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Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) 
kouluttaa ihmisläheisiin ja yhteisöllisiin am-
matteihin. Ihminen on meillä fokuksessa. Ar-
vojemme mukaisesti kunnioitamme toisiam-
me, olemme avoimia, uskomme yhdessä 
onnistumiseen mutta myös uudistumme ja 
uudistamme rohkeasti. Tämä näkyy kaikessa 
toiminnassamme.
 
Meiltä valmistuu järjestö- ja nuorisotyön 
moniosaajia, kulttuurituotannon organisaat-
toreita ja luovan talouden kehittäjiä sekä 
kielellisen saavutettavuuden ja tulkkausalan 
ammattilaisia. Kevään 2017 uutuutena aloi-
tamme uuden työyhteisön kehittäjän moni-
muotokoulutuksen henkilöstöalan osaajille, 
koska uskomme yhteisöllisen otteemme ja 
yhteisönrakentajaosaamisemme olevan ar-
vokasta kaikilla työpaikoilla.
 

Humakista työllistytään ammatteihin, 
joissa viihdytään
Meiltä valmistuvat ammattilaiset työllistyvät 
hyvin. Valmennuspedagogisen ja työelämä-
läheisen koulutuksemme avulla voimme tar-
jota meiltä valmistuneille hyvät ja monipuo-
liset urapolut.
 
Humakissa valmistuneet viihtyvät työssään. 
Vuosina 2007 - 2013 meiltä valmistuneista 
peräti 80% piti työstään ja ennenkaikkea piti 
työnsä sisältöjä arvokkaana. Opiskelijoidem-
me työllistymisaste on keskimääräistä pa-
rempi.

Humak on valtakunnallinen 
Humak on vahvasti profiloitunut, valtakun-
nallinen ammattikorkeakoulu. Meillä on 

1500 opiskelijaa ja noin 130 asiantuntijaa eri 
tehtävissä eri puolilla Suomea. Opiskelupaik-
kakuntamme ovat Helsinki, Kauniainen, Nur-
mijärvi, Turku, Jyväskylä, ja Kuopio.

Näiden paikkakuntien lisäksi järjetämme ajoit-
tain monimuotokoulutuksia myös muilla paik-
kakunnilla. Olemme järjestäneet työn ohella 
opiskeltavaa monimuotokoulutusta vuosien 
varrella mm. Tampereella ja Oulussa.

Humakin vuosi vuodelta suositummat väy-
läopinnot tarjoavat vaihtoehtoisen väylän 
korkeakouluopintoihin. Väyläopinnot ovat 
hyvä vaihtoehtoinen polku ammattikorkea-
kouluopintoihin, mikäli et yhteishaussa tulisi 
valituksi. Tästä lisää esitteen sivulla 16.

Humak on vetovoimainen
Humak on vetovoimainen ammattikorkea-
koulu. Nuoret arvostavat ammatteja, joissa 
työllistyy ja jotka ovat merkityksellisiä. Siksi 
opintoalamme kiinnostavat.  Vuoden 2016 
yhteishaussa olimme viidenneksi suosituin 
ammattikorkeakoulu ja kymmenenneksi 
suosituin, kun yliopistot lasketaan mukaan.

Tavoitteenamme on olla vetovoimainen työ- ja 
opiskelupaikka jatkossakin. Haluamme olla 
myös työelämäkumppaneidemme ykkösva-
linta, kun ne hakevat tuloksellista kehittä-
mistä. 

Työpaikkana Humak kiinnostaa alojemme 
parhaita asiantuntijoita, jotka osaamisellaan 
motivoivat ja innostavat opiskelijoitamme 
monipuolisiksi ammattilaisiksi tarjoten näille 
vahvat urapolut nopeasti muuttuvan työelä-
män tarpeisiin.

Mihin haet, kun haet Humakiin?
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Työelämäverkostot opiskelun tukena
Opiskelijat hyötyvät yhteistyöstämme työ-
elämän kanssa. Humakin opetus on TKI-läh-
töistä ja  hanke- ja kehittämistoiminta linkit-
tyvät läheisesti opintoihin.

Opiskelijat saavat mahdollisuuden verkottua 
ja tehdä vaikutuksen potentiaalisiin työnan-
tajiin työskentelemällä Humakin projekteis-
sa. Työelämälähtöisyys näkyy kaikkialla Hu-
makissa ja opiskelijamme pääsevät mukaan 
toimintoihimme ensimmäisestä syksystään 
alkaen. Uskallamme väittää, että Humak on 
yksi Suomen työelämään integroituneim-
mista korkeakouluista. Opiskelijamme ovat 
mukana toiminnoissamme ensimmäisestä 
syksystä alkaen.

Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op
- Jyväskylä, päivätoteutus (35)
- Kuopio, päivätoteutus (35)
- Nurmijärvi, päivätoteutus (50)
- Turku, päivätoteutus (35)
Yhteisöpedagogi, (AMK) 210 op
- Helsinki, monimuoto, 
   Työyhteisön kehittäjä (28)
- Nurmijärvi, monimuoto (35)
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), 
90 op
- Helsinki, monimuoto (28)

Tulkki (AMK), 240 op
- Kauniainen, päivätoteutus (23)

Tulkki (AMK), 240 op
- Kauniainen, monimuoto (7)

Kulttuurituottaja (AMK), 240 op
- Kauniainen, päivätoteutus (20)*
- Turku, päivätoteutus (30)
Kulttuurituottaja (AMK), 240 op
- Kauniainen, monimuoto (25)
- Tampere, monimuoto (25)
Kulttuurituottaja (ylempi AMK), 
60 op
- Helsinki, monimuotototeutus, 
    haku syksyn yhteishaussa (15)

Turku

Kevään 2017 yhteishaku
15.3.2017 - 5.4.2017 (klo 15.00 asti)
Kaikkiin Humakin koulutuksiin järjestetään valin-
takokeet touko-kesäkuun vaihteessa. Ne ovat ha-
kijalle yksipäiväiset. 

Saat valintakoekutsun, kun olet hakukelpoinen, ja 
olet tehnyt hyväksytysti mahdollisen ennakko-/
etukäteistehtävän. 

Yhteisöpedagogin päivätoteutuksessa ei lähetetä 
valintakoekutsua, vaan hakukelpoinen hakija osal-
listuu sen toimipisteen valintakokeeseen, jonka 
hän on asettanut koulutukseen ensisijaisimmaksi.

