YAMK-tutkinnot 2019
Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Paikkoja valituille

Tervetuloa JAMKiin!
Opiskelusta on tullut osa elämää.
JAMKiin palataan yhä uudestaan päi
vittämään viimeisintä osaamista tai
hakemaan uutta suuntaa uralle.
Ylemmissä ammattikorkeakoulu
opinnoissa kiteytyy elämän mittainen
oppiminen: sinulla on jo työelämässä
hankittua kokemusta, aiempi tutkin
to ja nyt lähdet tavoittelemaan jälleen
tutkintoa. Useille YAMK-opiskelijoille
matka on kuitenkin yhtä tärkeä kuin
itse tutkinto. Opinnot avaavat uusia
näkökulmia tuttuun alaan tai auttavat
suuntamaan uraa uudelleen. Opinnot
ovat myös loistava paikka verkostoi
tua!

jamk.fi/yamk
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Uralla eteenpäin
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on yksi
tunnetuimmista ylemmän ammattikorkea
koulututkinnon kouluttajista. Tietyt asian
tuntijuusalueet houkuttelevat meille opiske
lijoita eri puolilta Suomea.
YAMK-tutkinto on yksi merkittävistä oman
osaamisen kehittämisen m
 ahdollisuuksista.
Sillä haetaan lisää osaamista työhön tai
vaihtoehtoisesti suunnataan täysin uudel
le uralle. YAMKilla varmistat kilpailukykysi
muuttuvassa työympäristössä.
Tarjoamme YAMK-tutkintoja seitsemällä eri
alalla. Kaikkia tutkinto-ohjelmia yhdistää
käytännönläheisyys, asiantuntijana kehitty
minen ja joustavuus. Sisällöllisesti tutkinto-
ohjelmat on suunnattu alalla toimiville
asiantuntijoille, joten YAMKeissa merkittä

vässä roolissa on myös verkostoituminen.
Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelmassa
voit verkostoitua myös muiden alojen asian
tuntijoiden kanssa.
Onko sinulla jo AMK-tutkinto? Päästäksesi
uralla eteenpäin, suorita YAMK-tutkinto!

jamk.fi/
yamk
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5 JAMK

syytä valita

Ylempi korkeakoulututkinto

Työn ohessa joustavasti

YAMK-tutkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Opinnot voit suorittaa työn ohessa.
Tarjoamme myös kokonaan verkossa
suoritettavia opintoja.
Laajasta opintotarjonnasta löydät juuri
sinulle sopivat opinnot.

Asiantuntijaverkostot

Kansainvälisyys

Opinnoissa pääset keskustelemaan ja
kehittämään muiden asiantuntijoiden
kanssa.

Edustamme yli 60 kansalaisuutta.
Voit opiskella suomeksi ja englanniksi,
sekä suorittaa osan opinnoista
ulkomailla.

Anna
asiantuntijuutesi kasvaa!
Saat uutta näkökulmaa ja osaamista
työhösi.
Varaat aikaa itsesi kehittämiseen.
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Pysäytä kiire ja
pohdiskele

YAMK-tutkinnot

Kiire. Kiire. Kiire. Työpäivä on yhtä
juoksemista ja pirstaleista suoritta
mista. Olisipa hetki aikaa kehittää ja
kehittyä! Ajattele, jos voisit keskittyä
hetken yhteen asiaan – pysähtyä ja
pohdiskella.

•
•
•
•

Aikuisena opiskelu koetaan usein ra
sitteeksi, mutta monelle se on myös
mahdollisuus ottaa etäisyyttä työhön
ja arkeen. Oma hetki, jolloin saa luvan
keskittyä. Tämän ovat huomanneet
myös YAMK-opiskelijat.
Opiskelutapa, -paikka ja -aika ovat
hyvin joustavia käsitteitä. Opintoja voi
tehdä niin kotisohvalla kuin kampuk
sen loungessakin. Jokaiselle löytyy
varmasti oma tapa opiskella. Myös
sinulle!

Hae 20.3.–3.4.2019 klo 15 mennessä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hae kev
ään
yhteisha
ussa ja
aloita op
innot
syksyllä
2019.

