
   

 

 

Yhteisöpedagogikoulutuksen avoimen AMK:n väyläopinnot 
2020–2021 / VERKKO 

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 väyläopinnot suoritetaan kokonaan verkossa. Opintojak-
soihin kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta), joiden 
ajankohdat ilmoitetaan verkkokaupassa opintojaksokohtaisissa tiedoissa. 

Väyläopintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löytyvät yhteisöpedagogi (AMK)-tutkin-
non opetussuunnitelmasta tai Humakin avoimen AMK:n verkkokaupasta opintojaksoit-
tain. Väyläopinnoissa on suositeltavaa tehdä ensimmäisen opiskeluvuoden opintoja.  

Väyläopintojen ohjaus ja opintoneuvonta 

Väyläopintojen suunnitteluun on mahdollista saada ohjausta: 

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

- 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 

https://www.humak.fi/opiskelijaksi/hakuinfo/erillishaut/
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/08/Yhteis%C3%B6pedagogi-AMK-OPS-2018-24.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/08/Yhteis%C3%B6pedagogi-AMK-OPS-2018-24.pdf
https://kauppa.humak.fi/
mailto:minna.rajalin@humak.fi


   

 

 

Väyläopintojen tarjonta lukuvuonna 2020–2021  

Kaikille yp-väyläopiskelijoille pakolliset opinnot (15 op): 

- Opiskeluvalmiudet 5 op  (0/20–21) 

- Suomen kieli ja viestintä 5 op  (1, 2, 3/20–21) 

- Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op (0/20–21) 

Vapaasti valittavat opinnot (valitse vähintään 45 op): 

 Syksy 2020 

1. opiskeluvuoden opintojaksot: 

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

- Yksilön kasvu ja kehitys (1/20–21) 

- Monimuotoinen yhteiskunta (1/20–21) 

- Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op   (1/20–21) 

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

Muut opintojaksot: 

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

- Osallistava pedagogiikka (1/20–21) 

- Yrittäjyys 5 op  (0/20–21) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op  (0/20v21) 
 

Kevät 2021 

1. opiskeluvuoden opintojaksot 

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

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

- Toimijuuden edistäminen  (2/20–21) 

- Valmentava työote  (2/20–21) 

- Hyvinvointipalvelut  (2/20–21) 

- Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen  (2/20–21) 

Muut opintojaksot 

- 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) 



   

 

 

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) 
 

Muutokset tarjontaan ovat mahdollisia.  Tarkasta ajantasainen tarjonta verkkokaupasta. 

Aiemmin väyläopinnot aloittaneet, mutta lukuvuonna 2020–2021 opinto-
jaan jatkavat: 

Mikäli olet aloittanut väyläopinnot lv. 2018–2019 tai myöhemmin ja jatkat opintojasi, 
valitse puuttuvat opinnot oheisesta väyläopintotarjonnasta.  
 
Mikäli olet aloittanut opintosi lv. 2017–2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä väyläopin-
tojen ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen 
valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustaulukkoa. 

 

https://kauppa.humak.fi/
https://wiki.humak.fi/pages/viewpage.action?pageId=17999998

