
   
 
 
 
 

   
 

Hyvinvointiyksikkö / YAMK 

Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla  

 

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan LAB-ammattikorkeakoulun tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja 

terveysalalla - koulutukseen ja aloitustilaisuuteen maanantaina 11.1.2021. Olet tullut valituksi kou-

lutukseen suuresta joukosta hakijoita – onnittelut sinulle siitä! 

Tässä viestissä on aloituspäivien 11.1.-12.1.21 ohjelma ja linkit tapaamisiin (Zoom) sekä kevään 

opetusaikataulut. 

OHJELMA 11.1.21  

klo 9-11, linkki Zoomiin https://lut.zoom.us/j/62616105287 

• Tervehdykset uusille YAMK-opiskelijoille,  

 vararehtori Merja Heino, yksikönjohtaja Tuula Kilpinen, opiskelijakunta KOE 

• Opiskelijapalvelujen esittely, opiskelijapalveluiden päällikkö Jarkko Tuominen  

• Sähköiset työvälineet  

• Kampusesittelyt 

klo 12-15, linkki Zoomiin Linkki 11.1. iltapäivään 

• esittäytymiset 

• koulutuksen ja käytäntöjen esittelyä 

• vetäjinä koulutuksen koordinaattori Mari Kokkonen ja toinen tutoropettaja  

Kristiina Helminen 

 

Tutustuthan etukäteen tulevaisuuden johtaja- sosiaali- ja terveysalalla koulutuksen opetussuunni-

telmaan https://opinto-opas.lab.fi/fi/68179/fi/134393/YTYJO21KVLTI/year/2020 

 

Kevään 2021 ohjelmassa on 4 opintojaksoa: Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksissa, 

Strateginen johtaminen, Talousjohtaminen ja Tutkimuksellinen kehittäminen. Kaikkien opintojakso-

jen laajuus on 5 op.  Alla on listattu päivämäärät, jolloin opintojaksoilla on digivälitteistä opetusta. 

Tunneille osallistuminen on pääosin valinnaista, toki suositeltavaa. Usein nauhoitamme opetuksen, 

joten siihen voi tutustua jälkikäteen. Opetus on kuitenkin parasta (ja tehokkainta) samaan aikaan 

muiden kanssa, joten kannattaa ilman muuta osallistua siihen.  

Tässä opetuspäivät, tunnit ovat pääosin klo 9-13 (ellei toisin mainittu) 

Orientaatio ja opintojen aloitus 11.1. klo 9-15 

Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksissa 12.1. ja 23.4. (klo 9-14), 

ohjaukset 12.2. ja 26.3. klo 9-11 

Strateginen johtaminen 4.2, 25.2., 25.3. 

Tutkimuksellinen kehittäminen 17.3. (Opinnäytetyöinfo), 18.3., 20.5.  

Talousjohtaminen 12.3., 16.4., 7.5. 

https://lut.zoom.us/j/62616105287
https://lut.zoom.us/j/66162795171?pwd=c1FxNkEwdXVweWdrbDJ5L3BzY2l6QT09
https://opinto-opas.lab.fi/fi/68179/fi/134393/YTYJO21KVLTI/year/2020


   
 
 
 
 

   
 

 

Lisäksi teillä on ryhmätapaamisia tutoropettajan kanssa 12.1., 4.2., 18.3. ja 20.5., 

kaikki klo 14-16.  Tapaamiset ajoittuvat päiviin, jolloin teillä on opintojaksojen opetusta.  

 

Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksissa – opintojakson opetuspäivä on heti orientaatio-

päivän jälkeen tiistaina 12.1. klo 9-13. Tässä linkki tunneille: linkki Johtaminen tunneille 12.1. 

Jatkamme ti 12.1. päivää vielä ryhmätutoroinnilla klo 14-16. Tässä linkki: linkki 12.1. tutorointi 

 

Jokaiselle teistä nimetään toinen meistä tutoropettajaksi, jonka kanssa käyt yksilöllisen keskuste-

lun tammikuussa. Siinä keskustellaan toiveistasi ja suunnitelmistasi YAMK-opintojen suhteen, 

aiemmasta osaamisestasi ja opinnäytetyöajatuksistasi.  

 

LAB-ammattikorkeakoulun Tervetuloa opiskelemaan -sivuilta  https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opis-

kelemaan löydät opiskelun aloitukseen liittyviä ohjeita ja tietoja. 

 

Odotamme innolla tapaamistanne tammikuussa. Sitä ennen, oikein rentouttavaa joulun aikaa ja 

hyvää uutta vuotta! 

 

Mari Kokkonen    Kristiina Helminen 

yliopettaja     lehtori 

koulutuksen koordinaattori, tutoropettaja tutoropettaja 

mari.kokkonen@lab.fi 

p. 040 6208290 

 

https://lut.zoom.us/j/67583964400?pwd=MEVJMUQzdFJKcDhlTElZMlVwRFk2QT09
https://lut.zoom.us/j/62592531882?pwd=cWp4bDhQRjFCWFhtREtIaDBVdGZyQT09
https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan
https://www.lab.fi/fi/tervetuloa-opiskelemaan
mailto:mari.kokkonen@lab.fi

