa opetetaan

65

9

eri maasta

eri kieltä.

Kansainvälistä
tutkinto-opiskelijaa

Kansainvälistä
tutkintokoulutusta

ja

Minne sinä 
haluaisit lähteä?

» xamk.fi/kansainvalisty

13AMK-TUTKINNOT
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BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, Digital
International Business (BBA)

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
BBA  Commerce

Digital Business  
Entrepreneurship

Marketing

Lue lisää: xamk.fi/
internationalbusiness

Opetuskieli: 

englanti

BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, Wellbeing
Management (BBA)

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
verkkopainotteinen 
monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 
Active Life Lab  
Entrepreneurship  
Health Promotion

Technologies of Wellbeing

Lue lisää: 
xamk.fi/wellbeing

Opetuskieli: 

englanti

LIIKETALOUS JA 
TURVALLISUUS

TRADENOMI (AMK), 
Data-analytiikka

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
verkko-opiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Data-analytiikka  
Johtaminen

 

Lue lisää: xamk.fi/ 
data-analytiikka

Liiketoiminnan kehittäminen

Viestintä Visualisointi

TRADENOMI (AMK), 
Myynti ja markkinointi

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
B2B  
Digitaalinen markkinointi  
Myynti

 

Lue lisää: xamk.fi/
myyntijamarkkinointi

TRADENOMI (AMK), 
Liiketalous

Opintojen kesto: 
2,5-3,5 vuotta

Opiskelumuoto:  
päivä-, monimuoto- 
tai verkko-opiskelu

Kampus: 
Kouvola ja Mikkeli

Avainsanat: 
Digitaalinen liiketoiminta  
HR  Juridiikka  Markkinointi

Talous  Yrittäjyys

Lue lisää: 
xamk.fi/liiketalous

Voit opiskella 

myös kokonaan 

verkossa.

TRADENOMI (AMK), 
Turvallisuusala

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Savonlinna

Avainsanat: 
Liiketalous  
Turvallisuus- ja kriisijohtaminen  
Yritysturvallisuus

Kyberturvallisuus  

Lue lisää: xamk.fi/
turvallisuus

Riskien hallinta

Palvelumuotoilu

Yritysyhteistyö
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4 032€
Lähde: Tradenomiliitto TRAL / Jäsentutkimus 2021

Tradenomien keskipalkka / kkTradenomien sijoittuminen työelämään

22%

OPISKELE TRADENOMIKSI JA 
TYÖLLISTY YRITYSMAAILMAAN

T yössä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, asiakasläh-
töistä ajattelua ja tietojärjestelmien käytön hallin-
taa. Liiketalouden sekä myynnin ja markkinoinnin 

koulutukseen hakeutuva on kiinnostunut liiketoiminnasta, 
asiakasyritysten toiminnan kehittämisestä ja yrittäjyydestä. 
Data-analytiikan koulutuksessa yhdistyy liiketalouden, 
data-analytiikan ja visualisoinnin sekä viestinnän opinnot. 

Hyvinvoinnin tradenomikoulutuksessa kehitetään ja to-
teutetaan dataan perustuvia hyvinvointipalveluja huippu-
teknologian avulla.

Tradenomikoulutus avaa siis sinulle ovia monipuolisiin 
asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin. Englannin-
kielisistä koulutuksesta valmistut kansainvälisiin työtehtä-
viin.

TURVALLISUUSALAN TRADENOMIKOULUTUS 
Turvallisuusalan tradenomikoulutuksessa opit toimimaan 
turvallisuusalan esimiestehtävissä. Liiketalouden osaamisen 
lisäksi opit kartoittamaan ja hallitsemaan turvallisuuteen 
liittyviä riskejä. Lisäksi saat valmiudet kyberturvallisuuden 
asiantuntijatehtäviin. Otat myös haltuusi turvallisuusalan 
tulevaisuuden teknologiat. Koulutuksen aikana osallistut 
monipuolisesti käytännön turvallisuustehtäviin. Voit työl-
listyä valmistumisen jälkeen esimerkiksi organisaatioiden 
turvallisuusjohtamisen asiantuntijaksi, turvallisuusalan 
yrittäjäksi tai esimieheksi.

Liiketalouden alalla työskentely 
sopii oma-aloitteiselle ja myynti-
henkiselle tiimityöskentelijälle.

Opettajina meillä on ollut alansa asiantuntijoita, jolloin opetustilan-
teistakin on saanut enemmän irti. Luentojen synnyttämät keskus-
telut on ihan parasta!

Haluan syventää liiketoimintaosaamistani ja erilaiset johtamiseen ja asiakas-
palvelukokemuksen kehittämiseen liittyvät kurssit ovat olleet todella antoisia 
omaa työuraani ajatellen. Henkilökohtainen opetussuunnitelma on mahdollis-
tanut myös nopeutetun opiskelemisen, jolloin tutkinnon voi suorittaa laskennal-
lista aikaa nopeammin. Itse suoritan tutkinnon 2,5 vuodessa 3,5 vuoden sijaan.

Hannariikka Hannola
tradenomi (AMK),
liiketalous

Miksi opiskella tradenomiksi?
Tradenomiopinnoissa suuntaudun 
digitaaliseen liiketoimintaan, koska 
digitaalisuus on tätä päivää ja erityisesti 
tulevaisuudessa suuressa roolissa.

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
verkkopainotteinen 
monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 

Dataperusteinen liiketoiminta  
Hyvinvoinnin edistäminen  
Hyvinvointipalvelut

 

Lue lisää: xamk.fi/
hyvinvointiliiketoiminta 

Johtaminen Yrittäjyys

TRADENOMI (AMK), 
Hyvinvointiliiketoiminnan 
johtaminen 

Tutustu myös muiden alojen 
tradenomikoulutuksiin.

• Logistiikka s. 20
• Peliala ja ICT s. 26

Lue lisää!

18%
Keskijohto

Johto
5%Asiantuntijat

Toimihenkilöt

55%
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Syyt, miksi itse aikoinaan hakeuduin turvallisuusalalle poh-
jautuvat siihen, että nautin suunnattomasti olla ihmisten 
kanssa vuorovaikutuksessa, ja saan suurta iloa, kun saan 

auttaa työtehtävissäni ihmisiä.  

Turvallisuusalan tradenomikoulutus on hyvä vaihtoehto myös 
henkilöille, joilla ei entuudestaan ole liiketaloudesta tai turval-
lisuusalasta pohjatutkintoa. Koulutukseen ei nimittäin vaadita 
aiempaa turvallisuusalan tai liiketalouden koulutusta tai työ-
kokemusta.  

Työnäkymät turvallisuusalalla ovat kirkkaat. Voin aidosti, koke-
muksen syvällä rintaäänellä sanoa, että työt turvallisuusalalta 
eivät tekemällä lopu. Töitä riittää ja sehän se pääasia on. Tämän 
lisäksi turvallisuusalan työ on todella palkitsevaa, merkitykse-
kästä sekä ihmisläheistä.  

Turvallisuusala on myös äärettömän laaja kokonaisuus. Kou-
lutuksesta voi valmistua mm. turvallisuuspäälliköksi, turvalli-
suusasiantuntijaksi ja turvallisuusalan yrittäjäksi. 

H yvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät 
viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys 
hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asia-

kaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa. 

Wellbeing Management -koulutuksen suoritettuasi voit työs-
kennellä esimerkiksi:
• liikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja  
 tarjoavissa yrityksissä
• terveys- ja hyvinvointiteknologiota kehittävissä yrityksissä
• tapahtumatuotannossa suunnittelemassa ja tuottamassa 
 hyvinvointipalveluja
• henkilöstöhallinnossa tai
• vakuutusalalla.

Viljo Kuuluvainen

projektipäällikkö, 
Active Life Lab

Janina Laakso 

Tradenomi (AMK), 
turvallisuusala   

Miksi 
turvallisuusala? 

Liiketoimintaa ja
hyvinvointia

Turvallisuusalan tradenomi-
koulutuksesta saa laajat valmiudet 
niin turvallisuusalan kuin liike-
taloudenkin työtehtäviin.  

Wellbeing Management -koulu-
tuksessa opiskelet kuinka hyvin-
vointia ja terveyttä mittaamalla 
kehitetään hyvinvointipalveluita. 

Hyvinvointipalvelujen tarve 
kasvaa koko ajan ja palvelujen 
tuottajille on kysyntää.

LIIKETALOUS JA 
TURVALLISUUS
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Liiketalouden tutkinto tarjoaa laajat 
työllistymismahdollisuudet, sillä tradenomina 
voit työskennellä monenlaisissa tehtävissä ja 
työpaikoissa.

Wellbeing Management sekä Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -tradenomikoulutusten opiskelupaikkana on osin 
hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö, Active Life Lab.

Lähes kaikki tradenomit (91%) 
työskentelevät vakituisessa 
työsuhteessa.
Lähde: Tradenomiliitto TRAL / Jäsentutkimus 2021

Turvallisuusalan tradenomikoulutuksesta voit työllistyä 
vaativiin turvallisuusalan työtehtäviin.  

Data-analytiikan koulutuksessa opit, kuinka tiedolla 
ohjataan yrityksen toimintaa ja luodaan uutta, tulevaisuuden 
liiketoimintaa. 