Lisäohjeet ja etukäteis- sekä ennakkotehtävät 
ovat osoitteessa www.humak.fi ja www.opinto-
polku.fi 

Kevään yhteishaun tulokset julkistetaan viimeis-
tään 30.6.2017. Hakijan tulee vastaanottaa opis-
kelupaikka viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. Mah-
dolliset lisähaut järjestetään ajalla 3.7.- 30.8.2017.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) on syksyn yh-
teishaussa 6.9.2017 - 20.9.2017. Tarkem-
mat tiedot julkaistaan opintopolku –palvelus-
sa ja Humakin verkkosivuilla www.humak.fi   
Varaamme oikeuden muutoksiin
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Allianssi ry, Humakin keskeinen yhteistyö-
kumppani nuorisotyön alalla, järjestää vuo-
sittain nuorisotyön viikon. Viikon tarkoituk-
sena on nostaa esiin nuorisotyön tärkeyttä ja 
moninaisuutta Suomessa. Nuorisoyhteistyö 
Allianssi ry on 128 jäsenjärjestön valtakunnal-
linen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. 

Humakin opiskelijat eri puolilla Suomea toteut-
tavat ja ideoivat erilaisia tempauksia ja tapah-
tumia osana valtakunnallisen viikon toimintaa. 
Se, mitä on tehty ja miten, riippuu kunkin paik-
kakunnan menossa olevista opintojaksoista. 

#HupparikansanPuolella –tägillä tunnetun vii-
kon aikana opiskelijat ovat mm. toteuttaneet 
syrjinnän vastaisen flashmobin Helsingin Na-
rinkkatorilla, pystyttäneet pop up-neukkarin 
keskelle Kuopion toria, käsikirjoittaneet ja ku-
vanneet teemavideoita YouTubeen, työsken-
nelleet kaupunkien nuorisotaloissa ja osallistu-
neet asiantuntijaseminaareihin.

Flashmob, Pokemon Go-koulutus tai pop-up nuokkari
- tekemällä opintopisteitä

Tapahtumia on opinnollistettu eli opintojak-
sojen sisältöjä on omaksuttu tekemällä. Opin-
topisteitä on jaettu mm. yhteisöpedagogin 
ammatillisiin suuntautumisopintoihin, nuo-
risopolitiikan ja nuorisotyön perusteisiin sekä 
ohjaamisen opintojaksoille.

 Turun yhteisöpedagogiopiskelijat tutustumassa Raision nuorisotilaan

Nurmijärven opiskelijoiden flashmob

Humakissa opitaan tekemällä oikeita projekteja
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Jussi-Pekka ”JP” Tuononen palaa tapahtuma-
tuotannolle. Huolimatta siitä, että hänellä on 
syksyllä 2016 takanaan vasta vuosi Humakis-
sa on hän ehtinyt metsästää täytettyä hirveä 
Ramsteinin keikalle Provinssiin, toteuttanut 
Suomen Partiolaisten kesäleirin kaikkien ai-
kojen suurimman iltaohjelman sekä ryöminyt 
stagehandinä Cheekin keikkalavan alla Tam-
pereella. 

-”Humakissa opiskelu sopii minulle, sillä luke-
misen lisäksi haluan tehdä asioita käytännös-
sä. Opiskelun aikaiset projektit ovat minulle 
suuri ponnistuslauta, tilaisuus oppia ja näyttää 
kynteni nuorena tapahtumatuottajana”, JP tii-
vistää ensimmäisen vuoden kokemuksiaan. 
Tuononen pitää mahdollisuudesta tutustua 
tuotantoihin konkreettisesti, pelkkä suunnitte-
lutyön harjoittelu paperilla tai exceleihin syven-
tyminen ei riitä tuottajaksi opiskelevalle.

Tuonosen innostus on tuonut mahdollisuuksia 
tutustua tuotantoihin myös opiskelijakave-
reille. -Sain tehtäväkseni hakea Cheekin Alpha 
Omega –kiertueen keikalle stagehandejä ja 
tehtävään valittujen 17 ihmisen joukossa oli 
monta humakilaista, Tuononen kertoo.

Kesäloma partioleirillä - 
JP Tuonosen 28 kuukauden 
vapaaehtoisprojekti

Jo yli 1,5 miljoona vierailua SignWiki-sivustolla! 
Tulkkiopiskelijat keräsivät ja tallensivat viittomakielten 
sanastoa
Viittomakieli on kehittyvä kieli. Kun syntyy 
uusi ilmiö,  sille tarvitaan viittoma. Myös 
vanhat viittomat muuntuvat arjen käytös-
sä. Esimerkiksi sosiaalinen media synnyttää 
kiihtyvällä tahdilla uutta erikoissanastoa.

Humakin opiskelijat ja lehtorit ovat yhteis-
työssä Kuurojen Liiton kanssa keränneet ja 
tallentaneet uusia suomalaisen viittoma-
kielen sanoja. Erikois- ja ammattisanastoa 
on koottu SignWiki-sivustolle, joka on avoin 
netissä kaikille kielenkäyttäjille. Sivusto si-
sältää yli 3 700 viittomasivua, joilla on yh-
teensä noin 7 000 viittomavideota. Viittojina 
esiintyy yli 40 henkilöä.

Kauniaisten ja Kuopion kampusten tulkki-
opiskelijat ja lehtorit osallistuivat talkoista-
miseen järjestämällä kielikerhoja ja haas-
tattelemalla vapaaehtoisia viittomakielisiä. 
Humakin viittomakieliset lehtorit tuottivat 
myös itse aineistoa sivustolle. Opiskelijoilla 
on ollut mahdollisuus suorittaa sanastotyön 
opintojakso termityön ja osa harjoittelus-
taan hankkeen parissa. Aiheesta syntyi myös 
opinnäytetöitä.

Kolme vuotta käytössä ollut SignWiki on 
osoittautunut erittäin suosituksi. Vierailuja 
on jo yli 1,5 miljoonaa. Suosituimmat kate-
goriat ovat arkipäivän ilmaukset ja urheilu. 

 Turun yhteisöpedagogiopiskelijat tutustumassa Raision nuorisotilaan

Kuva: Oskari Tuominen

Myös sosiaalisen median termejä löytyy si-
vuilta.

Kuinka viitotaan Facebook? Entä Hashtag? tai 
Anteeksi?

Käy katsomassa: 
http://finsl.signwiki.org/
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Opetus Humakissa on valmentamista

Unohda koulumainen 
pänttääminen
Ketteränä opiskelija- ja työ-
elämäkeskeisenä yhteisönä 
annamme opiskelijalle monen-
laiset mahdollisuudet tehdä 
opintoja. Käytäntö ja teoria kulkevat sekä 
käsi kädessä että vuorovedoin. Voit oppia 
paljon uutta - myös tekemällä - ja käyttää 
aiempia opintojasi järkevällä tavalla. 
Olet aikuinen, johon luotetaan ja saat vastuu-
ta. Välillä mennään yhdessä, välillä teet yksin, 
sillä kulttuurista on todella moneksi.
Meillä opit myös yleisiä taitoja ja kehität 
valmiuksia, joiden avulla pärjäät muuttu-
vassa työelämässä osaamistasi joustavasti 
hyödyntäen.