Cyber Security, insinööri (ylempi AMK)
Energialiiketoiminnan johtaminen, insinööri (ylempi AMK)
International Business Management, Master´s Degree
Kliininen asiantuntija, mielenterveys- ja päihdetyö,
sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK)
Logistiikka, insinööri (ylempi AMK)
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen, restonomi (ylempi AMK)
Monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK)
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Organisaation ja talouden johtaminen, tradenomi (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK)
Sport Business Management, Master’s Degree
Teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMK)
Terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK)
Verkostojohtaminen (ylempi AMK)

Lue lisää: jamk.fi/yamk
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Cyber Security
Cyber Security, Master of Engineering
Koulutustyyppi

monimuoto-opiskelu,
opiskelukieli englanti

Laajuus
60 op

Aloituspaikat
20

Hakuaika

20.3.–3.4.2019

Kuka voi hakea:

Voit hakea, jos sinulla on insinööri (AMK)
tai Bachelor of Engineering ICT-alalta tai
muu soveltuva korkeakoulututkinto ja 3
vuotta työkokemusta ICT-alalta AMKtutkinnon jälkeen.
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Kyberturvallisuuden englanninkielises
sä YAMK-ohjelmassa opit kybertur
vallisuuden hallinnasta, auditoinnista,
standardoinnista ja lainsäädännöstä.
Opit käytännön tietoteknistä koventa
mista realistisessa yritysympäristössä.
Opit testaamaan ja auditoimaan käyt
töönotetut ratkaisut. Opit myös puolus
tamaan yrityksen IT-järjestelmiä niihin
kohdistuvilta hyökkäyksiltä.
Valmistuttuasi osaat suunnitella, ke
hittää, toteuttaa ja hallita yrityksen
kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia
ratkaisuja.

Opintojen aihealueita
•
•
•
•
•
•

Security Management in Cyber Domain
Cyber Security Implementation in Practice
Auditing and Testing Technical Security
Cyber Security Exercise
Vapaasti valittavat opinnot
Opinnäytetyö

Lue lisää

jamk.fi/kyberyamk

Energialiiketoiminnan johtaminen
insinööri, ylempi AMK
Energialiiketoiminnan johtamisen
YAMK-opinnoissa saat taidot ja tiedot
toimia asiantuntemusta vaativissa kehit
tämis-, esimies- ja johtotehtävissä. Tun
net alasi uusimmat teknologiset ratkaisut,
osaat kehittää uusia tuotteita, palveluita ja
uutta liiketoimintaa sekä omaat valmiudet
yrittäjyyslähtöiseen toimintaan.
Sinulla on hyvät valmiudet esimiestehtäviin.
Pystyt kehittämään omaa ja organisaatiosi
osaamista. Kykenet reagoimaan nopeisiin
muutoksiin ja analysoimaan uusia toimin
tamalleja. Osaat johtaa muutosprosesseja
systemaattisia kehittämismenetelmiä hyö
dyntäen.

Opintojen aihealueita
• liiketoiminnan johtaminen ja organisointi
sekä johdon laskentatoimi
• johtajuus ja esimiestyöskentely
• tulevaisuuden energiaratkaisut ja ener
gialiiketoiminta
• resurssiviisaus ja energiatehokkuus
• laatu, ympäristö ja turvallisuus
• uusien energiatuotteiden ja palveluiden
kehittäminen

Lue lisää

jamk.fi/energialiiketoiminta

Koulutustyyppi

monimuoto-opiskelu

Laajuus
60 op

Aloituspaikat
20

Hakuaika

20.3.–3.4.2019

Kuka voi hakea:

Voit hakea, jos sinulla on Insinööri
(AMK) tai Bachelor of Engineering tai
muu soveltuva korkeakoulututkinto ja
3 vuotta työkokemusta tekniikan alal
ta korkeakoulututkinnon jälkeen.
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International Business Management
Study Mode

Part-time studies

Length

90 ECTS

Annual intake
15

Application period
9 Jan – 23 Jan 2019
20 Mar – 3 Apr 2019

To whom:

Our programme is for those, who
after experiencing the multiple facets
of business world, want to take their
careers forward and upgrade their
competence. You can apply if you
have a bachelor’s degree in the field of
business or other equivalent degree and
at least 3 years of work experience from
the field of business after graduation.
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Master of Business Administration
International Business Management is an
international opportunity for those who
want to challenge themselves!
Our programme is for those, who after
experiencing the multiple facets of
business world, want to take their careers
forward and upgrade their competence.
The principal focus of this programme
is to enable you to develop professional
skills, innovate new ideas, solve complex
business problems, and explore new
business opportunities. Students may
choose electives from other Master
programmes or participate JAMK Study

Abroad Programmes such as Grand study
tour, Cyprus, Grand study tour, Hong
Kong or JAMK leadership programme in
Silicon Valley, USA.

