
 
Yhteisöpedagogi (AMK) 

Monimuoto 20117 

Esitietolomakkeen täyttöohje 

Alasuuntautuneisuuden laskeminen  
osana valintakoetta 

(päiv. 16.2.2017) 

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK, MONIMUOTOTOTEUTUS)  
VALINTAKOKEEN ESITIETOLOMAKE 
 
Lomake on avoinna ajalla 15.3.2017 - 20.4.2017 (klo 15.00).  
 
Ohjeet ja esitietolomake koskevat hakukohteita:  

• Yhteisöpedagogi AMK, monimuoto (Nurmijärvi) 
• Yhteisöpedagogi AMK (työyhteisön kehittäjä), monimuoto (Helsinki) 

Lue hakuohjeet huolella ja kokoa valmiiksi tiedot alasuuntautuneisuudestasi sekä laske 

pisteesi. Tallenna tiedot sähköiselle lomakkeelle. Lomake ei tee välitallennuksia. Mikäli et 

pysty kerralla täyttämään kaikkia tietoja tai haluat muuttaa tietojasi, voit täyttää 

lomakkeen osittain, tallentaa sen ja täydentää tai muuttaa antamiasi tietoja 

palautusaikana sähköpostiisi lähetystä muokkauslinkistä.  

ESITIETOLOMAKKEEN MERKITYS OPISKELIJAVALINNOISSA 
 
Esitietolomakkeen pisteet ovat osa valintakokeen pisteytystä. Hakijan tulee 
saada työkokemuksesta ja alasuuntautuneisuudesta vähintään 30 pistettä 
voidakseen tulla valituksi monimuotokoulukseen. Työkokemuksen ja 
alasuuntautuneisuuden osuus valintakoepisteistä on max 50 pistettä / 100 
pisteestä. 
 
Esitietojen perusteella ei tehdä karsintaa, eikä pisteytyksestä anneta 
hakijalle ennakkotulkintaa tai -tietoja ennen valintakoetta. Valintakoekutsut 
lähetetään kaikille hakijoille, joilla on hakukelpoisuus edellä mainittuihin 
hakukohteisiin (=yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun). Hakijan tulee 
itse laskea onko hänellä riittävästi alasuuntautuneisuuden antavia pisteitä 
voidakseen tulla valituksi.  
 
Hakijan tulee täyttää esitietolomakkeen tiedot ja toimittaa ilmoittamistaan 
tiedoista todistukset lomakkeen liitteenä 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.  
 
Pisteytys tehdään vain esitietolomakkeeseen merkittyjen ja todistettujen tietojen 
perusteella. Palautuspäivän 20.4. jälkeen täydennetyt tiedot/todistuskopiot 
otetaan huomioon pisteytyksessä vain siinä tapauksessa, kun esitietolomake on 
asianmukaisesti palautettu 20.4. mennessä. Täydennykset on tehtävä viimeistään 
klo 17.00 mennessä sinä valintakoepäivänä, jolloin hakija osallistuu kokeeseen. 

Mikäli et voi liittää lomakkeeseen todistuksia, lähetä / tuo kopiot todistuksista 
Humakin hakijapalveluihin. Mikäli et voi tallentaa lomaketta, voit tulostaa ja 
täyttää sen ja lähettää Humakin hakijapalveluihin. Toimita kuitenkin liitteet vain 
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kertaalleen.  Palautuksien tulee olla perillä 20.4.2017 kello 15.00 mennessä 
osoitteessa Humak hakijapalvelut, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Merkitse kuoreen 
”Yhteisöpedagogi, monimuoto”. 
 
Voit käyttää lomakkeen lähettämiseen 40 minuuttia (aikalaskuri). 
 
Yhteishakulomake tulee täyttää ajalla 15.3.–5.4.2017 (kello 15.00) osoitteessa 
www.opintopolku.fi.  
 
Valintakokeet 

• 30.–31.5.2017 Nurmijärvi 
• 31.5.–1.6.2017 Helsinki 

 
Hakukohteisiin on omat valintakokeensa. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla 
12.5. jälkeen ja pyydämme vahvistusta osallistumisesti 24.5. (klo 15.00) mennessä: 
https://www.lyyti.in/ypmomukoeilmo. 
 