Lehtori Jari Hoffrén, 
kulttuurituottajien valmentaja
Jyväskylä

Ajassa muuntuvaa ja moninaiseen työhön taipuvaa koulutusta
Humakin yhteisöpedagogikoulutuksessa heittäydytään asennekasvatuksesta 
ajankohtaisiin ilmiöihin, kuvataiteista kansainvälisyyteen, ohjatusta odottamatto-
maan, toimintamenetelmistä tutkimustyöhön, sanataiteesta seikkailukasvatukseen, 
viestinnästä vaihtoehtokulttuureihin, kehittämisprojekteista kokeilukulttuuriin, 
järjestöistä joukkoistamiseen, yksilöllisyydestä yhteisöllisyyteen, valmennuksesta 
visiointiin ja digataan myös digiä!

Lehtori Ursula Roslöf, 
yhteisöpedagogien valmentaja, Turku

Yrittäjämäisellä asenteella pärjäät työelämässä
Opiskelijan ja opettajan suhde on välitön ja suora, palautetta annetaan avoimesti 
kumpaankin suuntaan. Työelämäyhteyksiemme ansiosta Humakista valmistuva 
opiskelija on valmis työelämään. Tämä näkyy hyvässä työllistymisasteessa.

Rohkaisemme opiskelijoitamme yrittäjämäiseen asenteeseen, joka on tärkeä työl-
listymiskeino tulevaisuuden luovien alojen työmarkkinoilla. Kulttuurituottajan työllistymisaste on yli 
80%. Se on selvästi korkeampi kuin kulttuurialalla keskimäärin.

Lehtori Markus Suomi, 
kulttuurituottajien valmentaja, Turku

Yhteisöllistä oppimista työelämän 
projekteissa 
Humakissa toteutetaan valmennuspedagogiik-
kaa, ja opiskelijat tekevät tehtäviä ja oikeita 
työelämän projekteja tiimeissä.
Olemme siirtyneet pois tenttiin pänttäämisestä 
yhdessä haltuun otettaviin materiaaleihin ja 
asiakokonaisuuksiin, joita sitten raportoidaan 
ja myös opetetaan muille opiskelijoille.
Valmistuneilla on tietoa ja kykyjä toimia eri-
laisissa yhteisöissä ihmisten ikään tai ryhmän 
kokoon katsomatta.  Tämän alan osaajia tarvi-
taan aina. Yhteisöpedagogit sijoittuvat töihin, 
joissa toimitaan ihmisten parissa ja lisätään 
sosiaalista pääomaa. 

Olemme pienin, vaikkakin koulutusalojemme 
suurin. Tämä tarkoittaa, että me tunnemme tei-
dät ja te meidät, eli meistä muodostuu yhteisö.

Lehtori Sirpa Ali-Melkkilä, 
yhteisöpedagogien valmentaja, Nurmijärvi

Lehtoreiden kertomaa 
Miten luonnehtisit Humakissa opiskelua?
Tärkein neuvosi jonka välität opiskelijoille? Mikä erottaa Humakin muista amkeista? 
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Pyri kohti unelmatyötäsi
Humakissa opiskelu on työ-
elämälähtöistä, ammattialan 
arkeen valmistavaa. 

Jokainen opiskelija on per-
soona, jonka henkilökunta tuntee. Meillä on 
mahdollisuus joustaviin opintojen toteutuk-
siin, joissa aiemmin hankittu osaaminen ja 
kokemus huomioidaan.

Kulttuurituottajalla on sosiaaliset taidot, ver-
kosto-osaaminen, tuotantoprosessin hallinta, 
talousosaaminen (rahoitus, budjetointi & 
yritysyhteistyö) sekä rohkeus tehdä vaikutta-
vaa sisältöä.

Kohtele arvokkaasti jokaista ihmistä, jonka 
työssäsi kohtaat! Ja muista kehua, tsempata 
ja tarjota suklaata työryhmälle, kun tuotan-
toa toteutetaan kuumimmillaan...

Lehtori 
Terhi Dahlman,
kulttuurituottajien valmentaja, Kauniainen

Rakennamme yhteisöllis-
tä digikampusta Tervetu-
loa oppimaan yhdessä!
Humak on menossa mukavaan 
suuntaan opiskelijoiden verk-
ko-oppimismahdollisuuksissa. 
Työssäni rakennan oppimista edistävää, moni-
puolista ja joustavaa digitaalista oppimisym-
päristöä. Tavoitteemme on, että syksyllä 2018 
tutkinnon voi myös suorittaa lähes kokonaan 
digitaalisesti. 
Otamme digioppimisessa pedagogiikan ja yh-
teisöllisyyden huomioon. Webinaareja eli reaa-
liaikaisia verkko-oppimissessioita järjestetään 
jo nyt eri oppimis- ja viestintätilanteissa. 
Verkko-opintoina opintojansa suorittava opis-
kelija saa opiskeluista valmiuksia, joita hän 
voi hyödyntää digitaalisen työn kehittäjänä 
tai toimintaympäristönsä digipalvelujen käyt-
töönoton suunnittelijana (yhteisöpedagogi, 
kulttuurituottaja, tulkki). Opiskelunsa kuluessa 
hän oppii tuntemaan innovatiivisia digitoimin-
taympäristöjä Humakin hankkeiden kautta.

Lehtori, verkkopedagogi Päivi Timonen, 

Kiitos, kehu, kannustus, 
kyseenalaistaminen, vas-
tuunotto, 
haastaminen ja ihmettely 
- näihin kannustan!
Oppiminen ja ammatillisuuden 
rakentaminen perustuvat vahvasti yhteisöl-
liseen työskentelyyn ja ryhmissä toimimi-
seen. Jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta 
alkaen pääset ohjaamaan ja toteuttamaan 
toimintaa suoraan työelämään. Lähiopetus, 
toiminta valmennusryhmissä, verkko-op-
piminen, harjoittelut ja kehittämistehtävät 
rytmittävät opiskelua.
Humak on ihmisen kokoinen ammattikor-
keakoulu. Yhteys opiskelijoihin ja alojemme 
työelämään on välitön ja suora.
 
Lehtori Erja Anttonen,
yhteisöpedagogien valmentaja, Kuopio

On hienoa, jos tulkkiopiskelija on motivoitunut ja kiinnostunut alastaan ja panos-
taa opintoihinsa.
Opiskelijan on hyvä osata suunnitella aikatauluaan ja olla mukautumiskykyinen. Erilaisten kulttuuri-
en ymmärtäminen ja erilaisuuden hyväksyminen on tärkeää.

Valmentaja tukee opiskelijaa ja innovoi hänen kanssaan henkilökohtaisen polun ja avaa uusia ovia. 
Opiskelijalle ei sanota ei, vaan yhdessä löydetään mahdollisia ratkaisuja unohtamatta miksi-kysy-
mystä. Valmentaja tuntee opiskelijan opintoihin vaikuttavat seikat. Valmentajalla on aikaa kuunnella 
ja olemme helposti lähestyttäviä..

Lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää, tulkkien valmentaja, Helsinki

Rentoa, mutta haastellista
Humakissa lehtorit ovat lähellä opiskelijoita 
ja pystyvät välittämään aidosti opiskelijoista
 
Opiskelijat ja lehtorit ovat yhdessä mukana 
muuttuvassa työelämässä. TKI-toiminta 
kehittää koko ajan uutta. Pysymme näin ajan 
tasalla – joskus olemme edelläkin.
 
Hyvä ajankäytön suunnittelu on opiskelussa 
tärkeätä varsinkin työn ohella opiskelevalle.

Yliopettaja Päivi Ruutiainen,
kulttuurituottajien valmentaja,
Helsinki
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Miltä tuntuisi olla mukana kehittämässä nuoriso-
työtä kouluissa ja kunnissa? Ajattele, jos saisit 
opintopisteitä työskentelemällä hyvää tekevissä 
järjestöissä tai tekemällä kotouttamistyötä vas-
taanottokeskuksissa. Ja kaikki tämä jo opiskelu-
jen aikana?

Humakilla on valtakunnan parhaat järjestö- 
ja nuorisotyön verkostot. Olemme alojemme 
suurin kouluttaja niin Suomessa kuin Eu-
roopassa. Opiskelijamme saavat tuntumaa 
alan toimintaympäristöihin opintojen alusta 
alkaen ja verkottuvat tuleviin työnantajiinsa. 
Opiskelu Humakissa on työelämäläheistä – 
opinnot on integroitu työelämän antamiin 
tosielämän tehtäviin, ja opintojen edetessä 
opitaan yhä enemmän oikeissa projekteissa 
työskennellen. Ohjaajina ovat työelämän ja 
Humakin asiantuntijat.

Ammattitaitona yhteisöjen 
kehittäminen
Yhteisöpedagogi on toiminnallisten ja yh-
teisöjen kehittämisenmenetelmien tuntija. 
Koulutuksessa voit suuntautua nuorisotyön 
ammattilaiseksi, järjestötyön asiantuntijak-
si tai kehittyä työyhteisön asiantuntijaksi. 
Opinnot sisältävät eri opiskelumuotoja, myös 
verkko-opintoja. Vähintään 30 op tehdään 

harjoitteluna, haluttaessa myös ulkomailla. 
Yhteisöpedagogi (AMK) työyhteisön kehittäjä 
on uusi tutkinto, joka käynnistyy työelämäs-
sä jo kannuksia ansainneille ammattilaisille.

Yhteisöpedagogiopintojen sisältöjä ovat mm. 
osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikut-
taminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, hy-
vinvoinnin edistäminen ja ehkäisevän työn 
orientaatio, pedagogiikka, moninaisuuden 
kohtaaminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen 
ja kehittäminen sekä monialainen yhteistyö.

Yhteisöpedagogin työt 
Humakista valmistuneet yhteisöpedagogit 
työllistyvät monipuolisiin ja ihmisläheisiin 
tehtäviin. He toimivat järjestö- ja nuoriso-
työn ammattilaisina ja asiantuntijoina kun-
nissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksis-
sa ja yrityksissä. Alumniemme nimikkeitä 
ovat mm. nuorisotyöntekijä, nuorisosihteeri 
ja -ohjaaja, nuorisotoimenjohtaja, järjestö- ja 
vapaa-ajan ohjaaja, projektipäällikkö, suun-
nittelija, palveluyrittäjä, toiminnanjohtaja.

Monimuoto-opinnot 
Monimuoto-opiskeluna suoritettava AMK- 
tutkinto sopii sinulle, jos olet esim. työ-
elämässä etkä voi osallistua perinteiseen 

YHTEISÖPEDAGOGI
(AMK - ylempi AMK)

Päivä- tai monimuoto-opintona
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kokopäiväopetukseen. Lähiopetusta on 
keskimäärin 3-4 arkipäivää kuukaudessa. 
Lähiopetusjaksojen välillä opiskellaan it-
senäisesti ja valmennusryhmissä, tehdään 
työelämän kehittämistehtäviä sekä pereh-
dytään kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon. 

Opintojen suoritusaika määräytyy AHOT- 
prosessin perusteella. Siinä otetaan huo-
mioon opiskelijan aikaisempi soveltuva työ-
kokemus ja soveltuvat aikaisemmat opinnot 
sekä muulla tavalla hankittu osaaminen. 
Opinnot kestävät 1-4 vuotta. 
 
Monimuoto-opintoihin hakeutuvalta edelly-
tetään alan työkemusta ja/tai alan tai lähia-
lan korkeakoulutasoisia opintoja siten, että 
tutkinnosta voidaan hyväksi lukea vähintään 
60 opintopistettä. Monimuotokoulutuksia 
järjestämme vuosittain Nurmijärvellä. Tämän 
lisäksi koulutuksia on vuosittain erikseen 
päätettävillä paikkakunnilla. Vuoden 2017 
yhteishaussa on uutena tutkintoon johtava 
monimuotokoulutus Työyhteisön kehittäjä, 
yhteisöpedagogi (AMK) – ks. seuraava sivu.

Palkka ja työllistyminen
Yhteisöpedagogit työllistyvät pääosin julkisel-
le ja kolmannelle sektorille. Suurimpia työllis-
täjiä ovat kunnat ja järjestöt. Työllistymisaste 
oli viime selvityksessämme 90 %. Tyytyväi-
syys työn sisältöön oli korkea. Yhteisöpeda-
gogin (AMK) keskipalkka on 2465 €/kk.
 
Valmistuttuaan voi alan kolmen vuoden työ-
kokemuksen jälkeen hakea opiskelemaan 
ylempää AMK-tutkintoa, joka valmentaa 
vaativan tason johto- ja kehittämistehtäviin.
*palkka- ja työllistymistiedot ovat vuodelta 2014.

Oppiminen on yhteisöllistä ja 
ryhmässä tehdään todella paljon. 

Jo ensimmäisenä vuonna opiskelijoil-
le annetaan vetovastuu erilaisista 

projekteista - opimme käytännössä 
tekemään työtä johon valmistumme.

Yhteisöpedagogiopiskelija 
Aapo Reichardt

Halusin opiskella alaa, missä on 
humaani arvopohja. Kouluttau-
dun työhön, missä voin kohdata 

ihmisiä, esim. etsivään 
nuorisotyöhön.

Yhteisöpedagogiopiskelija 
Elina Mäkelä
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Uusi tutkinto syventyy työyhteisö-
jen ja työelämän kysymyksiin

Haluatko perehtyä syvällisesti työyhteisön ke-
hittämiskysymyksiin? Tahdotko päivittää työ-
suhdeasioiden tietämystäsi? Miten varaudut 
työelämän muutoksiin?