Programme Structure
• Formulating strategy, leadership
dynamics, and managerial accounting
• Research and Development
• Electives
• Thesis

Read More

jamk.fi/masterofbusiness

Logistiikka
insinööri, ylempi AMK
Koulutustyyppi
Onko tavoitteenasi edetä haastavampiin
tehtäviin? Logistiikan YAMK on tarkoitettu
sinulle, jolla on sekä halua että asennetta
kehittyä yhä etevämmäksi ammattilaiseksi
omalla alallasi.
Olet jo insinööri (AMK) ja tehtäviisi kuuluu
toimintojen kehittäminen, ja toimit esimer
kiksi tuotantopäällikkönä, logistiikkapäällik
könä, kuljetuspäällikkönä tai varastopäällik
könä. Usein logistiikan YAMKia suorittavat
toimivat teknologiateollisuudessa tai logis
tiikka-alan yrityksissä. Koulutuksessa voit
suuntautua myös digitaaliseen toimitusket
juun ja oppia digitalisaation tuomista mah
dollisuuksista toimitusketjun hallinnassa.

Opintojen aihealueita

•
•
•
•
•
•
•

logistiikan johtaminen
ihminen ja johtajuus
talousjohtaminen ja päätöksenteko
minne menet, logistiikka?
hankintojen johtaminen
digitalisaatio liiketoiminnassa
SCM - Digitalisaatio veturina

Lue lisää

jamk.fi/logistiikanyamk

monimuoto-opiskelu

Laajuus
60 op

Aloituspaikat
40

Hakuaika

20.3.–3.4.2019

Kuka voi hakea:

Voit hakea, jos sinulla on Insinööri
(AMK) - tai Bachelor of Engineering tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja 3 vuotta työkokemusta teknii
kan alalta AMK-tutkinnon jälkeen.

11

Koulutustyyppi

monimuoto-opiskelu

Laajuus
90 op

Aloituspaikat
25

Hakuaika

20.3.–3.4.2019

Suuntautuminen

Palveluliiketoiminnan johtaminen

Kuka voi hakea:

Voit hakea, jos sinulla on restono
mi (AMK) tai Bachelor of Hospitality
Management tai muu soveltuva korkea
koulututkinto ja 3 vuotta työkokemusta
matkailu- ja ravitsemisalalta korkea
koulututkinnon jälkeen.
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Matkailu- ja palveluliiketoiminnan
johtaminen restonomi, ylempi AMK
Opiskele ylempi korkeakoulututkinto ko
konaan verkossa! Matkailu- ja palvelulii
ketoiminnan johtamisen YAMK-ohjelman
kulmakiviä ovat vastuullisuus, digitaalisuus
ja toimintaympäristön muutoksen enna
kointi. Opintojen avulla vahvistat osaamis
tasi palvelualan asiantuntijana, esimiehenä
ja kehittäjänä.

sessa. Vapaavalintaisten opintojen avulla
voit laajentaa osaamistasi juuri haluamaasi
suuntaan. Lisäksi YAMK-opiskelijat voivat
erillismaksusta osallistua opintomatkoihim
me, jotka suuntautuvat esim. Piilaaksoon
(USA) tai Hong Kongiin.

Saat valmiuksia johtaa ja kehittää tulevai
suuden palveluita vastuullisesti sekä tulok
sellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoi
tuvassa työelämässä. Toimintaympäristön
analysointitaidot parantavat mahdollisuuk
siasi ennakoida alallasi tapahtuvia muu
toksia ja johtaa organisaatioita muutok

•
•
•
•

Opintojen aihealueita
uudistuva johtaminen
tutkiva kehittäminen
täydentävä osaaminen
opinnäytetyö asiantuntija-alueelta

Lue lisää

jamk.fi/restonomiyamk
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Musiikkipedagogi
Koulutustyyppi

ylempi AMK

monimuoto-opiskelu

Laajuus
60 op

Aloituspaikat
15

Hakuaika

20.3.–3.4.2019

Kuka voi hakea:

Voit hakea, jos sinulla on musiikkipeda
gogin (AMK), muusikon (AMK) tai muu
soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi
sinulla tulee olla suoritettuna o
 pettajan
pedagogiset opinnot (60 op) ennen
valintakoetta. Lisäksi hakijalla tulee olla
vähintään 3 vuotta työkokemusta kult
tuurialalta korkeakoulututkinnon jälkeen.
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Tutkinto antaa sinulle valmiuksia musiikki
alan vaativiin opetus-, johtamis- ja kehittä
mistehtäviin eri koulutusasteille.
Koulutuksessa opit tunnistamaan ja ym
märtämään toimintaympäristössäsi tapah
tuvia muutoksia ja saat valmiuksia kehittää
omaa ja työyhteisösi toimintaa. Opit myös
valitsemaan tarkoituksenmukaisia pedago
gisia ja teknologisia ratkaisuja oppimisen
tueksi sekä johtamaan työyhteisösi ja alan
verkoston kehittämistyötä.

Opintojen aihealueita
• toiminnallinen ryhmäpedagogiikka:
mm. improvisaatio ja yhteismusisointi
• musiikkikasvatusteknologia: mobiili- ja
verkko-oppimisteknologioiden hyödyn
täminen
• musiikin oppimisen pelillistäminen
• tutkimus- ja kehittämisopinnot
• opinnäytetyö, joka on työelämää palvele
va tutkimus- tai kehittämistehtävä

Lue lisää

jamk.fi/musiikkipedagogiyamk

Organisaation ja talouden johtaminen
tradenomi, ylempi AMK
Koulutustyyppi
Opiskele ylempi korkeakoulututkinto koko
naan verkossa! YAMK-ohjelmamme keskit
tyy organisaation ja talouden johtamiseen
yrityksissä. Opintojen avulla voit kehittää
osaamistasi esimiehenä ja talouden am
mattilaisena muuttuvassa ja monimuotoi
sessa yritysmaailmassa. Opinnot kehittä
vät johtamisosaamista digitalisoituvassa
ja kansainvälistyvässä yritysmaailmassa.
Opinnoissa käsitellään mm. strategista
johtamista, muutosjohtamista, vastuullis
ta johtamista, henkilöstöjohtamista sekä
valmentavaa johtajuutta. Talousjohtami
sen opinnoissa opiskellaan ajankohtaisia
teemoja mm. talousjohtamisen etiikasta,
yrityksen informaatiojärjestelmistä ja ve
rosuunnittelusta sekä talousanalyyseistä ja

-viestinnästä. Vapaavalintaisten opintojen
avulla voit laajentaa osaamistasi juuri ha
luamaasi suuntaan. Lisäksi YAMK-opiskeli
jat voivat erillismaksusta osallistua opin
tomatkoihimme, jotka suuntautuvat esim.
Piilaaksoon (USA) tai Hong Kongiin.

Opintojen aihealueita
•
•
•
•
•

uudistuva johtaminen
valmentava johtajuus
talouden ohjaus
tutkiva kehittäminen
opinnäytetyö asiantuntija-alueelta

Lue lisää

jamk.fi/tradenomiyamk

monimuoto-opiskelu, verkko-opiskelu

Laajuus
90 op

Aloituspaikat
30

Hakuaika

20.3.–3.4.2019

Suuntautuminen

organisaation ja talouden johtaminen

Kuka voi hakea:

Voit hakea, jos olet tradenomi tai sinulla
on muu soveltuva korkeakoulututkinto
ja 3 vuotta liiketalouden alan työkoke
musta AMK-tutkinnon jälkeen.
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Sport Business Management
Master of Business Administration
Study Mode

Part-time studies

Length

90 ECTS

Annual intake
25

Application period
9 Jan – 23 Jan 2019
20 Mar – 3 Apr 2019

To whom:

To sports enthusiasts who are working in
the sports industry, interested in working
with sports or willing to enchance their
knowledge. You can apply if you have a
bachelor’s degree in the field of business
or sport or other equivalent degree and at
least 3 years of work experience from the
field of business or sport after graduation.
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Sport Business Management Master’s
degree programme is a great chance for
those who want to develop their career
and enhance their knowledge in the field
of sport business. You will obtain tools
to develop organisations in the changing
and highly international sport business
environment.
The focus of this programme is to enable
you to get familiar with international sport
business, create new business solutions to
develop sport organisations and improve
your personal skills and network in solving
complex business problems within the
sport industry.

The studies are designed as part-time
programme. The study programme
consists of both on-campus and online
learning methods. On-campus days are
planned to serve also students with fulltime jobs. Lectures are held at JAMK’s
campus in Jyväskylä.