18 AMK-TUTKINNOT

MATKAILU- JA 
RAVITSEMISALA

RESTONOMI (AMK),
Matkailu- ja 
palveluliiketoiminta

Opintojen kesto: 
1,5–3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai verkko-opiskelu 

Kampukset: 
Mikkeli ja Kotka

Avainsanat: 
Elämys- ja palveluliiketoiminta  
Kansainvälisyys  Matkailu

Ravintola  Ohjelmapalvelut

Tapahtumat  Ruoka

Lue lisää: 
xamk.fi/restonomi

ELÄMYKSIÄ ARKEEN 
JA JUHLAAN
Alalla työskentely edellyttää 
asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta, 
hyvää kielitaitoa sekä ymmärrystä 
vieraista kulttuureista.

R estonomin ominaisuuksia ovat kyky toimia sekä itsenäisesti että 
ryhmässä ja saada käytännön asiat rullaamaan nopeasti vaihtuvissa 
tilanteissa. Matkailu- ja ravintola-alan työtehtävät ovat monipuo-

lisia sekä vaihtelevat asiakkaiden ja sesonkien mukaan.

Kasvava ja kansainvälinen matkailuala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä. 
Työskentelyvaihtoehtoja ovat muun muassa matkatoimisto-, liikenne-, 
majoitus- ja ravitsemispalvelut.

Parasta Xamkissa on ollut ehdottomasti 
opintojen vahva käytännönläheisyys, jonka kautta 
opiskelijat oppivat työelämässä vaadittavia taitoja. 
Yhteistyöprojektit antavat myös erinomaisen 
mahdollisuuden verkostoitua.
Tiina Nykänen,
restonomi (AMK)

Voit opiskella 

myös kokonaan 

verkossa.
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Tuleva työsi voi olla vaikkapa:
ravintolapäällikkö, vastaanottopäällikkö, ohjelmapalvelutuottaja, 
kaupan tuotepäällikkö, keittiöpäällikkö, baariesimies, myynti-
päällikkö, koulutus- ja opetustehtävät

Suosittelen restonomin koulutusta ehdottomasti kaikille ihmisläheisille 
tyypeille, jotka haluavat laaja-alaisen korkeakoulututkinnon, mutta 
eivät pelkää tarttua myöskään käytännön hommiin. 

Koulutuksen aikana tutustutaan monipuolisesti alaan ja osaamista voi syven-
tää omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Itselläni täydentävässä osaa-
misessa näkyy vahvasti hyvinvoinnin, tapahtumien ja markkinoinnin näkö-
kulma. 

Parasta Xamkissa on ollut ehdottomasti opintojen vahva käytännönläheisyys, 
jonka kautta opiskelijat oppivat työelämässä vaadittavia taitoja. Yhteistyöp-
rojektit antavat myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua. 

Xamkin uusi RestoLab on virtuaalisia, pelillisiä ja VR-teknologioita 
hyödyntävä ruoka- ja matkailupalveluiden oppimisympäristö. Se 
mahdollistaa alalla tarvittavien taitojen oppimisen joustavasti etänä 

missä tahansa ja melkein milloin tahansa. RestoLabissa voit kehittää pal-
veluliiketoiminnan taitojasi: esimerkiksi asiakkaan kohtaamista, esimiehen 
ohjaus-, suunnittelu- ja johtamistaitoja sekä ruokatuotteiden, prosessessien 
ja teknologioiden kehittämistaitoja. 

Tiina Nykänen

restonomi (AMK), 
matkailu- ja palvelu-
liiketoiminta

Restonomista on moneksi
Restonomiopintojen sisällöt herättivät 
Tiina Nykäsen mielenkiinnon. Hän päätyi 
hyppäämään kohti uutta uraa. 

Virtuaalisuutta ja 
pelillisyyttä RestoLabissa 

2828€
Lähde: Tilastokeskus, yksityisen sektorin kuukausipalkat, 2020

Ravintolaesimiehen keskipalkka / kk
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INSINÖÖRI (AMK), 
Merenkulku, laivatekniikka

Opintojen kesto: 
4,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 
Konemestari  
Konepäällikkö  

 

Lue lisää: 
xamk.fi/merenkulku

MERIKAPTEENI (AMK), 
Merenkulku

Opintojen kesto: 
4,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 
Komentosiltatyöskentely  
Merikuljetustekniikka

Päällystötehtävät  
Vahtiperämies  

Lue lisää: 
xamk.fi/merikapteeni

INSINÖÖRI (AMK), 
Merenkulku, 
sähkövoimatekniikka

Opintojen kesto: 
4,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 
Laivan sähkömestari  
Merenkulkuala

Merenkulkulaitteet  
Sähköjärjestelmät  
Sähkövoimatekniikka

Lue lisää: 
xamk.fi/merenkulunsahko

5 091 €
Lähde: Tilastokeskus, yksityisen sektorin kuukausipalkat 2020

Vesiliikenteen perämiehet ja
päälliköt keskipalkka / kk

4 796 €
Lähde: Tilastokeskus, yksityisen sektorin kuukausipalkat 2020

Laivan konepäälliköt ja -mestarit
keskipalkka / kk

MERENKULKU JA 
LOGISTIIKKA

Merimiestaidot

Meriliikenne

Yliperämies

INSINÖÖRI (AMK),  
Logistiikka

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 
Kuljetus  
Liike-elämä  
Logistiikan ICT  
Materiaalin hallinta

Lue lisää: 
xamk.fi/logistiikka

TRADENOMI (AMK), 
Logistiikka

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä-, monimuoto-  
tai verkko-opiskelu

Avainsanat: 
Hankintatoiminta  
Kuljetukset

Logistiikka  
Toimitusketjut  
Varastointi

Lue lisää: 
xamk.fi/
logistiikkatradenomi

Huolinta

Tilaus-toimitus-ketju

Voit 

opiskella 

kokonaan 

verkossa!

Laivatekniikka

Vahtikonemestari
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TÖIHIN MAAILMAN MERILLE
Merenkulussa korostuvat ihmisten, aluksen ja 
ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen.

Nykyaikaiset alukset vaativat työnte-
kijöiltä huipputeknologian ymmär-
tämistä ja osaamista. Merenkulussa 

tarvitaan myös hyvää kielitaitoa sekä kykyä 
sopeutua erityisoloihin. Ammatilliset päte-
vyys- ja terveysvaatimukset on määritelty tar-
kasti kansainvälisin sopimuksin ja kansallisella 
lainsäädännöllä.

Xamkin merenkulun koulutuksesta valmistuu 
merikapteeneja ja insinöörejä. Merikapteeni 
(AMK) opiskelee muun muassa johtamista, 
aluksen ohjausta, laivatekniikkaa ja merimies-

Vesiliikenteen perämiehet ja
päälliköt keskipalkka / kk

Laivan konepäälliköt ja -mestarit
keskipalkka / kk

Merenkulun työpaikkoja: 
hinaajat, jäänmurtajat, matkustaja-alukset, rahti-
alukset, satama-operaattorit, telakat, varustamot 

Logistiikan työpaikkoja:
ajojärjestelijä, hankintapäällikkö, huolitsija, kuljetussuunnittelija,  
ostaja, terminaalipäällikkö, varastoesimies

L ogistiikan tradenomiopin-
tojeni aikana kiinnosta-
vimmaksi aiheeksi nousi 

merenkulku, joten vaihto-opis-
kelupaikaksi valitsin Rotter-

dam Mainport Institute ja 
ohjelmaksi Logistics and 

Transport Manage-
ment, joka on Rot-

terdamissa oleel-
linen osa meri-

kapteenitut-
kintoa.

Opiskelu Rotterdamissa on hyvin inter- 
aktiivista ja tapahtuu ryhmäprojekteina pai-
kallisten opiskelijoiden kanssa. Ryhmätehtä-
vissämme käytämme paljon erilaisia ohjelmia 
ja simulaattoreita. Nyt jo osaan muun muassa 
suunnitella aluksen lastausta/purkua ja kulku-
reittiä, sekä hallita varustamon liiketoimintaa 
ja ohjata terminaalin operointeja.

VAIHTO ON IKIMUISTOINEN 
KOKEMUS!
Ennen lähtöä sain hyvän neuvon vaihtokoor-
dinaattoriltamme, että vaihdon tulisi olla myös 
muutakin kuin opiskelua. Muistin tämän neu-
von ja olenkin käyttänyt vapaa-ajan kansainvä-
liseen verkostoitumiseen ja matkailuun uusien 
kavereiden kanssa.
 
Olemme ehtineet reissata Belgiaan, Saksaan, 
Italiaan ja tietenkin ympäri Alankomaita. Voin 
sanoa, että vaihto on ikimuistoinen kokemus! 
Uusia ihania ihmisiä ympärillä, uusi kulttuuri, 
uusia jänniä kokemuksia, sekä mielenkiintoinen 
ja korkeatasoinen koulutus – kaikki mitä odotin!

Galina Pajari

tradenomi (AMK), logistiikka
 

Logistiikan vaihto-
opintoja Rotterdamissa
Nyt jo osaan suunnitella 
aluksen lastausta,  
purkua  ja kulkureittiä,  
sekä hallita varustamon 
liiketoimintaa ja ohjata
terminaalin operointeja. 

taitoa. Merenkulkualan insinööri (AMK) opis-
kelee esimerkiksi laivatekniikkaa, huolto- ja 
kunnossapitoa sekä merimiestaitoja.