Valintakokeen pisteytys max 100 pistettä 

• Valintakoetehtävät (max 50 p) 
• Työkokemus ja/tai alasuuntautuneisuus (yhteensä max 50 pistettä), 

esitietolomake 

ALAKOHTAINEN TYÖKOKEMUS JA MUU 
ALASUUNTAUTUNEISUUS (max 50 p) 
 
Hakijan tulee merkitä ja laskea esitietolomakkeeseen kaikki pisteitä kerryttävä 
työkokemus ja alasuuntautuneisuus sekä liittää niistä todistukset. Voidakseen tulla 
valituksi edellytetään vähintään 30 pistettä. Hakijan alasuuntautuneisuuden 
pisteytys arvioidaan todistuksin, pöytäkirjan ottein tai opintorekisteriottein tai 
muulla luotettavalla tavalla.  
 
Pisteitä antavat osiot:  
 

• Alalle soveltuva työkokemus, josta on työtodistus 
• Alalle soveltuvat ammattikorkeakouluopinnot  
• Humakin yhteisöpedagogin avoimen AMKn väyläopinnot (60 op) 
• Alalle soveltuvat korkeakouluopinnot 
• Luottamustehtävät (jatkuva ja säännöllinen) 
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TYÖKOKEMUSPISTEYTYS 

• Pisteet: 2 kuukautta kokoaikatyötä = 1 piste. Liitä todistuskopiot. 
 
Työkokemuspisteitä annetaan hakukohteeseen soveltuvasta työkokemuksesta, 
josta on työtodistus. Voit ilmoittaa sellaisen työkokemuksen, jonka olet hankkinut 
vähintään 18-vuotiaana, ja joka kertyy 31.7.2017 mennessä.  
 
Alakohtaisesta työkokemuksesta annetaan pisteitä siten, että 2 kuukautta 
työkokemusta tuottaa 1 pisteen. Muunna osa-aikatyö kokoaikaiseksi ennen 
lomakkeelle merkitsemistä niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää 
(vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei 
tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.  
 
Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät 
suoritettuun tutkintoon. Äitiys- ja vanhempainvapaa lasketaan työkokemukseksi, 
jos olet niiden aikana työsuhteessa, mutta varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai 
hoitovapaata ei lasketa. Työkokeilu rinnastetaan työkokemukseen siinä 
tapauksessa, että se on 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittua hakukohteisiin 
soveltuvaa työkokemusta. 
  
Voit ilmoittaa vain työkokemuksen, josta sinulla on esittää työnantajan todistus 
(työsopimus ei käy). Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, 
joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- (yrittäjäeläkevakuutus) -vakuutettu.  
 

• Ilmoitettavat asiat kokoaikatyö: työnantaja, työtehtävät / kuvaus, 
työskentelyaika (pvm) mistä - mihin (jos jatkuu edelleen, ilmoita 
31.7.2017).  

• Ilmoitettavat asiat osa-aikatyö: työnantaja, työtehtävät / kuvaus, 
tuntimäärä/viikko, työskentelyaika (pvm) mistä - mihin (jos jatkuu 
edelleen, ilmoita 31.7.2017). 

• Laske alakohtainen työkokemus yhteensä, ilmoita kuukausina. 

Hyväksytty työkokemus hakukohteittain 

HELSINKI / YHTEISÖPEDAGOGI (AMK), työyhteisön kehittäjä 

Alakohtaiseksi työkokemukseksi luetaan mm. kokemus henkilöstöalan esimies- ja 
asiantuntijatehtävistä tai kokemus työyhteisöjen johtamis-, ohjaus-, koulutus-, 
organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä työelämän eri 
toimintasektoreilla tai kokemus yrittäjyydestä henkilöstöalan tehtävissä. 
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Esimerkkejä työkokemuksesta yksityiseltä, julkiselta tai kolmannelta sektorilta tai 
yrittäjyydestä: 