Nyt voit syventää tietämystäsi työyhteisön 
ja työelämän kysymyksissä. Humakin uusi 
yhteisöpedagogi (AMK) työyhteisön kehittäjä 
-tutkinto tarjoaa viimeisimmän tietämyksen 
HR-prosesseista, vuorovaikutustaidoista, 
työhyvinvoinnin ja työsuhdeasioista. Saat 
myös perusvalmiudet toimia yrittäjänä hen-
kilöstöalan eri tehtävissä.

Koulutuksessa hyödynnetään sitä vankkaa 
yhteisöllisyys- ja vuorovaikutusosaamista, 
jota Humak on kehittänyt Suomen suurim-
pana yhteisöpedagogikouluttajana.

Koulutus on suunnattu työyhteisöjen ohjaus-, 
koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehit-
tämistehtävissä toimiville tai niihin aikoville.

Keskeisiä sisältöjä ovat:
• osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvis-

taminen työyhteisössä
• vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen
• HR-prosessien ja työsuhdeasioiden 

hallinta

• työhyvinvoinnin kehittäminen
• johdon tuki erilaisissa HR- ja kehittä-

misprosessissa
• arviointiosaaminen
• yrittäjyys ja sen tukeminen.
 
Monimuoto-opiskelua työn ohessa
Tutkinto on pääosin mahdollista suorittaa 
työn ohessa. Lähiopetusta on keskimäärin 
2-3 arkipäivää tai iltaa kuukaudessa. Lähi-
opetusjaksojen välillä opiskellaan itsenäi-
sesti ja valmennusryhmissä, tehdään työelä-
män kehittämistehtäviä sekä perehdytään 
kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon. 

Lähiopetus järjestetään ensisijaisesti Huma-
kin TKI-keskus Ilkassa Helsingissä.

Tutkinnon suoritusaikaan vaikuttavat opis-
kelijan aikaisempi soveltuva työkokemus ja 
aikaisemmat opinnot sekä muulla tavalla 
hankittu osaaminen.

Jatko-opintomahdollisuudet 
AMK-tutkinnon suorittaneella on mahdol-
lisuus myöhemmin hakeutua suorittamaan 
humanistisen alan ylempää ammattikor-
keakoulututkintoa (yhteisöpedagogi, ylempi 
AMK). Edellytyksenä on vähintään kolmen 
vuoden työkokemus ao. alalta.

 

Työyhteisön kehittäjä, TYKE

YHTEISÖPEDAGOGI
(AMK)

UUTUUS!
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Maisteritasoinen tutkinto alansa 
ammattilaisille

Olisiko nyt oikea aika lähteä syventämään 
asiantuntijuuttasi yhteisöllisesti?

Kun sinulla on soveltuvan AMK-tutkinnon 
jälkeen vähintään kolme vuotta humanisti-
sen ja kasvatusalan työkokemusta, voit läh-
teä syventämään osaamistasi Humakin yh-
teisöpedagogi (ylempi AMK) -opinnoilla.
 
Tutkinto on suunnattu kokeneille ammat-
tilaisille, jot ka haluavat parantaa oman 
toimin ta-alueensa kehittämistaitoja erityi-
sesti yh teisöjen kehittäjinä.
 
Koulutus antaa valmiuksia johtaa, valmentaa 
ja innostaa erilaisia yhteisöjä muutostilan-
teissa.

Monimuoto-opinnot työn ohella 
Tutkinto suoritetaan kahdessa vuodes-
sa työn ohella. Koulutuksessa tutustutaan 
kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon, tehdään 
itsenäisiä verkko-opintoja sekä kehittämis-
tehtäviä valmennusryhmissä. Humakissa 
käynnistyy vuonna 2018 digikampus, joka 
vahvistaa verkko-opiskelua. Kahden päivän 
lähijaksot pidetään kuukausittain.

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittä-
mistehtävä, jossa korostuu toimialan työ-
elämän yhteisöjen kehittäminen, alueel linen 
kehittäminen sekä valmius itsenäiseen vaa-
tivaan asiantuntijatyöhön.
 
Uramahdollisuudet
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa 
saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai 
tehtävään kuin yliopistossa suoritettu ylem-
pi korkeakoulututkinto.
 
Ylempi AMK-tutkinto vie uralla eteenpäin. 
Vuonna 2015 ilmestyneen tutkimuksem-
me mukaan yhteisöpedagogi (ylempi AMK) 
-tutkinnon suorittaneiden keskipalkka oli 
3637 euroa/kk. Valmistuneet ovat pääosin 
sijoittuneet jul kisen ja kolmannen sektorin 
ja järjestöjen, lastensuojelun ja erilaisten 
projektien suun nittelu-, johtamis- ja kehittä-
mistyöhön sekä opetustehtäviin humanisti-
sella ja kasvatus alalla.
 
Tehtävänimikkeitä ovat esim. korkea-
koulunopettaja ja lehtori, kouluttaja, järjes-
tötyöntekijä, nuorisotoimenjohtaja, järjes-
töjen ja liittojen johtaja, kunnallishallinnon 
johtava virkamies, henkilöstöpäällikkö, työn-
välityksen ja uraohjauksen tehtävät, projek-
tipäällikkö, kehittämispäällikkö.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

YLEMPI AMK
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Miltä tuntuisi päästä olemaan mukana Suomen 
suurimpien festareiden tuotannossa, työsken-
nellä eturivin taiteilijoiden kanssa, hankkia ra-
hoitusta pienemmille kulttuuritoimijoille tai har-
joitella EU-projektissa jo opiskeluaikana? 

Humakissa se on mahdollista. Kulttuuri-
tuottajaopiskelijamme pääsevät tapahtu-
matuotannon ja luovan alan töihin ja tuo-
tantoihin heti opintojensa alusta alkaen. 
Opiskelijanamme pääset rakentamaan am-
matillista osaamistasi heti ensimmäisestä 
syksystä alkaen oikeissa työelämän kanssa 
toteutettavissa projekteissa. Voit osallistua 
työelämän toimeksi antamiin opintojaksoi-
hin integroituihin tehtäviin asiantuntijoidem-
me valmentamana. Jo opiskelijana opit, ver-
kotut potentiaalisten työnantajien kanssa ja 
teet oikeita ja merkityksellisiä tehtäviä.

Kulttuurin välittäjätoiminnan 
ammattilainen
Kulttuurituottaja on tuotantojen ja kulttuurin 
välittäjätoiminnan ammattilainen. Kulttuu-
rituottajaopinnot valmentavat toimimaan 
vaativissa kulttuurialan kotimaisissa ja kan-
sainvälisissä ympäristöissä. Opiskelijana voit 

rakentaa opintojesi aikana oman näköisesi 
ammatillisen tietotaidon, joka antaa asian-
tuntijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen ym-
märtämiseen, välittämiseen sekä edellytys-
ten luomiseen kulttuuri- ja taidetoiminnalle.