Programme Structure
• Sport business intelligence
• Modern sport business marketing and
service design in sport events
• International sport tourism

Read More

jamk.fi/sportbusinessmanagement

Teknologiaosaamisen johtaminen
insinööri, ylempi AMK
Koulutustyyppi
Opi johtamaan teknologia-alalla! Tekno
logiaosaamisen johtamisen YAMK-opin
noissa perehdyt teknologialiiketoiminnan
johtamiseen ja johtajuuteen sekä johdon
laskentatoimen hyödyntämiseen päätök
senteossa. Voit syventää osaamistasi tuo
tannon johtamiseen, teollisuuden palve
luliiketoimintaan ja tuotekehitystoiminnan
johtamiseen.
Opit johtamaan strategisesti ja taloudelli
sesti kansainvälisissä toimintaympäristöis
sä, toimimaan esimiehenä ja johtamaan
henkilöstön osaamista sekä hallitsemaan
teknologiastrategioiden mukaisen joh

tamisen. Koulutus sopii insinöörille, jota
kiinnostaa johtajuus ja toiminnan kehittä
minen. Voit olla urasi alkuvaiheessa tai jo
pidemmän työuran tehnyt.

monimuoto-opiskelu

Laajuus
60 op

Aloituspaikat

Opintojen aihealueita

20

• teknologialiiketoimintaprosessien
johtaminen ja organisointi
• johtajuus ja siihen liittyvät elementit
• johdon laskentatoimi
• opinnäytetyö

Hakuaika

Lue lisää

jamk.fi/teknologiaosaaminen

20.3.–3.4.2019

Kuka voi hakea:

Voit hakea, jos sinulla on Insinööri
(AMK) tai Bachelor of Engineering tai
muu soveltuva korkeakoulututkinto ja
3 vuotta työkokemusta tekniikan alalta
korkeakoulututkinnon jälkeen.
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Sosiaali ja terveysala
Koulutustyyppi

monimuoto-opiskelu

Laajuus
90 op

Aloituspaikat ja hakukohteet

• Monialainen kuntoutus 20
• Kliininen asiantuntija, mielenterveysja päihdetyö 20
• Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 20
• Terveyden edistäminen 20

Hakuaika

20.3.–3.4.2019

Kuka voi hakea:

Voit hakea, jos sinulla on soveltuva sosiaalija terveysalan AMK-tutkinto TAI muu sovel
tuva korkeakoulututkinto ja sote-alan opis
toasteen tutkinto sekä vähintään 3 vuoden
työkokemus sote-alalta tutkinnon valmistu
misen jälkeen. Ks. tarkemmat vaatimukset
jamk.fi/sotealayamk.
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ylemmät AMK-tutkinnot
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysala tar
vitsee työelämän kehittäjiä ja palveluiden
uudistajia vaativiin asiantuntija- ja johtamis
tehtäviin.
Varmista kilpailukykysi muuttuvassa so
te-kentässä syventämällä osaamistasi
ylemmässä AMK-tutkinnossa.
Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnossa
voit lisätä kansainvälistä osaamistasi hake
malla mukaan kansainväliseen kaksoistut
kinto-ohjelmaan (Double Degree program
me) joka toteutetaan yhdessä itävaltalaisen
korkeakoulukumppanin, Carinthia University
of Applied Sciences (CUAS) kanssa.
Valitse suuntautumisvaihtoehtosi!

Monialainen kuntoutus
Työskenteletkö moniammatillisissa työryh
missä? Haluaisitko syventää monialaisen
kuntoutuksen osaamistasi?
Jyväskylä tarjoaa monipuolisen ympäristön
kuntoutusosaamisen kehittämiselle. JAMK
toimii yhdessä Metropolia Ammattikorkea
koulun kanssa kuntoutusalan osaamiskes
kittymänä ja kehittää alan koulutusta sekä
edistää yhteistyötä tutkimus- ja kehittämis
toiminnassa.
Liity osaavaan joukkoomme ja ole muka
na uudistamassa kuntoutuksen palveluja!

Monialaisen kuntoutuksen YAMK-opin
noissa syvennät monialaisen kuntoutuksen
osaamistasi ja saat valmiuksia ennakoida
ja osallistua kuntoutuksen kokonaisuudis
tukseen. Opit kehittämään ja johtamaan
monialaisen kuntoutuksen prosesseja ja
toimintamalleja omassa organisaatiossasi
ja verkostoissasi. Sovellat työssäsi kansal
lista ja kansainvälistä näyttöön perustuvaa
tietoa.

