
   

 

 

Yhteisöpedagogikoulutuksen avoimen AMK:n väyläopinnot 
2020–2021 / JYVÄSKYLÄ, TURKU, PÄÄKAUPUNKISEUTU 

Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnoilla tarkoitetaan 60 opintopisteen koko-
naisuutta AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa 
ammattikorkeakoulussa ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumistaan. Opinnot suori-
tettuaan opiskelija voi hakea erillishaussa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Va-
lintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään koulutuksittain ja ne 
kuvataan erillishaun hakuohjeissa. 

Yhteisöpedagogikoulutuksen päivätoteutuksiin yhdistettyjä avoimen AMK:n opintoja 
voit tehdä Jyväskylän, Pääkaupunkiseudun ja Turun alueyksiköissä yhdessä 1. vuoden 
tutkinto-opiskelijoiden ryhmän kanssa. Opiskeluun kuuluu lähiopetuspäiviä kampuk-
sella, työelämässä tehtäviä toimeksiantoja, ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä sekä 
opiskelua verkossa. Lähiopetuksen ajat ilmoitetaan elokuussa ennen opintojen alkua.  

Väyläopintojen ohjaus ja opintoneuvonta 

Väyläopiskelijoiden ohjauksesta vastaavat seuraavat henkilöt: 

- Jyväskylä: lehtori Minna Rajalin (minna.rajalin@humak.fi, p. 0400 349 356) 

- Turku: lehtori Anna Pikala (anna.pikala@humak.fi, p. 0400 349 246) 

- Pääkaupunkiseutu: lehtori Sari Huttu (sari.huttu@humak.fi, p. 0400 349 381) 

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

Jaksojärjestelmä 

Opintojaksototeutukset on aina sijoitettu jollekin lukuvuoden jaksolle. Nollajakso (esim. 
0/20–21) viittaa toteutukseen, joka voidaan opiskella milloin tahansa lukuvuoden ai-
kana. Toteutus ei välttämättä ajoitu aina jakson alkamis- ja päättymispäivämäärien pe-
rusteella, joten toteutuksen tiedoista on aina hyvä varmistaa alkamis- ja päättymispäi-
vämäärät. Toteutus saattaa olla myös pitkäkestoinen esim. alkaa jaksossa 1 ja päättyä 
jaksossa 2. 

Jakso 0 (koko lukuvuosi): 1.9.2020–31.7.2021 
Jakso 1 (syksy):    1.9.2020–31.12.2020 
Jakso 2 (kevät):   1.1.2021–31.5.2021 
Jakso 3 (kesä):    1.6.2021–31.7.2021 
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Väyläopintojen tarjonta lukuvuonna 2020–2021 

Opintojaksot, jotka opiskelija suorittaa 1. vuosikurssin mukana:  

Syksy 2020: 

- Ammatillinen kehittyminen 5 op* (0/20–21) 

- Opiskeluvalmiudet 5 op (1/20–21) 

- Suomen kieli ja viestintä 5 op  (1/20–21) 

- Yhteisöpedagogin ammatillisuus  (1/20–21) 

- Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana (1/20–21) 

- Yksilön kasvu ja kehitys (1/20–21) 

- Ruotsin kielen valmentavat 3 op (tarvittaessa) (1/20–21) 

 
*Opintojakso ei kuulu avoimen AMK:n tarjontaan, sillä opintojaksoa suoritetaan koko tutkinto-

opintojen ajan. Väyläopiskelijoiden on kuitenkin tärkeä osallistua ohjaustunneille, vaikkei siitä saa-

kaan opintopisteitä. Valitse kampuksella suoritettavien opintojaksojen lisäksi opintoja avoimen 

AMK:n verkkokaupan tarjonnasta, jotta väyläopintojen laajuudeksi tulee vähintään 60 op. 

Kevät 2021 

- Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op (2/20–21)  

- Toimijuuden edistäminen 5 op (2/20–21) 

- Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op (2/20–21) 

- Hyvinvointipalvelut 5 op (2/20–21) 

- Valmentava työote 5 op (2/20–21) 

- Ammatillinen ruotsi 2 op (2/20–21) 

Väyläopintojen verkkotarjonta: 

Avoimessa AMK:ssa ei tehdä hyväksilukuja, mutta jos opiskelijalta löytyy osaamista em. 
opintoihin ja pystyisi niitä ahotoimaan tutkinto-opiskeluvaiheessa, ottaa hän tilalle yh-
teisöpedagogin tutkintoon kuuluvia verkossa suoritettavia opintojaksoja avoimen 
AMK:n tarjonnasta. Väyläopintojen verkkotarjontaan ilmoittaudutaan Humakin avoi-
men AMK:n verkkokaupassa. Muutokset tarjontaan ovat mahdollisia.  Tarkasta ajanta-
sainen tarjonta verkkokaupasta. 

Verkkotarjonta, syksy 2020 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op   (1/20–21) 

- Osallistava pedagogiikka (1/20–21) 

- Yrittäjyys 5 op  (0/20–21) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op  (0/20–21) 

https://kauppa.humak.fi/


   

 

 

Verkkotarjonta, kevät 2021 

- Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op  (2/20–21) 

- Osallistava pedagogiikka  (2/20–21) 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op  (2/20–21) 

- Yrittäjyys 5 op  (0/20–21) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op  (0/20–21) 

Verkkotarjonta, Kesä 2021 

- Osallistava pedagogiikka (3/20–21) 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op  (3/20–21) 

- Yrittäjyys 5 op  (0/20–21) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op  (0/20–21) 
 
 

 

 

 

 