Kulttuurituottajalle opetettavia taitoja ovat 
mm. kulttuurin osa-alueiden tuntemus, tuo-
tantosuunnittelu, rahoitus, projektijohtami-
nen, tiedottaminen ja viestintätaidot sekä 
markkinointi.

Yhteys työelämään vahvistuu koko 
opintojen ajan
Opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija 
voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yk-
silöllistä ammattitaitoaan koko opintojen-
sa ajan. Opiskelija on vahvasti sitoutunut 
työelämään kytkeytyvään kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaan ja pääsee mukaan ar-
vioimaan ja kehittämään kulttuurialan toi-
mintamalleja.

Kasva itsesi näköiseksi tuottajaksi
Kulttuurituottajat työllistyvät laajalle sek-
torille. Ammattilaisia tarvitaan kulttuuri- ja 
taidetapahtumissa, järjestöissä kulttuuri- ja 

KULTTUURITUOTTAJA
(AMK - ylempi AMK)
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taideprojektien suunnittelijoina ja vetäji-
nä sekä kulttuurihallinnon eri sektoreilla. 
Meiltä valmistuneiden urapolut ovat mo-
nimuotoisia. 

Alumniemme nimikkeitä ovat mm. tuot-
taja, kulttuurituottaja, manageri, agentti, 
järjestö- ja kulttuurisihteeri, teatterisih-
teeri, toiminnanjohtaja, tuotantoassis-
tentti, tapahtumatuottaja, tuotantoassis-
tentti, markkinointisuunnittelija, luovan 
alan yrittäjä ja freelance-tuottaja.

Vuonna 2015 ilmestyneen 
selvityksemme mukaan kulttuu-

rituottajan työllistymisaste on 
81,1% (amk-tutkinto) ja 91,6% 

(ylempi AMK-tutkinto). Kulttuu-
rialan kesimääräinen työllisty-
misaste on 63%. AMK-tasoisten 

kulttuurituottajien keskipalkka on 
2427 €/kk ja korkeamman kor-

keakoulututkinnon suorittaneiden 
3163 €/kk

Humak on ihmisläheinen ja käytännönlähei-
nen. Arvostan sen pientä kokoa ja samalla 

suuria verkostoja ympäri Suomen.
Kulttuurituottajaopiskelija 

Iida Kolari

Uralla eteenpäin
KULTTUURITUOTTAJA, 
Ylempi AMK 
Syksyn yhteishaussa
6.9.2017 - 20.9.2017 
Kun olet AMK-tutkintosi jälkeen hankkinut 
alan työkokemusta vähintään kolme vuotta, 
voit hakea suorittamaan kulttuurituottaja 
(ylempi AMK) -tutkintoa. Humakin ja Metro-
polia Ammattikorkeakoulun yhteinen, 60 
opintopisteen koulutus, kestää 1,5 vuotta.  
Se tuo kelpoisuuden joka vastaa ylempää 
korkeakoulututkintoa. 

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutus 
valmistaa vaativiin kehittämis- ja johtoteh-
täviin. Voit kytkeä opiskelusi omaan työyh-
teisöösi ja sen tarvitsemaan tutkimus- ja 
kehitystyöhön. 

Monimuoto-opetuksen lähijaksojen opetus-
paikkakuntana on Helsinki. Seuraava koulu-
tus alkaa tammikuussa 2018, ja siihen hae-
taan syksyn 2017 yhteishaussa. 

Vaikka on säännöt ja deadlinet, 
meininki on silti rento ja opiske-

lijoita kohdellaan aikuisina.

Kulttuurituottajaopiskelija 
Ronna Meir

Ala kiinnostaa minua. Koska 
pidän festivaaleista ja musii-
kista, haluaisin olla luomassa 

suuria tapahtumia!
Kulttuurituottajaopiskelija

Emmi Harju

www.humak.fi13



Haluatko mahdollistaa kaikkien yhdenvertaisen 
toimisen omalla äidinkielellään? Oletko kiinnos-
tunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta? 
Haluatko toimia tasa-arvoisen tiedonsaannin ja 
yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiseksi?

Humakilla on pitkä historia viittomakielisten 
viittomakielen tulkkien kouluttajana ja alan 
keskeisenä kehittäjänä. Tulkkausala on muu-
toksessa. Yhä suurempi osa tulkkauspalve-
luista suuntautuu laajemmalla ryhmälle kuin 
perinteisille viittomakielen tulkkien asiak-
kaille. Humak on vahvasti kehittämässä tätä 
alaa ja olemme edelläkävijä maailmassa alan 
digiteknologisessa osaamisessa. Opiskeli-
janamme olet mukana alaa uudistavassa ja 
kehittävässä organisaatiossamme, jonka työ 
on myös kansainvälisesti tunnustettua.

Laajeneva ammattikuva
Kirjoitustulkkaus, tukiviittomat, puhevam-
maisten tulkkaus, puheentunnistus ja muut 
uudet kielellisen saavuttamisen alueet laajen-
tavat perinteisen viittomakielen tulkin ammat-
tikuvan kielellisen saavutettavuuden ja ihmis-
ten välisen vuorovaikutuksen asiantuntijaksi.

Alan verkostot tutuiksi 
työelämäprojekteissa
Humakissa pääset jäseneksi aitoon viitto-
makieliseen yhteisöön. Toimipisteemme 

sijaitsevat lähellä kuurojen yhteisöjen kes-
keisiä organisaatioita ja yrityksiä ja tutustut 
heti opintojesi alusta alasi keskeisiin työelä-
mäverkostoihin.

Opiskelijana rakennat ammatillista osaamis-
tasi työelämän kanssa toteutettavissa pro-
jekteissa. Opetus tapahtuu pääosin suomen 
kielellä, mutta merkittävä osa opetuksesta 
annetaan suomalaisella viittomakielellä.

Vuorovaikutus ja 
kommunikaatio-osaaminen
Tulkki on tulkkauksen, kääntämisen ja ihmis-
ten välisen vuorovaikutuksen ja viestinnän 
asiantuntija. Opintojen suuntautumisvaih-
toehtoja ovat tulkkaus, kääntäminen, mo-
nimuotoisille asiakasryhmille tulkkaus tai 
kommunikaation ohjaaminen ja puhevam-
maisille tulkkaus.

Asiakkaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia 
ja kuurosokeita sekä puhevammaisia suo-
malaisia tai maahan muuttaneita henkilöitä.

Työtehtävien kirjo laajenee
Alumnimme toimivat tulkkeina tulkkausalan 
yrityksissä ja organisaatioissa, tulkkivälittä-
jinä, puhevammaisten   tulkkeina, ohjaajina, 
kouluttajina, suunnittelijoina, koordinaattorei-
na, konsultteina, asiantuntijoina ja yrittäjinä. 