Opintojen aihealueita:
• kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta
• monialaisen kuntoutuksen asiakastyön
menetelmät
• monialaisen kuntoutuksen
erityiskysymykset
• monialaisen kuntoutuksen kehittäjä

Kliininen asiantuntija,
mielenterveys- ja päihdetyö
YAMK-opinnoissa hankit valmiuksia vaati
vaan hoitotyön päätöksentekoon ja samal
la opit toimimaan mielenterveys- ja päihde
työn asiantuntijana eri työympäristöissä.
Saat osaamista hoitotyön muutos- ja kehit
tämisprosessien suunnitteluun ja toteutuk
seen sekä näyttöön perustuvaan tervey
denhuollon uudistamiseen.
Tutkinto-ohjelma koostuu kliinisen asian
tuntijan mielenterveys- ja päihdetyön ydin
osaamiseen liittyvistä opinnoista sekä
kaikille YAMK-opiskelijoille kuuluvista tutki
mus-, kehittämis- ja innovaatio-opinnoista
sekä johtamiseen liittyvistä kokonaisuuk

sista. Voit täydentää osaamistasi myös
monialaisesti sekä JAMKin että muiden
korkeakoulujen tarjonnasta.
Kliinisen asiantuntijan, mielenterveys- ja
päihdetyön ydinosaamisen opinnot toteu
tetaan SAMKin, Turku AMK:n, TAMKin ja
JAMKin yhteistyönä.

Opintojen aihealueita:
• asiantuntijana kehittyminen
mielenterveys- ja päihdetyössä
• näyttöön perustuva mielenterveys- ja
päihdetyön edistäminen
• mielenterveys- ja päihdetyön
asiakaslähtöinen hoitoprosessi
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Sosiaali- ja terveysalan
johtaminen
Opiskele sosiaali- ja terveysalan ylempi
ammattikorkeakoulututkinto ja etene ural
lasi! Kehitä omaa osaamistasi tuorein me
netelmin ja verkostoidu opiskelun ohessa.
Koulutuksessa hankit valmiudet sosiaali- ja
terveysalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin
sekä alan yrittäjyyteen.
Hankit valmiuksia toimia sosiaali- ja terve
ysalan johtajana ja palvelujen kehittäjänä
julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa
sekä järjestöissä tai yrittäjänä. Sisäistät so
siaali- ja terveydenhuollon sekä maakunta
uudistuksen tavoitteet, opit tunnistamaan
kansainvälisiä hyviä käytänteitä ja kehittä
mään asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluja
näyttöön perustuen.
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Opintojen aihealueita:

Opintojen aihealueita:

• johtamisen teoria ja käytäntö
• henkilöstön ja työhyvinvoinnin
johtaminen
• talouden johtaminen esimiestyössä
• uudistuva johtaminen ja palvelukulttuuri

• terveyden edistämisen suunnittelu- ja
arviointimallit
• terveyden edistämisen menetelmät
• terveyden edistämisen erityiskysymykset
• terveyden edistämisen asiantuntijuus ja
johtaminen

Terveyden edistäminen
Kehität valmiuksiasi toimia hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen asiantuntijana tai
koordinaattorina julkisissa ja yksityisissä
organisaatioissa sekä järjestöissä tai
yrittäjänä. Opit ennakoimaan sosiaali- ja
terveysalan kansallista ja kansainvälistä
muutosta sekä kehittämään hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen toimintaa ja
toimintamalleja omalla alueellasi ja organi
saatiossasi näyttöön perustuen.

Koulutus on IUHPE:n, The International
Union for Health Promotion and Education,
akkreditoima.

Lue lisää
jamk.fi/sotealayamk

Uutta!
JAMKissa alkaa syksyllä 2019 pilottina
palliatiivisen hoitotyön koulutuksen syven
tävät opinnot. Kokonaisuus on suunnitel
tu ja toteutetaan osana OKM:n kärkihank
keisiin kuuluvaa Palliatiivisen hoitotyön ja
lääketieteen opetuksen työelämälähtöinen
kehittäminen (EduPal) -hanketta yhteis
työssä ammattikorkeakouluverkoston
kanssa.
Syventävien opintojen kohderyhmänä
ovat tutkinto-ohjelmaan valitut sairaan
hoitajat (AMK), jotka haluavat kehittää
palliatiivisen ja saattohoidon osaamistaan
maisteritason opinnoissa. Kokonaisuus
sisällytetään tutkinto-ohjelman vaihtoeh
toisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin.
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Verkostojohtaminen
ylempi AMK