Sähkövoimatekniikan insinöörikoulutus on 
ainutlaatuinen koulutus Suomessa. Koulutuk-
sessa opiskelet laivakoneistojen, -järjestelmien 
ja -laitteiden toimintaa. Erityisen syvällisesti 
paneudut laivan sähkö- ja automaatiotekniik-
kaan. Hankit tiedot ja taidot merenkulun säh-
kömestarin ammattiin laivoille ja myös maihin 
erilaisiin korkeaa osaamista vaativiin sähkö- ja 
automaatioinsinöörin tehtäviin.
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ARTENOMI (AMK),
Restaurointi

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Restaurointi  Konservointi

Rakennusinteriöörit

Huonekalut  Esineet

Lue lisää: 
xamk.fi/artenomi

BACHELOR OF  
CULTURE AND ARTS,
Game Design 

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Pelisuunnittelu  3D-mallinnus

Animaatio  Konseptitaide

Pelimekaniikka

Lue lisää: 
xamk.fi/gamedesign

Opetuskieli: 

englanti

MUOTOILIJA (AMK),
Graafinen muotoilu

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Graafinen suunnittelu  
Web-suunnittelu  Animaatio

Visuaalinen viestintä  
Yritys- ja julkaisugrafiikka

Lue lisää: xamk.fi/
graafinenmuotoilu

MUOTOILIJA (AMK), 
Muoti ja puvustus

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto:  
päiväopiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Vaatesuunnittelu  Stylisti

Muotisuunnittelu  Puvustus

Esiintymisasusuunnittelu

Lue lisää: xamk.fi/
muotijapuvustus

MUOTOILIJA (AMK),
Palvelumuotoilu

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Palvelumuotoilu  
Asiakaslähtöinen suunnittelu  
Palvelujen kehittäminen

Myynti ja markkinointi

Lue lisää: xamk.fi/
palvelumuotoilu

MUOTOILIJA (AMK),
Biotuotemuotoilu

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopinnot

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Tuotemuotoilu  
Kestävä muotoilu  
Puumuotoilu

 

Lue lisää: xamk.fi/
biotuotemuotoilu

Ekodesign

Uusiutuvat materiaalit

MUOTOILU JA 
RESTAUROINTI
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MUOTOILIJA (AMK),
Sisustusarkkitehtuuri ja
kalustesuunnittelu

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Kalustesuunnittelu  
Sisustusarkkitehtuuri  
Tilasuunnittelu

Lue lisää: 
xamk.fi/
sisustusarkkitehtuuri

TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN JA 
TILOJEN SUUNNITTELUA

Muotoilun tavoitteena on tuottaa tarkoituksen-
mukaisempia palveluja ja tuotteita sekä paran-
taa ympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä. Alan 

ammattitaitoa on oivaltava kyky tarkastella tuotteita, niiden 
käyttäjiä ja käyttöympäristöjä.

Työ edellyttää luovuutta, visuaalista ja teknistä hahmotus- 
kykyä sekä pitkäjännitteistä työskentelyä.

Muotoilija (AMK) suunnittelee 
tuotteita ja palveluja julkisen 
sektorin sekä teollisuuden 
tarpeisiin. Artenomi (AMK) on 
kulttuuriomaisuuden suojelun ja 
säilyttämisen asiantuntija.

Ala tuntui kutsuvalta ja opinnot kiinnostivat kovasti, vaikkei oma suunta 
tai tuleva työnkuva ollutkaan heti alussa selvillä. Parasta opinnoissa oli-
vat intensiiviset teoriatunnit ja työmaakäynnit, sillä itse opin tekemällä 

enemmän kuin kuuntelemalla. 

Parhaiten opinnoista on jäänyt mieleen muun muassa pinkopahvikurssi Kuusan-
koskella ja Metallit ja helat -kurssi, jonka oppeja sovellan vieläkin töissä.

Sanna Stenroos

Artenomi (AMK),
restaurointi

Restaurointia Xamkissa opiskellut Sanna 
Stenroos hyppäsi syvään päähän ja perusti 
oman yrityksen. 

Ydinajatuksena aina 
vanhan kunnioittaminen

3 770 €
Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2022

Graafisen suunnittelijan keskipalkka / kk Muotoilijat työelämässä 
44 % palkansaajia, 25 % yrittäjiä, 
4 % freelancereitä ja taiteilijoita, 
27 % muut
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Aurinkoa, hikeä ja suolavettä 
rakastavat Hanna ja Salla ovat 
suunnittelijakaksikko Halla 
Halla -merkin takana.

H anna ja Salla muuttivat molem-
mat Helsingistä Kouvolaan vaa-
tesuunnittelun (nykyisin muoti 

ja puvustus) opintojen perässä. Opiskelun 
aloittaminen jännitti, mut ta kaksikko löysi 
nopeasti paik kan sa Kouvolan kampukselta. 
Nautimme eniten isoista projekteista, joissa 
oli paljon tehtävää. Ompelu aiheutti mol-
emmille hikipisaroita, mutta kyllä me il-
ta-asutkin saimme kasaan. Teimme aina 
kaiken täysillä, mutta omalla tavallamme.

OPPIMISYMPÄRISTÖ  
KANNUSTI LUOVUUTEEN 
 
– Opiskelutilat Kasarminmäellä olivat 
hie no sekoitus uutta ja vanhaa. Muotoili-
joiden Paja-rakennus tuli meille erityisen 
rakkaaksi, siellä sai aina luoda jotain 
uutta! Opettajien kanssa muodostui hyvät 

suhteet, sil lä yhteistyö oli intensiivistä. Mo-
nia op peja on jäänyt mie leen. 

– Koulun oppimisympäristö kannusti 
luo vuuteen ja puski meitä yrittämään 
itse ja ko  vaa.

EKOLOGISIA UIMA-ASUJA  
MEREN MUOVIJÄTTEESTÄ 
 
Hannan ja Sallan yhteistyö kukoisti jo 
opiskelu aikana. Ystävyydestä, yhteisistä 
projekteis ta ja unelmasta oman vaatemerkin 
perusta misesta syn tyi Halla Halla. 

– Reissuimme sijoittuivat usein kohteisiin, joissa rannat, surf-
filaudat ja bikinit olivat arkipäivää. Käytimme reissuillamme 
tunteja päivästä vedessä, harmillisesti usein kauhoessamme aal-
toihin muoviroskan keskellä.

– Siksi käyttämämme kangas on valmistettu sekalaisesta 
mereen joutuneesta muoviroskasta. Pyrimme toteuttamaan 
tuotantoketjun mahdollisimman ekologisesti. Otamme huo-
mioon luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin kaikessa toimin-
nassamme.

omasta vaatemerkistä
Unelma

MUOTOILU JA 
RESTAUROINTI
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Biotuotemuotoilun opiskelijat Maria Lampinen, Ekaterina Karvanen, Anton Sandqvist, Ada Aalto ja Saara Koivu saivat 
kunniamaininnan Lidlin järjestämässä muovin vähentämiseen tähtäävässä Pakkaustarinoita 2021 -kilpailussa. 
Ryhmä kehitteli uuden tavan käyttää esimerkiksi maitotölkeistä tuttua elintarvikekartonkia. 
Kartongista valmistetut minitölkit ovat täysin kierrätettäviä. 

Graafisen muotoilun opiskelijat Julia Suvisalmi, Idaliina 
Karppanen ja Lotta Rantasalo osallistuivat Adprofit kilpailuun, 
jossa palkitaan ammattilais- ja juniorsarjoissa vuoden 
onnistuneimpia markkinointikampanjoita. Heidät palkittiin 
kunniamaininnalla Kotipizzan kampanjaideasta.  

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelija 
Atso Kurri on ollut opintojensa aikana mukana monessa, 
esimerkiksi Asuntomessuilla ja Habitare-messuilla. 
"Yritysyhteistyössä pääsimme suunnittelemaan 
Asuntomessuille Villa Element -talon sisustusta."

Xamkin restauroinnin opiskelijat olivat Suomen 
tyytyväisimpiä opintoihinsa kokonaisuudessaan.
Lähde: AVOP-kysely 2021

Valmistuneet opiskelijat arvioivat:

Xamkissa tyytyväisimmät 
muotoilun opiskelijat
Lähde: AVOP-kysely 2021
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PELIALA JA ICT

INSINÖÖRI (AMK),
Peliohjelmointi

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 

 

 

Pelituotanto

Lue lisää: xamk.fi/
peliohjelmointi

BACHELOR OF
ENGINEERING,
Information Technology

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 
Data Centers  Networking

IT-engineer

IoT  

Lue lisää: xamk.fi/
informationtechnology

Opetuskieli: 

englanti

Network Security

INSINÖÖRI (AMK),
Kyberturvallisuus

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 

 
Pilvipalvelu  
Tietoverkkotekniikka

Lue lisää: xamk.fi/
kyberturvallisuus

Datakeskukset Kyberuhka 

Tieto- ja viestintätekniikka

TRADENOMI (AMK),
Tietojenkäsittely

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
verkko-opiskelu 

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 
Ohjelmointi  

 

Lue lisää: xamk.fi/
tietojenkasittely

Voit opiskella 

kokonaan 

verkossa.

BACHELOR OF  
CULTURE AND ARTS,
Game Design 

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Pelisuunnittelu  3D-mallinnus

Animaatio  Konseptitaide

Pelimekaniikka

Lue lisää: 
xamk.fi/gamedesign

Opetuskieli: 

englanti

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 

 

 

Lue lisää: xamk.fi/ 
peliteknologia 

Uudet teknologiat

INSINÖÖRI (AMK),
Peliteknologiat

Käyttäjäkokemus

PelialaPeliala PelitestausPelitestaus
Pelituotanto

TietokannatSovelluskehitys

Pelit ja pelillisyys

Digitaaliset tietosisällöt

Ohjelmointi

Ongelmanratkaisu
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Xamkista Suomen parasta 
IT-alan koulutusta!
Lähde: AVOP-kysely 2021

4 483 €
Lähde:  Insinööriliiton palkkatilasto 2021

Olen harrastellut pelejä pitkälti koko 
elämäni ajan. Vierailin Xamkin 
Kotkan kampuksen GameLabissa 

ja näin, millaisia tuotoksia opiskelijat olivat 
tehneet ja miten. Halusin edetä harrasteista 
ammatilliselle tasolle ja hain peliohjelmoin-
nin koulutukseen.  