TULKKI 
(AMK - ylempi AMK)
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Tekemämme selvityksen mukaan meiltä 
valmistuneiden tulkkien (AMK) keskipalkka 
on 2424 €/kk. Kolmen vuoden alan työkoke-
muksen jälkeen Humakissa on mahdollista 
kouluttautua ylempään AMK-tutkintoon, 
joka valmistaa vaativiin kehittämis- ja johto-
tehtäviin. Ylemmän AMK-tutkinnon suorit-
taneiden tulkkien keskipalkka on 4160 €/kk.

 

Kun haluat AMK-tutkinnon jälkeen jatkaa 
opiskelua tulkkausalalla, sinulla on Huma-
kissa tarjolla ammatillista osaamistasi sy-
ventäviä koulutuksia, jotka pätevöittävät 
tehtäviin, joissa vaaditaan ylempää korkea-
koulututkintoa.

Tulkkaustoiminnan kehittäminen (ylempi 
AMK) -koulutusta olemme toteuttaneet 
yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun 
kanssa. Uusi opiskelijaryhmä aloitti syys-
kuussa 2016. Aiemmat opiskelijat ovat 
kiittäneet erityisesti sitä, että tutkinto val-
mentaa esimiestyöhön ja johdon tehtäviin. 
Heidän mielestään vuoropuhelu opintojen 
ja työelämän välillä toimi hyvin.

AMK-tutkinnon jälkeen ylempi AMK 
- maisteritasoinen tulkkausalan koulutus 
 Saat uutta potkua urallesi opiskelemalla kan-

sainvälisessä oppimisympäristössä tulkkausa-
lan EUMASLI-maisterikoulutuksessa (European 
Master in Sign Language Interpreting). Humak 
toteuttaa sitä yhteistyössä skotlantilaisen 
Heriot-Watt yliopiston ja saksalaisen Magde-
burg-Stendal ammattikorkeakoulun kanssa. 
Tätä kautta voi avautua väylä yliopistotasoisiin 
tohtoriopintoihin. Edellinen EUMASLI-haku oli 
syksyllä 2016, ja valittu kansainvälinen ryhmä 
aloittaa opintonsa tammikuussa 2017.

Tulkkikoulutusta kehitetään. 
Tiedotamme seuraavista hauista 
verkkosivuillamme www.humak.fi  

Opiskelu Humakissa on 
yhteisöllistä. Opetus ei ole 

luentomaista, vaan pyritään 
keskustelemaan ja 

opiskelijalähtöisesti 
oppimaan uutta.

Tulkkiopiskelija 
Ursula Almén
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Tiesitkö, että voit opiskella korkeakoulussa 
vaikket tulisi valintakokeessa valituksi? Humak 
tarjoaa vaihtoehtoisen väylän ammattikorkea-
kouluopintoihin Humakin avoimen amk:n kaut-
ta. Opiskelemalla 60 opintopistettä avoimessa 
voit hakea meille opiskelijaksi erillisvalinnan 
kautta. Erillisvalintoja järjestetään kahdesti 
vuodessa, yleensä touko- ja marraskuussa.
 
Kaikille avoimet yksilölliset opinnot
Avoimen väyläopinnot ovat sitä paitsi kaikille 
avoimia. Niitä voivat opiskella kaikki, ikään tai 
koulutustaustaan katsomatta. Väyläopinto-
jen kautta voit hakeutua opiskelijaksi, mihin 
tahansa Humakin kampuksista tai sopiviin 
monimuotokoulutusryhmiin. Opiskelijat va-
litaan opintomenestyksen ja haastattelun 
perusteella.
 
Humakin avoimessa amk:ssa jokaiselle 
opiskelijalle rakennetaan väyläopinnoista 
oma henkilökohtainen opintopolkunsa, jos-
sa opiskelun laajuus ja sisällöt määräytyvät 
sinun oman taustasi, osaamisesi ja vaikka-
pa työkokemuksesi perusteella. Asiantunti-
jamme arvioivat aikaisemman kokemuksesi 
ja arvioivat, mitä taitoja olet mahdollisesti 
työkokemuksesi tai yhteiskunnallisen aktii-
visuutesi kautta jo hankkinut.
 
Opintojaksot avoimessa ovat osia Huma-
kin opetussuunnitelman mukaisista tutkin-
to-opinnoista. Eli opiskelet samoja sisältöjä 
kuin tutkinto-opiskelijammekin. Opetus ta-
pahtuu pääsääntöisesti verkon kautta ta-
pahtuvana omatoimisena opiskeluna, mutta 
valmentajiemme johdolla. Joissain opinto-

jaksoissa on verkkokokoontumisia tai tut-
kinto-opiskelijoiden kanssa integroitua lähi-
opetusta. Aivan kaikkea ei vielä voi opiskella 
verkon kautta.
 
Opintoihin ilmoittaudutaan verkkokaupassa 
osoitteessa www.humak.fi/kauppa. Myös 
yksittäisten opintojaksojen opiskeleminen 
on mahdollista – läheskään kaikki avoimes-
sa opiskelevat eivät ole väyläopiskelijoita.  
Opiskelupaikkoja on rajoitetusti ja ne täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Voit aloittaa opiskelun Humakissa vaikka heti. 
Pientä kesätaukoa lukuunottamatta opinto-
jaksoillemme voi ilmoittautua ympäri vuoden.
 
Opiskelun hinta ja alennukset
Runsaasti opintoja suorittavalle tarjoamme 
opintomaksuista huomattavan alennuksen. 
Yhden lukuvuoden aikana suoritettavilla 
opinnoilla on 300 euron maksukatto. Muu-
toin opintojen hinta on 1 op / 15 euroa. Yksit-
täisen opintojakson laajuus on yleensä 5 tai 
10 opintopistettä ja laskennallinen opiske-
luaika on 27 tuntia kertaa opintopiste. Eläke-
läiset, työttömät ja meiltä valmistuneet saa-
vat opintokaupassamme 50% alennuksen.

Opintosuunnitelmaan kuuluvien opintojen  
lisäksi avoimessa ammattikorkeakoulus-
samme on myös erikoisempia opintojaksoja, 
jotka on suunnattu täydennyskoulutusta ha-
keville ammattilaisille. Näitä ovat mm. seik-
kailukasvatuksen opintokokonaisuudet ja 
erilaiset tulkkausalan täydennyskoulutukset.

Vaihtoehtoinen väylä korkeakouluopintoihin

AVOIN AMK
väyläopinnot
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Tutustuin Humakissa opiskeluun 2014-
2015 ensin avoimessa ja hain sitten tut-
kinto-opiskelijaksi. Avoin amk oli hyvä tapa 
tutustua korkeakouluopintoihin, kertoo Jy-
väskylän Humakissa opintonsa 2015 aloit-
taanut Heidi Mylläri ja jatkaa, että ellei olisi 
päässyt vielä sisään, hän olisi jatkanut opin-
tojaan avoimessa.
 