Koulutustyyppi

monimuoto-opiskelu

Haluatko oppia johtamaan ja kehittämään
verkostoja entistä paremmin, myös kan
sainvälisesti? Verkostojohtamisen ylempi
AMK on suunnattu sinulle, joka haet urake
hitystä, vastuuta ja johtamistaitoja yhä kan
sainvälisemmässä ja haasteellisemmassa
toimintaympäristössä.
Saat uusinta tietoa verkostoista, verkosto
johtamisesta ja yhteistyön kehittämisestä.
Opit johtamaan hankintoja ja liiketoimintaa
menestyksellisesti. Verkostojohtaminen on
monialainen tutkinto-ohjelma, joka kokoaa
asiantuntijoita tekniikan, liiketalouden, mat
kailu- ja ravitsemis- sekä sosiaali- ja
terveysalalta.

Tutkinnon laajuus ja rakenne riippuvat
taustakoulutuksestasi.

Laajuus

Valmistut tutkintoon
pohjakoulutuksen mukaan

Aloituspaikat

Insinööri (ylempi AMK); Tradenomi (ylempi
AMK); Restonomi (ylempi AMK); Fysioterapeut
ti (ylempi AMK); Kuntoutuksen ohjaaja (ylem
pi AMK); Kätilö (ylempi AMK); Sairaanhoitaja
(ylempi AMK); Sosionomi (ylempi AMK); Toimin
taterapeutti (ylempi AMK)

Lue lisää

jamk.fi/verkostojohtaminen

60–90 op
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Hakuaika

20.3.–3.4.2019

Kuka voi hakea:

Koulutukseen voi hakea usealla eri
AMK-tutkinnolla. Pohjakoulutuksen
lisäksi vaaditaan vähintään 3 vuoden
työkokemus asianomaiselta alalta poh
jakoulutusvaatimuksena olevan tutkin
non valmistumisen jälkeen. Tarkemmat
ohjeet: jamk.fi/verkostojohtaminen
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Hakuajat 2019

9.1.
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3.4.

Kevään 1.
yhteishakuaika alkaa
www.studyinfo.fi

23.1.

valintakokeet
maalis-/huhtikuussa

klo 15.00 yhteishaku päättyy

30.1.

tammikuu

klo 15.00 yhteishaku päättyy

klo 15 mennessä
mahdollisten
liitteiden
toimittaminen

20.3.

helmikuu

Kevään 2. yhteishakuaika
alkaa www.opintopolku.fi

maaliskuu

10.4.

klo 15 mennessä
mahdollisten
liitteiden
toimittaminen

huhtikuu

1.

2.

3.

Tutustu koulutuksiin
jamk.fi/yamk-tutkinnot

Kysy lisää chatissä, yhteydenottolomakkeella, puhelimitse tai
tapahtumissa. Hakijapalvelumme
palvelee kaikissa hakemiseen
liittyvissä kysymyksissä.
jamk.fi/hakijapalvelut

Hae studyinfo.fi tai
opintopolku.fi-sivustolla.
Suoran linkin hakukohteeseen
löydät jamk.fi-sivustolta tutkinnon omalta sivulta.

8.7.

viimeistään klo 15.00
opiskelupaikan
vastaanottaminen

31.7.

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

klo 15.00
varasijoilta hyväksyminen
päättyy

Kevään 2. hakuaika

valintakokeet
touko-kesäkuussa

valintojen julkistaminen
viimeistään 28.6.

elokuu

4.

Huom!

Hyväksymiskirjeet lähetetään
sähköpostitse. Muista pitää
tietosi ajan tasalla
opintopolku.fi-palvelussa.

Voit hakea enintään 6 koulutukseen.
Sinut valitaan hakukohteeseen, joka on ylin
hakutoiveesi ja johon pisteesi riittävät.
Hakutoiveita voit muuttaa hakuaikana.

Kevään 1. hakuaika

28.6.
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Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Koulutustyyppi

monimuoto-opiskelu

Laajuus
60 op

Aloituspaikat
350 | 50 | 40

Hakuaika

8.-29.1.2019

Kiinnostaako ura opetusalalla? Ammatilli
sessa opettajakorkeakoulussa (AOKK)
voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi,
ammatilliseksi erityisopettajaksi ja opin
to-ohjaajaksi.