• Henkilöstön johtamis- ja esimiestehtävät 
• Henkilöstöpäällikkö 
• Hr-asiantuntija 
• Työsuhdepäällikkö tai -asiantuntija 
• Henkilöstön tai työyhteisön kehittäjä 
• Henkilöstön kouluttaja tai valmentaja 
• Hr-koordinaattori 
• Hr-projektipäällikkö 
• Työhyvinvointipäällikkö tai -asiantuntija 
• Henkilöstöalan konsultti tai muu henkilöstöalan palvelujen tarjoaja 
• Edunvalvontatehtävät ammattijärjestöissä tai muissa vastaavissa 

organisaatioissa 
• Kehittäminen, koordinointi tai toiminnan ohjaus erilaisissa 

toimintaympäristöissä 
• Henkilöstöalaan liittyvien projektien koordinointi ja johtaminen 
• Ammatillisesti merkittävä julkaisutoiminta 

 
NURMIJÄRVI / YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) 

Työkokemukseksi hyväksytään soveltuva järjestö-, nuoriso- ja opetus- tai 
kasvatusalan työkokemus. 

Työkokemusesimerkkejä: 

• Humanistinen ja kasvatusala: nuoriso- ja järjestötyö, opetus- ja 
kasvatusalan työ, monikulttuurinen työ 

• Nuorisotyö: ohjaus, kasvatus, koordinointi, kehittäminen, johtaminen ja 
niihin rinnastettavissa oleva työ 

• Järjestötyö: järjestötyötoimialalla toiminnanohjaus, koordinointi, 
kehittäminen ja johtaminen ja viestintä, organisointi (ei toimistotyö) 

• Lasten parissa tehty työ eri toimintaympäristöissä (päiväkoti, ip-kerhot, 
päivähoito) 

• Liikunnanohjaukseen liittyvä työ eri toimintaympäristöissä 
• Sosiaalityönluonteinen työ eri kasvatuksen ja lasten ja nuorten ohjauksen 

sekä terapian parissa (ei sairaanhoitoon liittyvät tehtävät, hoitotyö, 
sairaanhoito laitoksissa jne.) 

• Terveyteen liittyvä ennaltaehkäisevä kasvatus- ja ohjaustyö, terveyden 
edistäminen tai kuntouttava työ (esim. A-klinikalla tehtävä työ) 
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• Erityisryhmien ja erityisen tuen tarpeessa olevien parissa tehty kasvatus- 
ja ohjaustyö 

• Kouluissa ja oppilaitoksissa tehty työ (koulunkäyntiavustaja, opetus- ja 
kasvatustyö) 

• Seurakunnissa tehty kasvatus- ja ohjaustyö lasten ja nuorten parissa 
• Kaikki kasvatus- ja ohjaustyö perhekotiympäristössä 

SOVELTUVAT AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT  
• Tutkinnot, osaopinnot, avoin AMK -opinnot 

Pisteet: 5 op = 2 pistettä, 15 op = 6 pistettä, 60 op tai enemmän = 24 
pistettä.   

• Yhteisöpedagogin avoimen AMKn väyläopinnot Humakissa 
Pisteet: 60 op = 30 pistettä 

 
Liitä todistuskopiot/opintorekisteri (liitettä ei tarvita Humakissa suoritetuista 
opinnoista). 
 
Ammattikorkeakoulussa suoritetut yhteisöpedagogitutkinnon sisältöjä vastaavat 
lähialan amk-opinnot, esimerkiksi humanistisen ja kasvatusalan, sosiaali- ja 
terveysalan, liikunta-alan, kasvatusalan ja kulttuurialan opinnot sekä 
yhteiskuntatieteelliset opinnot. Lisäksi hyväksytään tradenomin opinnot 
soveltuvin osin (henkilöstöhallinto, viestintä, markkinointi, talousosaaminen). 
Opintosuoritukset lasketaan valintakoepäivään mennessä tehdyistä suorituksista 
tai todistettavasti valintakoepäivään mennessä arvioitavaksi jätetyistä 
suorituksista. Ilmoita lomakkeella suoritukset. 
 
Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimen AMKn yhteisöpedagogi (AMK) 
väyläkriteerien mukaiset opinnot 60 op = 30 pistettä (oltava valmiina 
valintakokeeseen mennessä). Opinnot tarkistetaan opintorekisteristä 
valintakokeen yhteydessä.     
 
