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Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu 
XAMK
• Vajaa 10 000 opiskelijaa – Xamk on

viidenneksi suurin AMK
• 2 500 aloittavaa opiskelijaa vuosittain
• 800 työntekijää
• Noin 70 AMK-tutkintoon

johtavaa hakukohdetta
• Noin 30 ylempään AMK-tutkintoon

johtavaa hakukohdetta
• 540 opintojaksoa Suomen

suosituimman avoimen
ammattikorkeakoulun tarjonnassa





Xamkin kampukset
Yhteistä kampuksilla
• Kampuskirjastot
• Viihtyisät tilat taukojen ajaksi
• Monipuoliset liikuntamahdollisuudet (kuntosalit, liikuntasalit ym.)
• Ravintoloita ja kahviloita
• Opiskelijahyvinvoinnin palvelut (opintopsykologi, terveydenhoitaja ym.)

video videovideo video

Tutustu kampusten 
virtuaaliaesittelyihin

https://youtu.be/INMXRzk0-fY
https://youtu.be/MpoS1zwqIqs
https://youtu.be/fr-tLi0hLtg
https://youtu.be/vvehBEReYp0
https://360.xamk.fi/


YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS

Hanna Kankkunen
Senna Nuotio

Katri Schadewitz



Mikä ihmeen yhteisöpedagogi?
https://www.youtube.com/watch?v=Zk4Y79KUIHU

https://www.youtube.com/watch?v=Zk4Y79KUIHU


• Haluatko auttaa, tukea ja innostaa 
nuoria? Haluatko saada laajan 
koulutuksen ja päästä 
työskentelemään energiselle ja 
sosiaaliselle alalle? Haluatko työn, 
jossa voit käyttää luovuuttasi?

• Jos harkitset vastaavasi kyllä, 
suosittelemme sinulle 
yhteisöpedagogin koulutusta.

Humanistisen alan (AMK), yhteisöpedagogi





• Opinnot päiväopiskeluna tai 
monimuotona

• Ei vaadita aikaisempaa koulutusta
• 210 Opintopistettä
• Opintojen kesto 3,5 vuotta
• Opiskelupaikka: Mikkeli
• Hakea voi joko kevään -tai syksyn 

yhteishaussa
• Aloituspaikkoja 25

Koulutus lyhyesti





• Sopivan sekoituksen teoria –ja
käytännön opintoja

• Monipuolisen tarjottimen täydentäviä
opintoja

• Laadukasta lähiopetusta
• Mahdollisuuden lähteä ulkomaille joko

vaihtoon tai suorittamaan
työharjoittelua

• Työkaluja tehdä juuri sellaisia asioita ja
projekteja kuin itse haluaa

• Henkilökohtaisen opintosuunnitelman,
joka mahdollistaa etenemisen
joustavasti.

Opinnot sisältävät





• Ydinosaaminen 180op
• Ydinosaamisessa opit ryhmä- ja 

yksilöohjauksen taitoja, pedagogisia 
menetelmiä, yhteistyö - ja 
organisointitaitoja, kehittämis- ja 
johtamisosaamista sekä nuoren 
osallisuuden ja vaikuttamisen tukemista.

• Esimerkkejä ydinosaamisen kursseista: 
• Nuorisokasvatuksen lähtökohdat
• Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen 

yhteiskunnassa

• Luovat ja kulttuurilliset menetelmät
• Liikuntakasvatus
• Ympäristö ja luontokasvatus
• Globaalikasvatus ja monikulttuurisuuden 

edistäminen
• Johtaminen ja työyhteisötaidot
• Nuorisokulttuurit
• Seikkailukasvatus
• Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta
• Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen 

kasvatus.

Esimerkkejä opinnoista



• Täydentävä osaaminen 30op.
• Täydentävän osaamisen avulla voit

syventää jo olemassa olevaa
osaamistasi oman kiinnostuksen
mukaisesti

• Esimerkkejä valinnaisista
kursseista:

• Tulevaisuustyöskentely
nuorisotyössä

• Tutkimus –ja kehittämisopinnot

• Mielenterveys ja ehkäisevä
päihdetyö

• Seksuaalikasvatus
• Elämyspedagogiikka
• Pelikasvatus
• Erityisen tuen tarpeessa olevan

nuoren tukeminen
• Tapahtumatuotanto kulttuurisessa

nuorisotyössä

Esimerkkejä opinnoista





Miten opiskellaan?
• Lähiopetusta
• Itsenäistä työskentelyä
• Ryhmätöitä
• Harjoittelujaksot
• Projektityöt
• Tiivis yhteistyö työelämän kanssa koko

opintojen ajan





• Koulutuksen jälkeen olet nuorten 
kasvatuksen ja ohjauksen asiantuntija sekä 
hyvinvoinnin kehittäjä. 

• Voit toimia asiantuntijatehtävissä 
nuorisotyössä, nuorten hyvinvointia 
edistävässä nuorisopolitiikassa, vapaa-
aikatoiminnassa ja järjestötyössä.

• Yhteisöpedagogien työkenttä on hyvin 
laaja

Harjoittelut ja työllistyminen
• Sinusta voi tulla esimerkiksi:

– Tapahtumajärjestäjä
– Yrittäjä (vapaa-ajanpalvelujen tuottaja)
– Koulunuorisotyöntekijä
– Kunnannuorisotyöntekijä
– Lastensuojelun ammattilainen
– Seikkailukasvattaja
– Kulttuurikasvattaja
– Mediakasvattaja
– Järjestötyöntekijä
– Kansainvälinen nuorisotyöntekijä



1. Monipuoliset työmahdollisuudet
2. Voit päästää luovuutesi valloilleen
3. Kannustava ilmapiiri
4. Hyvät mahdollisuudet kansainväliseen 

vaihtoon
5. Xamkilla on laadukas opetuksen taso
6. Pääset tulevaisuudessa tekemään 

merkityksellistä ja tärkeää työtä 
ihmisten parissa

6 hyvää syytä 
opiskella 
yhteisöpedagogiksi



https://www.xamk.fi/koulutus/miksi-xamk/

https://www.xamk.fi/koulutus/miksi-xamk/
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