Peliohjelmoinnin opiskelun ytimenä toimii 
omien tuotostemme luominen ja taitojemme 
näyttäminen niillä. Tuoda omat tekeleet 
suunnittelupiirroksista julkaisuun ja luoda 
nimeä jo opiskeluvaiheessa. Itselle mieluista 
on se, että mikään työ ei mene hukkaan. Esi-
merkkinä minulle tuli mieleen pitää kirjaa 

Insinöörien keskipalkka / kk

Omat tekeleet voi merkata suoraan saavutuksiin 
ja portfolioihin, mistä potentiaaliset työnantajat 
ne näkevät. 

Harto Kuukka

opiskelija, 
insinööri (AMK),
peliohjelmointi

Voit luoda nimeä pelialalle 
jo opintojesi aikana

omasta opiskelubudjetista, joten päätin tehdä 
sovelluksen siihen ja parin kuukauden työn 
jälkeen se julkaistiin Android versiona Play –
kaupassa sekä itch.io -sivulla  Itselle mieluista 
on se, että mikään työ ei mene hukkaan. Esi-
merkkinä minulle tuli mieleen pitää kirjaa 
omasta opiskelubudjetista, joten päätin tehdä 
sovelluksen siihen ja kirjoitusvaiheessa, parin 
kuukauden työn jälkeen, ollaan julkaisemassa 
Android versiota Play-kauppaan. 

Suosittelen koulutusta niille, joita ala kiin-
nostaa ja jotka haluavat opiskella tekemällä, 
luoda yhteyksiä ja oppia taitoja, joista on 
hyötyä ja tarvetta joka puolella.

DIGITAALISUUS 
TARVITSEE TEKIJÄNSÄ
Kiinnostuksen kohteena kyberturvallisuus, 
ohjelmistotekniikka, peliteknologiat, 
peliohjelmointi, pelisuunnittelu, sovellus-
kehitys, tietokoneet ja tietoverkot.

Y hteiskunnassa ei oikeastaan ole osa-aluetta tai palvelua, johon ICT ei 
liittyisi. Digitalisaatio tarvitsee monipuolisia ICT-alan ammattilaisia, 
jotka pitävät yllä osaamistaan jatkuvasti kehittyvällä alalla. Xamkissa 

ICT-alalta voit valmistua insinööriksi (AMK) tai tradenomiksi (AMK) Englan-
ninkielisessä Game Design -koulutuksessa, joka valmistaa sinut myös kansainvä-
lisiin työtehtäviin, keskitytään pelien suunnitteluun ja kehitykseen sekä peligra-
fiikkaan ja 3D-mallinnukseen.

Valmistuttuasi voit työllistyä hyvin monenlaisiin esimies-, asiantuntija-, tuotanto- 
ja palvelutehtäviin niin yritysmaailmassa kuin julkisella sektorillakin. 

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 
Arkkitehtuuri  

 

Lue lisää: xamk.fi/
ohjelmistotekniikka 

Ohjelmointi

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotuotanto
Verkkopalvelut

INSINÖÖRI (AMK),
Ohjelmistotekniikka 
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Nyt on softa-alalla
TYÖNTEKIJÄN 
markkinat
Yritykset tarjoavat 
nuoremmille osaajille 
kiinnostavia kehittymis- ja 
etenemismahdollisuuksia.

Mikko Lampi

kehitysjohtaja, Metatavu Oy
 

Timo Hynninen

ohjelmistotekniikan lehtori, 
Xamk  

PELIALA JA ICT

Suomessa on pula osaavista alan koo-
dareista ja arkkitehdeistä. Yritykset 
ovat heränneet tilanteeseen ja yhä use-

ammat palkkaavatkin oppimiskykyisiä nuo-
ria, jopa suoraan korkeakouluista. Näiden 
ns. junior-kehittäjien kouluttamiseen käy-
tetään jopa parikin vuotta yrityksen aikaa ja 
resursseja. Näin saadaan kasvatettua halut-

tua osaamisprofiilia vastaavia osaajia ja tekijät 
myös kasvavat organisaatiokulttuuriin sisään.  

XAMKIN OPETUS VASTAA HYVIN 
TYÖELÄMÄN TARPEISIIN 

Yleisesti ottaen, softa-ala työllistää hyvin 
ja nyt on ns. työntekijän markkina. Hyvät 
osaajat voivat neuvotella merkittäviäkin etu-
ja. Nuoremmille osaajille yritykset tarjoavat 
kiinnostavia kehittymis- ja etenemismah-
dollisuuksia. Tämän valossa onkin hyvä, että 
Xamkin ohjelmoinnin opetuksessa opetetaan 
ratkaisemaan ongelmia ja rakentamaan so-

velluksia hyödyntämällä valmiita sovelluskir-
jastoja, komponentteja sekä avointa lähde-
koodia, eikä ohjelmoimaan matalalla tasolla 
kaikkea alusta saakka. 

Ohjelmistotekniikan insinööriopin-
not sisältävät monipuolisia näkökul-
mia ohjelmistoalan työhön. Emme 

keskity pelkästään ohjelmointiin, vaan opin-
not sisältävät myös suunnittelua, toteutuksen 
eri tekniikoita, uusia teknologioita, testausta, 
käyttöönottoa ja ylläpitoa. Tavoitteena on, 
että valmistumisvaiheessa opiskelija ymmär-
tää, mitä kaikkea ohjelmistoala pitää sisällään, 
ja voi työllistyä monipuolisesti eri tehtäviin. 

ONGELMANRATKAISIJOITA 

Ohjelmistoalan työ käytännössä on paljolti 
ongelmanratkaisua. Jotta voimme rakentaa 
ohjelmiston, on ymmärrettävä tietotekniikan 
keskeiset toimintaperiaatteet.  
Ohjelmointi itsessään on kuitenkin vain pieni 
osa kokonaisuutta. Ohjelmistot (ja tietoko-
neet) itsessään eivät tee mitään, ellemme ota 

Ohjelmistoalan ammattilaiset 
ratkovat ongelmia 

huomioon mitä käyttäjät niiltä haluavat. Miten 
suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmisto, joka 
auttaa ihmisiä tekemään jonkin arkipäiväi-
sen tehtävän? Voisiko tehtävät automatisoida 
kokonaan? Miten tietotekniikkaa hyödynne-
tään parhaiten helpottamaan ihmisen työtä? 

OPETTAJIA ROBOTEILLE 

Ohjelmistoalan ammattilaiset ratkovat edellä 
mainittuja ongelmia kaikilla eri aloilla, esi-
merkiksi liiketoiminnassa, terveydenhuol-
lossa, teollisuudessa tai logistiikassa. Tulevai-
suudessa moni ammatti muuttuu tai korvautuu 
uusilla työpaikoilla automatisoinnin ja robotii-
kan avulla. Tarvitaan myös uusia ammatteja, 
vaikkapa opettajia roboteille. Tällaisten tekno-
logioiden kehityksessä, ja myös näiden tulevai-
suuden ammattien luonnissa, tarvitaan ohjel-
mistoalan osaavaa työvoimaa. 
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Game Design has started to also be recognized outside the game industry, 
because there’s the idea of gamification, which is bringing gamelike mechanic 
and approaches to all parts of life. It’s not just about games anymore. 
It’s becoming a lot more. 
Mikko Lehto, Creative Lead, Nitro Games 

Why did you choose Game Design and Xamk? 
“I concluded that this option fits my abilities best. The curriculum see-
med interesting. And they were very welcoming.” -Zuzanna  

What has been the most interesting thing in your 
studies? 
“The most interesting thing about my studies has been to learn new 
programs. Especially 3ds Max. There’s something cool and rewarding 
to be able to create own 3D creatures and objects. Also when I get to 
make semi working game it makes me so happy and proud even though 
I don’t know much about coding.” -Ale  

What is the best thing about Xamk?  
“All the different people and their own interests and backgrounds. I got 
to learn so much about different cultures and languages which I will 
cherish for life. I love how chill and supportive everyone are. We have 
nice little GD family in the Meduusa Studio.” -Ale 

What you think is the best thing about Game Design 
programme? 
“The range. No matter what kind of games you want to make, the course 
has got you covered.” -Zuzanna 

Images on right:
Top: In ICT and Game Design you'll work with modern equipment
Middle: Ale Neppius
Bottom: Zuzanna Wolek

Game Design students Ale 
Neppius and Zuzanna Wolek tell 
what it is like to study in Xamk

We have a nice 
little Game 
Design family 
in Xamk
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TYÖTÄ IHMISTEN KANSSA 
JA HEIDÄN HYVÄKSEEN
Sosionomi- ja yhteisöpedagogikoulutukset 
sopivat sosiaalisille, joustaville ja muuntautumis-
kykyisille tyypeille, jotka pystyvät toimimaan 
erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.

N uorisokasvatukseen ja nuorisotyöhön suuntautuneena yhteisöpedagogina 
olet kasvatuksen ammattilainen, joka ymmärtää nuorten elämää sekä kas-
vuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. 