MUUT YHTEISÖPEDAGOGITUTKINTOON SOVELTUVAT 
KORKEAKOULUOPINNOT  

• Tutkinnot, osaopinnot, avoin yliopisto -opinnot 
Pisteet: 5 op = 2 pistettä, 15 op = 6 pistettä, 60 op tai enemmän = 24 
pistettä.  Liitä todistuskopiot tai opintorekisteriote. 
 

Soveltuvia opintoja ovat yhteiskunta- ja kasvatustieteet, psykologia, 
sosiaalipsykologia ja -pedagogiikka, erityispedagogiikka, opettajan pedagogiset 
opinnot, luokanopettaja- tai aineenopettajaopinnot, erityisopettaja- tai opinto-
ohjaajaopinnot. Opintosuoritukset lasketaan valintakoepäivään mennessä 
tehdyistä suorituksista tai todistettavasti valintakoepäivään mennessä 
arvioitavaksi jätetyistä suorituksista. Ilmoita lomakkeella suoritukset. 
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LUOTTAMUSTEHTÄVÄT  
• Pisteet: 1 vuosi = 1 piste. Liitä todistuskopiot. 

Huomioon otetaan vähintään yhden vuoden yhtäjaksoinen toiminta, joka 
on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana.  
 

Luottamustehtävät toimikausina, kesto vuosina (1 vuosi = 1 piste) ja todistus ko. 
ajasta. Todistuksen allekirjoittajana joko yhdistyksen puheenjohtaja, muu 
hallituksen toimija tai luottamushenkilö / muu nimenkirjoitusoikeudellinen tai 
kokouspöytäkirja /-ote, josta valinta ilmenee tai toimintakertomus.  
 
Laskennassa huomioidaan yhtäjaksoiset luottamustehtävät, jotka on tehty eri 
organisaatioihin. Samanaikaisesti yhdestä järjestöstä voidaan ottaa huomioon vain 
yksi tehtävä, paitsi, jos on kyse järjestön eri tasoilla tehdyistä tehtävistä. Eri 
tehtävinä voidaan huomioida kaikki luottamustoimet, esim. järjestötyössä 
paikallis- ja piiri-/alue- ja keskusjärjestötasolla, kunnallishallinnon 
luottamustehtävät lautakunnassa, hallituksessa ja valtuustossa sekä aktiivinen 
puoluetoiminta. Myös luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettukokemus 
huomioidaan. 
 
Merkitse toimialan pitkäkestoisiin ammatillisiin työtehtäviin rinnastettavissa 
olevat tai vapaaehtoistoimintaan liittyvät luottamustehtävät, joissa olet toiminut 
tai toimit edelleen (huomioidaan 31.7. saakka).  Esimerkiksi järjestöjen ja/tai 
kasvatuksen ja ohjauksen vastuulliset ja pitkäkestoiset luottamustehtävät tai 
projektien johtaminen/koordinointi.  
 
Luottamustehtäväesimerkkejä (jatkuva ja säännöllinen) 

• Hallituksen pj, vpj tai jäsen 
• Julkishallinnon luottamustehtävät toimialalähtöisesti (nuorisolautakunta, 

koulutus- ja sivistyslautakunta jne.) 
• Jaostot ja toimikunnat 
• Vertaisohjaajana tai kokemusasiantuntijana toimiminen 
• Pitkäkestoiset vapaaehtoistehtävät  
• Luottamusmiestehtävät, luottamusvaltuutetun tehtävät, 

työsuojeluvaltuutettu 
• Kasvatuksellinen yksilö- ja ryhmävalmennus  

 
LISÄTIETOJA 
 
Saat lomakkeen palautuksesta kuittauksen sähköpostiisi ja "Muokkaa tietojasi" -
linkin, jonka kautta pääset muokkaaman tietoja palautusaikana. 
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Ilmoittautumislomake valintakokeisiin aukeaa valintakoekutsujen lähetyspäivänä. 
Voit ilmoittautua valintakokeisiin heti valintakoekutsun saatuasi. 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä Humakin hakijapalveluihin: 
hakijapalvelut@humak.fi, puh. 020 7621 300, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. 
 