Ammatillinen
erityisopettajankoulutus

60 opintopisteen laajuiset koulutukset on
tarkoitettu aikuisille, pedagogisen osaa
misen kehittämisestä kiinnostuneille oman
alansa ammattilaisille. Opiskelu kestää noin
1–2 vuotta ja sopii työn oheen.

Opettajille tarkoitettu jatkokoulutus antaa
sinulle kelpoisuuden erityisopetuksen teh
täviin ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillinen opettajankoulutus

Opettajille tarkoitettu jatkokoulutus antaa
kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin
kaikille kouluasteille.

Ammatillinen opettajankoulutus antaa si
nulle opettajan pedagogisen kelpoisuuden.
Opettajaksi voit opiskella alueryhmissäm
me eri puolilla Suomea tai verkossa. Haki
joilta edellytetään pääsääntöisesti sovel
26

tuva korkeakoulututkinto ja kolme vuotta
työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta.

Opinto-ohjaajankoulutus

Lue lisää

jamk.fi/aokk
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Tee YAMK
opintoja
a
avoimess
AMK:ssa
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Vaihtoehtona avoin AMK
Tiesitkö, että avoimessa ammattikorkea
koulussa voit tehdä samoja opintoja kuin
tutkintokoulutuksessakin? Avoimessa
AMK:ssa tekemäsi opinnot luetaan hyväk
sesi, mikäli tulet myöhemmin valituksi tut
kinto-opiskelijaksi. Avoimen väylän kaut
ta voit päästä tutkintokoulutukseen jopa
ilman valintakokeita!
Opiskelun voit aloittaa avoimen polku
opinnoissa. Sinulla tulee olla riittävä pohja
koulutus, mutta YAMK-hakukelpoisuuteen
vaadittavan työkokemuksen ei tarvitse vielä
olla valmiina. Riittää, kun työkokemusvaa
timus täyttyy tutkintokoulutukseen hakies
sasi.

Kehitä osaamistasi
Kun haluat lisätä työelämässä tarvitsemaa
si osaamista, valitse täsmäkoulutukseksi
korkeakouludiplomi tai avoimen AMK:n yk
sittäisiä opintojaksoja. Opiskella voit myös
työn ohessa. Vain ilmoittautuminen riittää.
Opintoja on tarjolla eri aloilta ja eri tavoin
toteutettuna, myös kokonaan verkossa.
Avoimessa opiskelet edullisesti, maksat
vain 10-15 € opintopisteestä.

Lue lisää

jamk.fi/avoin

Täydennyskoulutus
Haaveiletko YAMK-tutkinnon suo
rittamisesta, mutta haluat ensin
kurkistaa JAMKin opintoihin?
Tarjoamme useita v aihtoehtoja
muutaman päivän kursseista laa
joihin 30 – 60 op kokonaisuuksiin.
Osan opinnoista voit suorittaa
myös kokonaan verkossa. Useat
opinnot voidaan hyväksilukea, jos
aloitat myöhemmin tutkintoopinnot.
Valitse täydennyskoulutus, erikois
tumiskoulutus tai tule seminaariin.
Lue lisää
jamk.fi/aikuiskoulutus
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Haluatko lisätietoja hakemisesta?
Hakijapalvelut palvelee sinua kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa.

Ota rohkeasti yhteyttä tai tule käymään, kun haluat:
• saada lisätietoa tutkintoon johtavasta koulutuksesta
• haluat varmistaa hakukelpoisuutesi
• haluat saada lisätietoa opiskelijavalinnastasi.

Puh. 040 556 0409, sähköposti: hakijapalvelut@jamk.fi

Käyntiosoite

Huone B107, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä (sisäänkäynti D1-ovista)
Huone D124, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Voit myös jättää meille kysymyksen web-sivujen chatissä tai lomakkeella:
jamk.fi/hakijapalvelut

Lue lisää hakemisesta
jamk.fi/hakeminen
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Hakijapalvelut, JAMK
PL 207, Rajakatu 35 B1
40101 JYVÄSKYLÄ
puh. 040 556 0409
hakijapalvelut@jamk.fi
jamk.fi/hakeminen
Facebook facebook.com/jamk.fi
Instagram @jamk.fi
Twitter @JAMK_fi
LinkedIn JAMK University of Applied Sciences
Blogit.jamk.fi
#jamk
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