Ympäristökasvatuksen ja yhteisöjen kehittämisen yhteisöpedagogikoulutuksessa saat 
valmiudet edistää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä ja yksi-
löiden ja yhteisöjen osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Sosionomina olet hyvinvoinnin tukemisen moniosaaja, joka on läsnä asiak-
kaiden - lapsen, nuoren tai aikuisen - arjessa auttaen, ohjaten ja tukien eri-
laisissa elämäntilanteissa. Edistät hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä. 
Koulukuraattorin työhön suuntautuneena sosionomina autat ja tuet oppilaita, joilla 
on vaikeuksia.

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampukset: 
Mikkeli, Kouvola

Avainsanat: 
Nuorisotyö  Kasvatus

Ohjaaminen  Pedagogiikka

Yhteisöllisyys  Vuorovaikutus

Luovuus  Liikunta  Elämys

Lue lisää: 
xamk.fi/yhteisopedagogi

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampukset: 
Mikkel

Avainsanat: 
Yhteisöllisyys  
Ympäristökasvatus  
Kestävä kehitys  
Kasvatus   Pedagogiikka

Osallisuus   Hyvinvointi

Lue lisää: 
xamk.fi/ymparistojayhteiso

SOSIAALIALA JA 
NUORISOKASVATUS

SOSIONOMI (AMK)

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampukset: 
Kotka, Mikkeli

Avainsanat: 
Varhaiskasvatuksen sosionomi  
Perhetyö

 
Mielenterveystyö

Päihdetyö  
Lastensuojelu

 

Lue lisää: 
xamk.fi/sosionomi

Sosiaaliohjaus

SOSIONOMI (AMK),
Kouluhyvinvointi ja 
kuraattorityö 

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Savonlinna

Avainsanat: 
Kuraattori  Kouluhyvinvointi

Opiskelijahyvinvointi
 

 

 

Lue lisää:  
xamk.fi/kuraattori

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) 
Nuorisokasvatus 
ja nuorisotyö

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) 
Ympäristökasvatus ja 
yhteisöjen kehittäjä

Lapsen ja nuoren kehitys

Kasvu ja kehitys



31AMK-TUTKINNOT

Sosiaalialan ja nuorisokasvatuksen keskipalkkoja / kk:

Koulukuraattori 3345 €, nuorisotyöntekijä 2 657 €, 

varhaiskasvatuksen sosionomi 2 879 €,  

sosiaaliohjaaja 2 902 €, palveluohjaaja 2 879 € 
2303 € 
Lähde: Tilastokeskus, kuntasektorin palkkatilastot, 
säännöllisen työajan ansion keskiarvo, 2021

Nuorisotyöntekijän keskipalkka / kk

A MK-opiskelu on ollut mahtava kokemus. Olen saanut lukemat-
tomia onnistumisen kokemuksia ja itsetuntoni on kohentunut. 
Opettajat, harjoittelujen ohjaajat sekä luokkakaverit ovat lisän-

neet itseluottamustani siinä, että olen hyvä siinä mitä teen ja tiedän pärjää-
väni myös työelämässä. 

Työtä tehdään omalla persoonalla, joten ei ole tiettyjä raameja, joihin tulisi 
mahtua. Varsinkin tulevaisuudessa moniammatilliset työryhmät lisääntyvät. 
Jokainen tuo omalla osaamisellaan jotain uutta ja erikoista tiimeihin, ja se 
on mielestäni asian ydin, jotteivat samat vanhat kaavat toistu ja niihin kan-
gistuta.

Maisa Salo

yhteisö- 
pedagogi (AMK)

Maisa Salo törmäsi yhteisöpedagogi-
termiin ensimmäisen kerran pohtiessaan, 
mihin hakea. Opintojen loppusuoralla 
hän tuntee olevansa juuri oikealla alalla. 

Yhteisöpedagoginkin 
työtä tehdään persoonalla

Neljä syytä 
opiskella 
sosionomiksi 

1.  Pääset tekemään 
töitä alalla, jolla on 
yhteiskunnallisesti suuri 
merkitys. 

2.  Töitä löytyy, sillä 
sosionomina työkenttä 
on laaja.

3.  Tuet työssäsi ihmisen 
hyvinvointia ja pääset 
työssä kohtaamaan eri 
elämäntilanteissa olevia 
ihmisiä. 

4.  Koska työtä tehdään 
ihmisten parissa, työ on 
haastavaa, mutta juuri siksi 
äärettömän mielenkiintoista. 
Muun muassa 
ongelmanratkaisutaito ja 
luovuus on niitä asioita, 
joita tarvitaan työelämässä 
ja ne kehittyvätkin hyvin jo 
opintojen aikana

Paula Kalenius,  
sosionomi (AMK)

Koulukuraattorin 
työhön 
erikoistuneena 
sosionomina voit olla 
vaikuttamassa lasten 
ja nuorten kouluhyvinvointiin 
ja ennaltaehkäisemässä 
ongelmien syntyä.
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Metsäpuolella opiskelu on monipuolista

METSÄTALOUS-
INSINÖÖRI (AMK)

Opintojen kesto: 
2–4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 

 

 

 

Lue lisää: xamk.fi/
metsatalousinsinoori

OPISKELE METSÄTALOUDEN 
AMMATTILAISEKSI
Metsätalousinsinöörinä työskentelet vih-
reän talouden ammattilaisena, joka aut-
taa asiakasta käyttämään ja hoitamaan 
kestävästi metsäänsä.

Metsätalousinsinööri markkinoi ja myy metsäpalveluja, ostaa 
puuta, ohjaa puunkorjuuta, hallitsee logistiikan ja tekee luon-
nonhoitohankkeita. Metsäammattilaisena tarvitset työssäsi asia-

kaspalvelutaitoja ja liiketoiminnan osaamista tiukan metsäosaamisen lisäksi.
Koulutuksessa hankit itsellesi metsään ja liiketoimintaan liittyviä 

taitoja, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta 
riippumatta.

Metsäopetus Xamkissa on 
parhaimmillaan hienon 
suomalaisen luonnon ja 
mukavien ihmisten kanssa 
toimimista. Meillä on rento 
ja välitön meininki. 

Heikki Manninen,
lehtori, metsätalous- 
insinöörikoulutus

Opetuksessa on todella 
hyvä, että asiat puhutaan 
ihmisen kielellä, ei jää 
mitään epäselvää. Lähdin 
hakemaan käytännönlä-
heistä opetusta ja Xamkin 
koulutus on vastannut erit-
täin hyvin odotuksia. 

Henri Suutari,
opiskelija, 
metsätalousinsinööri (AMK)

Onhan se aivan huippua 
lähteä mukavalla porukalla 
päiväksi metsään ja 
harjoitusten päätteeksi 
istahtaa yhdessä nuotion 
äärelle makkaranpaistoon! 
Siinä on tutustunut 
opettajiinkin ihan eri lailla.

Riina Valjakka,
opiskelija, 
metsätalousinsinööri 

TEKNIIKKA JA 
METSÄTALOUS

Metsävaratieto

Liiketoiminta

Puukauppa

Metsäsuunnittelu

Metsäpalvelut
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Valmistuneet opiskelijat arvioivat:

Metsätalousinsinöörikoulutus 
Xamkissa Suomen parhaimmistoa!
Lähde: AVOP-kysely 2021

5 hyvää syytä opiskella 
metsätalousinsinööriksi

Työskentelen Metsä Groupilla metsä-
asiantuntijana puukaupan ja metsä-
palveluiden parissa.  

Koen, että metsätalousinsinöörin opinnot 
Xamkissa antavat hyvät valmiudet työskennellä 
metsäalalla, kunhan opintoihin panostaa riit-
tävästi. Opinnot ovat osaamisen perustukset, 
joille ammatillista osaamista aletaan rakenta-
maan, joten työelämässä riittää edelleen opit-
tavaa ja sisäistettävää. 

Tanja Ojava

metsätalousinsinööri 
(AMK) 
 

Puukauppaa ja metsäpalveluja 

Suosittelen Xamkin 
opintoja kaikille 
säänkestäville ja 
liiketoimintalähtöisille 
ihmisille, jotka arvostavat 
käytännönläheistä 
opiskelua, metsää 
ja metsätaloutta. 

Opintoihin minua houkutteli myös valta-
vasti mahdollisuus työskennellä ulkona luon-
nossa liikkuen, vaikkei metsäalalla työskentely 
mitään virkistysretkeilyä olekaan. Metsätalous-
puolen opettajat ovat huumorintajuisia ja osal-
listavia, ja opetus oli mielestäni käytännönlä-
heistä ja havainnollistavaa.

1. Metsäala perustuu kestävästi käytettyyn uusiutuvaan luonnonvaraan,  
 jolloin töitä riittää tulevaisuudessa.
2. Kehittyvä ala, jossa puusta keksitään mitä hienompia innovaatioita, 
 kuten vaatteet, biodiesel ja korvaaja muoville.
3. Monipuoliset työpaikat sekä ihmisten parissa toimiminen.
4. Vaihtelevat ja innostavat työtehtävät niin toimistossa kuin metsässä.
5. Joustavat työajat ovat metsäalalla mahtava juttu.

Lauri Tyni, metsätalousinsinööri (AMK)

Opetus oli 
mielestäni 
käytännönläheistä 
ja havainnollistavaa.

