
 

Yhteisöpedagogi (AMK) koulutuksen avoimen AMK:n 

väyläopintokriteerit 2018–2019 

 

Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnoilla tarkoitetaan 60 opintopisteen 

kokonaisuutta, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen 

hakeutumistaan tutkinto-opiskelijaksi.  

Suoritettuaan 60 op väyläopintokriteerien mukaisia kansalaistoiminnan ja nuorisotyön 

koulutuksen opintoja, opiskelija voi hakea erillishaussa AMK-tutkintoon johtavaan 

koulutukseen. Valintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään 

koulutuksittain ja ne kuvataan erillishaun hakuohjeissa.  

Opintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löytyvät Humakin opinto-oppaasta tai 

verkkokaupasta. Lukuvuoden 2018–2019 opinto-opas julkaistaan elokuussa 2018 

osoitteessa https://www.humak.fi/opiskelijaksi/tietoa-opiskelusta/opinto-oppaat/. 

Yhteisöpedagogi (AMK) väyläopinnot suoritetaan verkko-opintoina yhteisessä 

valmennusryhmässä, joka on joiltain osin integroitu monimuoto- ja/tai 

päiväopiskelijaryhmien verkko-opintoihin. Opintoihin kuuluu väyläryhmän yhteisiä 

valmennuswebinaareja, sekä mahdollisesti opintojaksokohtaisia webinaareja.  

Väyläopintojen valmennus ja opintoneuvonta 

Väyläopintojen suunnitteluun on mahdollista saada valmennusta: 

- lehtori, verkkopedagogi Sanna Lukkarinen (sanna.lukkarinen@humak.fi,  
p. 020 7621 278) 

- Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi  

-  

Jaksojärjestelmä 

Opintojaksototeutukset on aina sijoitettu jollekin lukuvuoden jaksolle. Nollajakso (esim. 

0/18–19) viittaa toteutukseen, joka voidaan opiskella milloin tahansa lukuvuoden 

aikana. Toteutus ei välttämättä ajoitu aina jakson alkamis- ja päättymispäivämäärien 

perusteella. vaan opinnot rytmitetään pedagogisen toteutussuunnitelman mukaisesti. 

Tarkempi opintojaksojen aikataulutus ilmoitetaan opintojen alkaessa.  

Jakso 0: 1.9.2018–31.7.2019 

Jakso 1: 1.9.2018–31.12.2018 

Jakso 2: 1.1.2019–31.5.2019 

Jakso 3: 1.6.2019–31.7.2019 
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Väyläopintojen tarjonta lukuvuonna 2018–2019  

Syksyllä 2018 väyläopintonsa aloittavat: 

- Opiskeluvalmiudet 5 op    (0/18-19) 

- Suomen kieli ja viestintä 5 op    (1/18-19) 

- Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op  (1/18-19) 

- Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op (1/18-19) 

- Yksilön kasvu ja kehitys 5 op   (1/18-19) 

- Monimuotoinen yhteiskunta 5 op    (1/18-19) 

- Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op (2/18-19) 

- Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen 5 op  (2/18-19) 

- Toimijuuden edistäminen 5 op   (2/18-19) 

- Hyvinvointipalvelut 5 op   (2/18-19) 

- Valmentava työote 5 op   (2/18-19) 

- Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op  (2/18-19) 

Keväällä 2019 väyläopintonsa aloittavat: 

- Opiskeluvalmiudet 5 op   (0/18-19) 

- Suomen kieli ja viestintä 5 op    (2/18-19) 

- Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op  (2/18-19) 

- Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op (2/18-19) 

- Yksilön kasvu ja kehitys 5 op   (2/18-19) 

- Monimuotoinen yhteiskunta 5 op    (2/18-19) 

Syksyllä 2018 väyläopintojaan jatkavat: 

Valitaan aiemmin aloitetusta väylästä puuttuvat opinnot opetussuunnitelmien 

vastaavuustaulukon* mukaisesti. Kaikki jo aiemmin suorittamasi väyläopinnot 

hyväksiluetaan tutkintoon. Keväällä 2019 väyläopintoja jatkava siirtyy lukuvuonna 18-

19 aloittaneeseen väyläryhmään, huom. kaikkia opintoja ei välttämättä ole tarjonnassa. 

Pyydä tarvittaessa apua opintojen suunnitteluun. 

- Opiskeluvalmiudet 5 op   (0/18-19) 

- Suomen kieli ja viestintä 5 op   (1/18-19) 

- Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op    (1/18-19) 

- Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op  (1/18-19) 

- Valmentava työote 5 op     (1/18-19) 

- Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op (1/18-19)  

- Hyvinvointipalvelut 5 op   (1/18-19) 

- Toimijuuden edistäminen 5 op   (1/18-19) 

- Yksilön kasvu ja kehitys 5 op   (1/18-19) 
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- Monimuotoinen yhteiskunta 5 op   (1/18-19) 

- Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op (1/18-19) 

- Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op (1/18-19) 

- Osallistava pedagogiikka 5 op   (1/18-19) 

- Taloussuunnittelu ja –hallinto 5 op   (1/18-19) 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op   (1/18-19) 
 
*Vastaavuustaulukko 
 

 


