
Yhteisöpedagogi TYKE Väyläopintojen aikataulu 2019-2020  

Työyhteisön kehittäjän profiiliin kuuluviin Yhteisöpedagogi-väyläopintoihin kuuluu osittain 

lähiopetusta Helsingin Haagassa. Listauksen lähiopetuksista näet alla. Näiltä osin opintojaksoja 

toteutetaan suurelta osin integroituna yhdessä YP-työyhteisön kehittäjä - profiilin tutkintoryhmän 

sekä Osaamiskokonaisuus 1-ryhmän kanssa. Lähipäivät ovat teorian ja työelämäkokemuksen 

vahvaa vuoropuhelua. Lähipäivien osoite: Humakin Helsingin TKI-keskus (Ilkka), Ilkantie 4, 00400 

HELSINKI. Lähiopetus ajoittuu pääsääntöisesti klo 9:15-16:00. Verkkototeutuksissa on 

aikataulutettuja webinaareja, joista osa vahvistetaan vasta hieman myöhemmin. Pidätämme 

oikeudet muutoksiin kaikissa aikatauluissa. (Päivitetty 8.5.2019) 

 

 Opiskeluvalmiudet 5 op  

(0-jakson verkkototeutus YHSK01-3009, mahdolliset webinaariajat ilmoitetaan myöhemmin. Matti 

Pesola. 

 Suomen kieli ja viestintä 5 op  

Ensisijaisesti 1-jakson verkkototeutus YHSK01-3009, jossa webinaarit pidetään aina klo10.15-11.45  

12.9, 13.9, 10.10 ja 15.11.  

tai vaihtoehtoisesti 3-jakson toteutus YHSK01-3010, jonka webinaariajat ilmoitetaan myöhemmin. 

Hanna-Kaisa Turja.  

 

 Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op  

1-jakson verkkototeutus YHVV01-3012, webinaarit pidetään aina klo 14.15.-15.45 seuraavasti: 

12.9., 11.10, ja 14.11. Hanna-Kaisa Turja. 

 

 Yritystoiminnan perusteet 5 op  

0-jakson verkkototeutus, jossa aloituswebinaari 13.9. klo 09.00-11.00 (tallennetaan), sekä 

vapaaehtoiset vastaanottoajat verkossa 11.10., 15.11., 13.12., 24.1., 14.2., 13.3, 17.4., ja 8.5 (aina 

klo 9.00-11.00). Markus Suomi. 

 

 Yrittäjyys 5 op (verkkototeutus) 

0-jakson verkkototeutus, jossa kaikki vastaanottoajat verkossa  ovat vapaaehtoisia (samaan aikaan 

kuin Yritystoiminnan perusteissa) aina klo 09.00-11.00 seuraavasti: 11.10, 15.11., 13.12, 24.1., 

14.2., 13.3., 17.4. ja 8.5. Markus Suomi. 

 

 Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op (verkkototeutus) 

Valitaan joko 1-jakson verkkototeutus, jossa webinaariajat 13.9. klo 12.30-14.00, 10.10. klo 14.15-

15.45, 14.11. klo 16.00-17.30 ja 13.12.klo 12.30-14.00, 

tai vaihtoehtoisesti 2-jakson verkkototeutus, jossa webinaarit aina klo 12.30-14.00 seuraavasti: 

13.2., 12.3., 16.4. ja 7.5. Niila Tamminen. 

 

Työyhteisön kehittäjän profiiliin kuuluvista väyläopinnoista (lueteltu alla) vastaavat Pauliina 

Parhiala ja Nina Simola-Alha. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi verkossa 

työskentelyä.  

 Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä (5 op) 
o ti 27.8. lähiopetus Haagassa 
o ma 23.9. lähiopetus Haagassa 
o ti 10.12. lähiopetus Haagassa 



 Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot (5 op) 
o ke 28.8. lähiopetus Haagassa 
o ti 24.9. lähiopetus Haagassa 
o ma 4.11. lähiopetus Haagassa 

 Yhteistoiminta (5 op) 
o ke 25.9. lähiopetus Haagassa 
o ma 7.10. lähiopetus Haagassa 
o ma 10.12. lähiopetus Haagassa 

 Valmentava työote (5 op) verkko-toteutus 
o ti 4.2. Valmentava työote, webinaari klo 15:00–16:30 (alustava). Ei lähiopetusta. 
o to 1.4. Valmentava työote, webinaari klo 15:00-16:30 (alustava). Ei lähiopetusta. 

 Työsuhdeasiat (5 op) 
o to 9.1. lähiopetus Haagassa 
o ke 12.2. lähiopetus Haagassa 
o ke 25.3. lähiopetus Haagassa 

 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (5 op) 
o ke 5.2. lähiopetus Haagassa 
o ma 24.2. lähiopetus Haagassa 

 