 Opiskelutyytyväisyys

Näissä Xamk on paras:

 Harjoittelujaksot
 Työelämätuki
 Opinnot kokonaisuudessaan

1.
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INSINÖÖRI (AMK), 
Biotuotetekniikka

Opintojen kesto: 
3–4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Savonlinna

Avainsanat: 
Kemiatekniikka  
Materiaalitekniikka  
Metsäbiotalous  
Paperitekniikka

Prosessitekniikka

Lue lisää: xamk.fi/
biotuotetekniikka

INSINÖÖRI (AMK), 
Energiatekniikka

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 
Energiantuotanto  
Konetekniikka  
Prosessitekniikka  
Uusiutuva energia

Voimalaitokset

Lue lisää: xamk.fi/
energiatekniikka

INSINÖÖRI (AMK), 
Rakennustekniikka

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 

 

 

 

Lue lisää: xamk.fi/
rakennustekniikka

INSINÖÖRI (AMK), 
Rakennustekniikka, 
teollinen 
puurakentaminen

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Savonlinna

Avainsanat: 

 

 
Rakennetekniikka  
Rakennustekniikka

Vaativat puurakenteet

Lue lisää: xamk.fi/
puurakentaminen

INSINÖÖRI (AMK), 
Environmental Engineering

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
verkko- ja päiväopiskelu

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 
Cleantech  

 

 

Lue lisää: xamk.fi/
environmentalengineering

Lähiopetusta 1 

vuosi, verkko-

opetusta 3 

vuotta

Korjausrakentaminen

Rakentamisen johtaminen

Opetuskieli: 

englanti

TEKNIIKKA JA 
METSÄTALOUS

Environmental management

Sustainable development

Environmental safety

Green engineering

Puurakentaminen

Rakennusinsinööri
Rakentamistalous

Talonrakentaminen

Rakennesuunnittelu

INSINÖÖRI (AMK), 
Robotiikka ja tekoäly

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kouvola, Kotka

Avainsanat: 

 

 

 

Lue lisää: xamk.fi/robotiikka

Konetekniikka

Palvelurobotit

Robotiikka

Tekoäly

Tuotantorobotit
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INSINÖÖRI (AMK), 
Ympäristöteknologia

Opintojen kesto: 
1–4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 
Asumisterveys  

 

 
Rakennusterveys

Ympäristöterveys

Lue lisää: xamk.fi/
ymparistoteknologia

INSINÖÖRI (AMK), 
Talotekniikka (LVI)

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 
Automaatiotekniikka  
LVI  
Rakennustekniikka  
Sisäilmasto

Sähkötekniikka

Lue lisää: xamk.fi/
talotekniikka

4 483 €
Lähde: Insinööriliiton palkkatilasto, 2021

Insinöörien keskipalkka / kk

MAAILMA TARVITSEE 
INSINÖÖREJÄ
Tekniikan ala sopii kaikille, jotka 
haluavat olla mukana luomassa 
tulevaisuuden ratkaisuja.

Hyvällä insinöörillä on kyky kehittää ja luoda uutta sekä soveltaa 
sitä käytäntöön. Insinöörit ovat kiinnostuneita matemaattisista 
ja luonnontieteellisistä aiheista. Insinöörin intohimona on tut-

kia, mitata, lajitella ja vertailla asioita. Näiden taitojen lisäksi tarvitaan luo-
vuutta, sosiaalisia taitoja sekä myynnin ja markkinoinnin ymmärtämistä. 
Tekniikan ala on monipuolinen ja työllistää lukemattoman määrän erilaisia 
osaajia. Tulevaisuus tarjoaa insinööreille runsaasti työtä. Ratkaisua odotta-
via haasteita ovat muun muassa robotiikka ja tekoäly, kestävä kehitys, ilmas-
tonmuutos ja ympäristön kuormittamisen hillitseminen, rakennustekniikka, 
kiinteistöjen energiatehokkuus, terveellinen sisäilma ja elintarviketekniikka.

Ilmastonmuutos

Näytteenotto

INSINÖÖRI (AMK), 
Sähkö- ja
automaatiotekniikka

Opintojen kesto: 
2–4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Mikkeli

Avainsanat: 
Elektroniikka  
Sähkökäytöt  
Sähkösuunnittelu  

Lue lisää: xamk.fi/
sahkotekniikka

Sähkövoimatekniikka

Sähköturvallisuustutkinto

INSINÖÖRI (AMK), 
Kehittyvä elintarviketekniikka

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 

 

 

 

Lue lisää: xamk.fi/
elintarviketekniikka

Kasviperäiset elintarvikkeet

Kestävä kehitys

Pakkaus

Prosessisuunnittelu

Tuotekehitys

Tutustu myös muiden alojen 
insinöörikoulutuksiin

• Merenkulku ja 
    logistiikka s. 20 

• Peliala ja ICT s. 26

Lue lisää!
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Y mpäristöala on todella monipuolinen 
ko konaisuus, jossa ei ole vain yhtä 
mah  dollista ammattia. 

Alalla tarvitaan tietämystä sisäilma- asi-
oista, mm. mikrobiologiasta ja lisäksi tarvitaan 
tietoa talotekniikasta ja rakennusfysiikasta. Tär-
keimpiä ominaisuuksia alalla työskentelevillä 
ovat mielenkiinto, halu ja into tehdä tutki-
mustyötä.

Xamkin ympäristöteknologian koulu-

Jenni Huovinen

sisäilmatutkija, 
Polygon Finland 
Oy
 

Ympäristöteknologian koulutuksesta 
hyvä pohja sisäilmatutkijan työhön

Ympäristöala on tulevaisuuden ala. Kaikilla sektoreilla 
joudutaan koko ajan enenevissä määrin kiinnittä-
mään huomiota ympäristönäkökohtiin. 

tuksen pohjalta voi hakeutua hyvin erilaisiin 
työpaikkoihin ja toimenkuvat voivat vaihdella 
paljonkin. Koulutuksesta saa muun muassa 
hyvän pohjan sisäilmatutkijan työtehtäviin 
ja Polygon Finland onkin palkannut useita 
Xamkista valmistuneita ympäristöteknolo-
gian insinöörejä. Valmistuneilla insinööreillä 
on asiantuntijuutta etsiä ja omaksua uutta tie-
toa nopeasti. Työssä oppii sitten lopullisen käy-
tännön.

Syy, miksi valitsin 
rakennusinsinöörin 
koulutuksen, oli 
kiinnostus puun käytöstä 
rakennusmateriaalina 
sekä uudet haasteet mitä 
työ toisi tullessaan. 

KKoulutuksessa meistä valmistuu 
rakennusinsinöörejä, jotka ovat eri-
koistuneet teollisten puurakenteiden, 

kuten kerrostalojen, suunnitteluun. Opinnot 
ovat olleet todella mielenkiintoisia ja moni-
puolisia matemaattisesta laskemisesta betonin 

r

Kare Koskinen

insinööri (AMK), 
rakennustekniikka,
teollinen 
puurakentaminen
 

Rakennusalan tekijöistä huutava pula
tekoon, kantavuuksien laskentaan, CAD-piir-
tämiseen ja moneen muuhun rakennusinsinöö-
rin ammattiin liittyvään asiaan. 

Opinnot ovat olleet hyvin töihin sulau-
tettavissa, kun itsekin tein töitä koko ajan opis-
kelun ohella. Pari ensimmäistä vuotta mennään 
hyvinkin nopeasti opiskellen tutkintoon liitty-
viä perusopintoja, mutta kolmannella vuodella 
pystyy valitsemaan oman mielenkiinnon koh-
teena olevia aineita mitkä syventävät jo opit-
tua tietoa.Itse opiskelin myös Campus Onlinen 
kautta vapaasti valittavia opintoja, joista oli 
hyötyä insinööriopinnoissa.

Rakennusinsinööreistä on pulaa ja 
tällä alalla ei joudu työttömäksi valmistumi-
sen jälkeen. Palkkakin on alalla todella hyvä, 
kun osaavia tekijöitä tarvitaan ympäri Suomen.

TEKNIIKKA JA 
METSÄTALOUS
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Digitalisaatio ja automaatio muuttavat 
niin teollisuuden kuin palvelusekto-
rinkin toimintaa. Robotiikan ja tekoä-

lyn osaamisen tarve lisääntyy koko ajan kiihtyvällä 
vauhdilla. Robotiikan ja tekoälyn insinööreille riit-
tää siis kysyntää työelämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Xamkissa alkaa syksyllä 2023 uusi Kehit-
tyvä elintarviketekniikka -insinöörikou-
lutus.  Koulutuksen sisältö on suunni-

teltu työelämän tarpeista. 

Opinnot painottuvat kasviperäisten elintarvikkei-
den ja raaka-aineiden prosessointiin, tuotekehi-

Robotiikan ja tekoälyn insinööriksi!

Kasvipohjaiseen 
elintarviketekniikkaan 
keskittyvä insinöörikoulutus

Hakeudutpa sitten teollisen tuotannon tai 
palvelusektorin tehtäviin, sinulta edellytetään 
vahvaa ammatillista osaamista. Robotiikka ja 
teköäly –koulutuksesta valmistuneena insi-
nöörinä ymmärrät robottien ohjelmointiin ja 
hyödyntämiseen liittyvät matemaattis-luon-

Robotiikan ja tekoälyn insinöörikoulutuksessa 
perehdytään robottien suunnitteluun, ohjelmointiin 
ja hyödyntämiseen teollisessa tuotannossa. 

Ilmasto muuttuu ja kasvisruokailu lisääntyy. 
Kuluttajat haluavat monipuolisia kasviperäisiä 
elintarvikkeita markkinoille. Työelämä tarvitsee 
lisää elintarviketekniikan osaajia.

nontieteelliset perusteet. Ymmärrät konetek-
nisen suunnittelun ja turvallisten työmenetel-
mien merkityksen. Hallitset digitalisaation sekä 
tuotannon automatisoinnissa että palveluiden 
tuottamisessa. Tuotannonohjaus data-analy-
tiikan ja kyberturvallisuuden keinoin ovat osa 
ammattitaitoasi.

Valmistumisen jälkeen voit työllistyä esimer-
kiksi (vienti)teollisuuteen, palvelu- ja hyvin-
vointialoille sekä asiantuntija- ja kehittämis-
tehtäviin.  

Vastaavaa ammattikorkeakoulu-
tutkintoon johtavaa koulutusta ei 
ole tarjolla muualla Suomessa.

tykseen, turvalliseen käsittelyyn, pakkaamiseen 
ja tuotteistamiseen. 

Opit prosessitekniikkaa, elintarvikkeiden val-
mistustekniikkaa ja kasviperäisiä raaka-aineita. 
Insinööriosaaminen yhdistettynä elintarvikeosaa-
miseen ovat opintojen ydintä.
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T ekniikan insinööriopinnoissa saat teoreettisen tiedon lisäksi myös taidot käytännön 
tekemiseen. Oppiminen on käytännönläheistä ja pääset tekemään alaa si liittyviä 
tehtäviä ja projekteja moderneis sa la boratorioympäristöissä jo opintojesi aika na. 

Käytettävissäsi ovat laboratorioiden tut  ki  musvälineet ja laitteet ja myös laboratoriois sa työs-
kentelevät tutkijat ja henkilökunta ovat oppimisesi tukena. Hankit itsellesi käytännön tai-
toja tulevaisuuden työelämää varten.

1.

TEKNIIKKA JA 
METSÄTALOUS

Opiskelu moderneissa 
laboratorioissa

38 AMK-TUTKINNOT
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TALOTEKNIIKAN LABORATORIO Mikkelin 
kampuksella on ainutlaatuinen, laboratorioon 
rakennettu kotiympäristö. Siellä testataan, ke-
hitetään ja opetetaan nykyaikaisia ja tu levaisuu-
den taloteknisiä ratkaisuja – esimerkik si keitti-
össä ja kylpyhuonetiloissa. 

Laboratoriossa saadaan mittaamalla ja 
monitoroimalla tietoa erilaisten teknisten rat-
kaisujen vaikutuksista mm. energian kulutuk-
seen, sisäilman laatuun tai käyttömukavuuteen. 

KUITULABORATORIO Savonlinnassa toimii 
op pi misympäristönä biotuotetekniikan opiske-
lijoille. Kuitulaboratoriossa kehitetään vettä ja 
energiaa säästäviä ratkaisuja, pilotoidaan uusia 
me netelmiä vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä 
edistetään puun kuidun pidempää jalostamista. 
Mo nipuolisten laboratorioiden lisäksi tilasta 
löy tyy pi lotointilaitteistoja tehdasmittakaavaan 
asti.

Kotkan kampuksella sijaitsevassa RAKENNUS-
TEKNIIKAN LABORATORIOSSA toteutetaan 
korjausrakentamiseen sekä betonirakentamisen 
kehitys- ja tutkimustehtäviin liittyviä projek-
teja. 

Rakennustekniikan koulutuksessa yritys-
projektit ovat olennainen osa opintoja ja nii tä 
to teutetaan Xamkin rakennuslaboratorion li -
säk si myös erilaisissa projekti- ja työmaakoh-
teis sa.

1.

2.
2.

3.

3.



ENSIHOITAJA (AMK)

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 
Ensihoitaja  
Sairaanhoitaja  Ambulanssi

Päivystyspoliklinikka  
Teho-osasto   

Lue lisää: xamk.fi/
ensihoitaja

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Savonlinna

Avainsanat: 
Ihmisen kasvu  
Liikunta  Toimintakyky

Tuki- ja liikuntaelimistö  
Urheilu   

Lue lisää: xamk.fi/
fysioterapeutti

GERONOMI (AMK)

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kouvola

Avainsanat: 
Vanhustyö  Liikunta

Ikääntyvien hyvinvointi
 

Ikääntyvien terveys
  

Lue lisää: 
xamk.fi/geronomi

NAPRAPAATTI (AMK)

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 
Naprapatia  Anatomia

Tuki- ja liikuntaelimistö  
Manuaalinen terapia  Urheilu

Lue lisää: xamk.fi/
naprapaatti

LIIKUNNANOHJAAJA (AMK)

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Savonlinna

Avainsanat: 
Liikunta  
Hyvinvointi  Urheilu

Hyvinvointiteknologia  

Lue lisää: xamk.fi/
liikunnanohjaaja

TERVEYS, KUNTOUTUS 
JA LIIKUNTA 

JALKATERAPEUTTI (AMK)

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Savonlinna

Avainsanat: 
Jalan virheasennot  
Jalkojenhoito  Kuntoutus

Podiatria  Urheiluvammat

Lue lisää: xamk.fi/
jalkaterapeutti

40 AMK-TUTKINNOT
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Lähde: Tilastokeskus, kuntasektorin palkkatilastot, 
säännöllisen työajan ansion keskiarvo, 2021

3619€

2781€ 

Ensihoitaja 

Fysioterapeutti

2925€

2739€

Geronomi

Jalkaterapeutti

2850€
Liikuntakoordinaattori

3272€
Sairaanhoitaja

Sosiaali- ja terveysalan keskipalkkoja / kk

SAIRAANHOITAJA (AMK)

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampukset: 
Kotka, Mikkeli ja Savonlinna

Avainsanat: 
Hoitotyö  
Sairaanhoito

 
Terveyden edistäminen

  

Lue lisää: xamk.fi/
sairaanhoitaja

TERVEYDENHOITAJA (AMK)

Opintojen kesto: 
4 vuotta

Opiskelumuoto: 
päivä- tai monimuoto-opiskelu

Kampus: 
Kouvola, Mikkeli

Avainsanat: 
Hoitotyö  Terveydenhoitotyö

Terveyden edistäminen
 

Äitiys- ja lastenneuvola

Kouluterveydenhoito

Työterveyshuolto

Lue lisää: xamk.fi/
terveydenhoitaja

Opintojen kesto: 
3,5 vuotta

Opiskelumuoto: 
päiväopiskelu

Kampus: 
Kotka

Avainsanat: 
Bilingual  
Registered nurse

 
Nursing

Lue lisää: xamk.fi/nursing

2882€
Terveydenhoitaja

TERVEYDEN JA 
HYVINVOINNIN ASIALLA

E nsihoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja ovat terveyden-
hoidon etulinjassa auttamassa ja hoitamassa sairastuneita niin 
hoitolaitosten ulkopuolella kuin niiden seinien sisälläkin. 

        Naprapaatit, jalkaterapeutit ja liikunnanohjaajat pitävät huolta ihmis-
ten liikkumis- ja toimintakyvystä, kukin omalla tavallaan. Jalkojen hyvin-
vointi, tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa manuaalisen terapian keinoin 
ja erilaiset liikunta-alan tehtävät tuovat hyvinvointia ihmisten elämään. 

Geronomi puolestaan edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä 
yhdistellen sote-alan ja liikunta-alan menetelmiä. 

Työ edellyttää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja empatiaky-
kyä sekä riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa ja terveyttä. Alalla työskennel-
lään paljon monialaisissa tiimeissä ja projekteissa. 

SAIRAANHOITAJA (AMK)
Nursing

International

Opetuskieli: 

englanti ja 

suomi
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Koulutuksessa opit mm. fysiologiaa ja 
anatomiaa, liikuntataitojen ja terveel-
listen elintapojen ohjaamista, liikun-

tatapahtumien suunnittelua ja toteutusta, yrit-
täjyyttä, markkinointia ja johtamista.

Opit myös hyödyntämään liikunta- ja 
hyvinvointiteknologiaa sekä yhdistämään digi-
taalisuutta perinteiseen liikunta- ja urheilutoi-
mintaan.

Valmistuttuasi voit työskennellä julki-
sella sektorilla, kansalaisjärjestöissä tai liikunta-
palveluja tarjoavissa yrityksissä. Työsi voi sisäl-

Onko liikunta ja urheilu 
lähellä sydäntäsi?

tää esimerkiksi erilaisia ohjaus-, koulutus- ja 
valmennustehtäviä, kehittämistehtäviä sekä lii-
kuntaprojekteja. 

Koulutuksessa painotetaan ohjausosaa-
mista, kokonaisvaltaista tietämystä ihmisten 
fyysisestä ja henkisestä kehityksestä, tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämistä, yrittäjyyttä 
sekä digitaalisuuden ja hyvinvointiteknologian 
soveltamista.

Työssäsi tarvitset innostavaa asennetta, 
sosiaalisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, orga-
nisointikykyä sekä taitoa verkostoitua.

Haluisitko innostaa ihmisiä liikkumiseen ja terveelli-
sempään elämään? Haluaisitko suunnitella mielen-
kiintoisia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia? Tule 
opiskelemaan liikunnanohjaajaksi! LIIKUNNAN- OHJAAJA (AMK)

TERVEYS, KUNTOUTUS 
JA LIIKUNTA 
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G eronomin opinnot ovat todella 
monipuoliset. Ammattiopin-
noissa opiskelemme mm. fysiolo-

gisia perusteita, hyvinvointiteknologiaa, etiik-
kaa, lääkehoidon perusteita, terveysliikuntaa 
ja paljon muuta. Mieluisinta itselleni ovat 
olleet terveysliikunnan opinnot. 

Tällä hetkellä haasteellisin kurssi on varmasti 
fysiologiset perusteet, jossa siis opiskellaan 

ihmisen anatomiaa. Itsellä kun ei ole aiheesta 
mitään pohjatietoa. 

Geronomiksi voi kuitenkin opiskella, vaikka 
ei olisi alalta mitään kokemuspohjaa. Meillä 
on myös mielenkiintoinen projekti aluillaan, 
kun suunnittelemme podcastia, jonka avulla 
yritämme selventää, mikä on ja mitä tekee 
geronomi. Harvassa tutkinnossa opinnot ovat 
oikeasti näin monipuoliset. 

Leena Uski

opiskelija,
geronomi (AMK)

Geronomin ammatti yhdistää sosiaali- ja 
terveysalan sekä liikunnan osaamista. 

Vanhustyön ammattilaiseksi 

Essoten opetusylihoitaja Pia Leppä-
kumpu kertoo, että terveysalalla, 
joka on ihmissuhdetyötä, korostu-

vat erityisesti työyhteisö- ja vuorovaikutus-
taidot. Työnantajat arvostavat myös aktii-
vista otetta ja tilannetajua. 

”Hyvä ja ammatillinen käytös on ihmisten 
kohtaamisessa kaiken lähtökohta. Niiden 
päälle on hyvä lähteä kehittämään amma-
tillista osaamistaan.” Pia Leppäkumpu

opetusylihoitaja, Essote
 

Halu uuden oppimiseen ja omaan 
kehittymiseen on tärkeää 

ANTOISAA JA RANKKAA  
IHMISSUHDETYÖTÄ

Leppäkummun mielestä terveysalalla parasta 
mutta samalla myös rankinta ovat ihmiset ja 
heidän kanssaan työskentely. ”Työ on antoisaa 
ja siitä saa itsekin paljon. Sote-alalle hakeutu-
vat luonnollisesti ne parhaat tyypit, joista saa 
parhaita työkavereita”, Leppäkumpu hymyilee.  

Ihmissuhteiden suuri määrä sekä asiakkaiden 
elämäntilanteet saattavat olla työntekijälle 
kuormittavia. ”Ihmissuhdetyötä ei voi tehdä 
niin, etteikö se koskettaisi. Työ vaatii itsetut-
kiskelua ja omien voimavarojen tunnistamista”, 
hän sanoo.  

Miksi Pian mielestä alalle kannatta hakeutua? 
”Siksi, että työ on erittäin mielenkiintoista, 

Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kunta-
yhtymässä Essotessa 
onnistuvat vaikka kaikki 
opintojen harjoittelut. 

Tervetuloa Essotelle harjoitteluun ja töihin!

merkityksellistä ja antoisaa. Koulutus tarjoaa 
monipuolisia mahdollisuuksia toimia erilaisissa 
työtehtävissä ja edetä alalla. Tällä hetkellä työl-
listyminen on varmaa.” 
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Käytäntö haltuun 
harjoitteluissa

TERVEYS, KUNTOUTUS 
JA LIIKUNTA 

Terveysalan koulutuksissa korostuu 
käytännön osaaminen. Harjoitteluja 

työelämässä on paljon ja taitoja harjoitellaan 
myös kampusten oppimisympäristöissä: 

minisairaaloissa, naprapatian lihaskunto- ja 
tasapainolaboratoriossa, jalkaterapeuttien 
klinikalla ja pohjallispajassa, fysioterapian

 testihuoneessa ja kotisimulaatiotilassa 
ja hoitoluokissa.

44 AMK-TUTKINNOT
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Ensihoitoa opiskelevat harjoittelevat hätätilanteita 
varten ambulanssisimulaattorin avulla. Se on Suo-
men ensimmäinen ja Euroopassa ainutlaatuinen 

opetuskäytössä oleva ambulanssisimulaattori. 

Simulaattori on sijoitettu liikealustalle oikeaan ambulans-
siin. Ambulanssin lisäksi simulaatioharjoituksessa käy-
tetään valvomoa ja debriefing-tilaa, jossa harjoitus käy-
dään yhdessä läpi.

Ensihoitajien 
ambulanssisimulaattori

Suomen ainoa naprapatian 
AMK-koulutus Xamkissa

N aprapaatin luo mennään usein selkä- 
tai niskakipujen vuoksi. Naprapaat  ti tutkii 
tuki- ja liikuntaelinsairauk sien syitä, hoitaa 

ja kuntouttaa. Naprapa tia on manuaalista terapiaa. Kou-
lutuksen pääpai no on vam mojen ennaltaehkäisyssä ja 
kuntoutuk ses sa. 

Lihaskunto- ja tasapainolaboratorio tarjoaa naprapaat-
tiopiskelijoille hyvän mahdollisuuden terveyden ja fyy-
sisen suorituskyvyn mittaamiseen ja arviointiin.

Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat 
hoitotoimenpiteitä kampuksille 
rakennetuissa minisairaaloissa. 

Terveys-, kuntoutus- ja 
liikunta-alan koulutuksissa

30-90 op
harjoittelua.
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Jos jäit ilman opiskelupaikkaa

Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun 
opinnot voivat olla väyläsi AMK-tutkintoon

Mikä on avoin ammattikorkeakoulu
Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuka tahansa, iästä ja pohjakoulutuksesta 
riippumatta. Xamk Pulse avoimessa AMK:ssa voit opiskella oman mielenkiinnon mukaan. 
Tarjonnassamme on opintoja kaikista Xamkin AMK-tutkinnoista!

Polun kautta sairaanhoitajaopintoihin

Tutustu: xamk.fi/polkuopinnot 

Tulin Savonlinnan kampukselle polkuopintojen kautta sai-
raanhoitajaopintoihin. Työskentelin aiemmin ravintola-alalla 
10 vuotta, mutta koronapandemian iskettyä sain viimeinkin 
syyn lähteä aiemminkin harkitsemiini opintoihin. 

Seuraavassa yhteishaussa olisin päässyt aloittamaan opin-
not vasta syksyllä. Siksi päätin lähteä opiskelemaan avoimen 
väylän kautta - samalla sain myös varmistuksen, onko tämä 
minun alani. 

Aloitin siis opinnot tammikuussa ja ensimmäisen kevään 
opiskelin tutkinto-opiskelijoiden rinnalla. Sain opettajilta 
paljon tukea ja kannustusta jatkaa opintojani tutkinto-opis-
kelijana. Hain siis kevään yhteishaussa, ja paikan saatuani 
pystyin jatkamaan opintojani tutun luokan kanssa syksyllä. 

Päätin lähteä 
opiskelemaan 

avoimen väylän 
kautta ja sain 
varmistuksen, 

onko tämä 
minun alani.”

Timo Tervaskanto 
opiskelija, sairaanhoitaja (AMK)

Avoimen AMK:n polulla opiskellaan 
koulutuksen ensimmäisen vuoden 
opinnot. 

Suoritettuasi tietyn määrän opin-
topisteitä, voit hakea Xamkin tut-
kinto-opiskelijaksi avoimen väylän 

haussa. Jos tulet valituksi tutkin-
to-opiskelijaksi, jatkat opiskelua 
toisen vuoden opinnoilla – ja siitä 
eteenpäin aina tutkintoon saakka. 

Polulla tekemäsi opinnot hyväksi-
luetaan AMK-tutkintoosi.

Ilmoittautuminen polkuopintoihin 
on avoinna kaksi kertaa vuodessa, 
elokuun ja joulukuun alussa. 

Polkuopinnot ovat hyvä vaihtoehto, 
mikäli tavoitteenasi on tutkinto

Lue lisää: 
xamk.fi/polkuopinnot 

46
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Jos opiskelet ammattiopistossa tai lukiossa

01
02
03

04
05

Elä oppiaksesi
Viisi hyvää syytä opiskella avoimessa AMK:ssa  

Tutustut maksutta opiskeluun 
korkeakoulussa.

Saat varmuutta oman 
alan valintaan.

Mahdollisuus opiskella verkossa 
asuinpaikasta riippumatta.

Osa opinnoista suoritettavissa 
joustavasti omaan tahtiin.

Opintosi hyväksiluetaan, jos tulet 
tutkinto-opiskelijaksi Xamkiin.

Tutustu laajaan koulutustarjontaan
ja ilmoittaudu mukaan:

WWW.XAMK.FI/KOULUTUSKALENTERI

WWW.XAMK.FI/OPENSTUDIES 

Ammattia opiskeleville tarjoamme oman alan jatkoväyläopintoja, jotta avoimessa AMK:ssa 
opiskelusi olisi suunnitelmallista. Suoritettuasi 20 opintopistettä oman alasi jatkoväyläopintoja 
voit hakea Xamkiin avoimen väylän haussa.

Jos olet lukiossa, voi opiskella avoi-
men AMK:n opintoja maksuttomas-
ti. Opintojen avulla testaat kykyä-
si jatkaa opintoja AMK:ssa ja voit 

tutustua aiheisiin, joita et omassa 
lukiossa voi opiskella. Voit myös tu-
tustua eri aloihin helposti ja vaivat-
tomasti. 

Korkeakouluopinnot osaksi lukio-opintoja

Lue lisää: 
www.xamk.fi/
avoin-amk-lukiolaisille

Jatkoväylä ammatillisista opinnoista Xamkiin

 Lue lisää: www.xamk.fi/jatkovayla

47

Laita meille viestiä avoinamk@xamk.fi

tarjoamme sinulle avoimen AMK:n opinnot maksutta
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www.xamk.fi
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