Avoimen amk:n valmentajina valtakunnalli-
sesti toimivat Sanna Lukkarinen ja Juha Nik-
kilä saavat jatkuvasti yhteydenottoja Huma-
kissa opiskelusta kiinnostuneille. 

- Meihin kannattaa olla yhteydessä jo siinä 
vaiheessa, kun opinnot alkavat vinkkaavat, 
kertoo Sanna ja Juha kertovat.
 
Humakin valmentajan kanssa laaditaan 
opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan 
oma aiempi osaaminen ja kartoitetaan ne 
ne opintojaksot, jotka opiskelijan kannattaa 
opiskella, vaikka aiempaa osaamista ja työ-
kokemusta olisikin. Suunnitelmalla tähdä-
tään aikaan tulevana tutkinto-opiskelijana.

Ilmoittautuminen osoitteessa 
www.humak.fi/kauppa 

- vaikka heti

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun 
suosio on kasvanut rajusti viime vuosina. 
Vuonna 2015 Humakin avoimessa opiskel-
tiin 2530 opintopistettä. – Laskennallisesti 
se vastaa 68 000 opiskelutuntia eli pyöris-
täen kahdeksan vuotta opiskelua ilman tau-
koja, Nikkilä virnistää.

Heidi avoimen kautta
Humakiin
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Humakin opiskelupaikkakunnat

TURKU
– Suomen vanhin opiskelukaupunki        
Turku on Suomen vanhin kaupunki. Kaupun-
gissa on myös opiskeltu pisimpään kuin mis-
sään muualla Suomessa ja se näkyy katuku-
vassa edelleenkin. Turussa toimii kokoonsa 
nähden suuri määrä korkeakouluja, peräti 
kuusi. Yli joka viides vastaantulija Turussa on 
opiskelija. Turku tarjoaakin kompaktin, nuo-
rekkaan kaupungin, jossa kaikki on lähellä, 
iltaisin ja viikonloppuisin kaupunki sykkii elä-
mää.

Turussa Humakin opiskelija aloittaa opin-
tonsa Kakskerran kampuksella, noin puolen 
tunnin bussimatkan päässä torilta ja jatkaa 
puolivälissä opintojaan TKI-keskuksellamme 
Logomolla, josta on muutamassa vuodessa 
tullut Suomen toiseksi suosituin tapahtu-
ma-areena.

Turku tunnetaan tapahtumistaan. Kukapa ei 
tietäisi Ruisrockia tai Down by the Laituria. 
Monet kulttuurituottajaopiskelijamme ovat 
ottaneet tuottajuutensa ensi askeleita näissä 
tapahtumissa tai muissa kaupungin kulttuu-
riorganisaatioissa. Vuodesta 2013 Turussa 
toimineet yhteisöpedagogit on otettu Varsi-
nais-Suomessa hyvin vastaan. Suurin osa jo 
valmistuneista yhteisöpedagogeistamme on 
työllistynyt alueella.

Turun keskusta on elämys! Aurajoki ranta-
bulevardeineen ja ravintolalaivoineen on yksi 
Suomen tunnetuimpia urbaanin kaupunki-
elämän kohteita.

PÄÄKAUPUNKISEUTU
(Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi)
Valtakunnan suurimpana metropolialueena 
Helsingin seutu tarjoaa hyvät työ - ja opis-
kelumahdollisuudet. Pääkaupunkiseutu on 
tapahtumien ja päätöksenteon keskipiste.

Pääkaupunkiseudulla opiskelunsa aloittavat 
Humakin päiväopiskelijat siirtyvät kampuk-
siltaan opintojensa keskivaiheessa Helsinkiin 
TKI-keskukseemme. TKI-keskuksessamme 
Haagassa opiskellaan opintojen työelämäin-
tensiivisin osuus. Lisäksi pääkaupunkiseu-
dulla opiskellaan Kauniaisten ja Nurmijärven 
kampuksilla.

Humakin pääkaupunkiseudun alueyksikkö on 
Humakin suurin opiskelijamäärillä laskettu-
na. Kaikki koulutusohjelmamme – myös mo-
nimuotoisina – ovat edustettuina alueella.

Helsingin seutu tarjoaa loistavat puitteet 
työelämälähtöiseen opiskeluumme. Valta-
kunnalliset keskusjärjestöt ja suurten kau-
punkien nuorisotoimet tarjoavat houkutte-
levia projekteja ja harjoittelupaikkoja. Alueen 
suurten kaupunkien kulttuuritoimijat ja -ta-
pahtumat mahdollistavat jokaiselle kulttuu-
rituottajaopiskelijalle omannäköisen amma-
tillisen profiilin rakentamisen. Tulkkausalan 
ja kielellisen saavutettavuuden opiskelijoille
TKI-keskuksemme sijainti alan suurimpien 
järjestöjen tiloissa tarjoaa puolestaan mah-
dollisuuden toimia täysin viittomakielisessä 
ympäristössä.
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JYVÄSKYLÄ
– Suomen Ateena liikuttaa 
    suomalaisia
Jyväskylästä tulee monelle ensimmäisenä 
mieleen yliopisto ja kaupungin lempinimi 
Suomen Ateena. Kaupungin historia suo-
menkielisen korkeakouluopetuksen kehtona 
ulottuu pitkälle ja tuhannet opiskelijat aloit-
tavat kaupungissa opintonsa vuosittain. Jy-
väskylän sydän on tapahtumia täynnä oleva 
kävelykatu ja musiikkielämän ja kulttuurin 
kehdoksi muotoutunut Lutakon alue.

Humakin uusi TKI-keskus sijaitsee Kankaan 
alueella, johon rakentuu uusi kunnianhimoi-
nen kaupunginosa. Kaupunginosa, jonka ra-
kentumisessa ja ideoimisessa myös Huma-
killa ja Humakin opiskelijoilla on ollut vahva 
rooli. Opinnot alkavat Korpilahdella, jossa 
sijaitsee Jyväskylän alueen kampus.

Jyväskylässä Humak ja sen opiskelijat tunne-
taan Oranssista myrskystään. Ensimmäisen 
vuoden opiskelijat ovat jo neljän vuoden ajan 
ideoineet, toteuttaneet ja tuottaneet suuren 
tapahtumafestivaalin, jota kaupungin asuk-
kaat jo odottavat. Mukana tapahtumassa on 
ollut rap-työpajoja, konsertteja, skeittausta-
pahtumia, isoja laneja ja muuta yhteisöllistä 
ja Humakin näköistä tapahtumaa, joiden jär-
jestäminen on integroitu opiskelijoiden opin-
toihin. Tekemällä oppii.

 

KUOPIO
– vireä ja uudistuva kaupunki 
    Savon sydämessä
Kuopio on vireä kulttuurikaupunki, joka tar-
joaa asukkaalleen myös loistavat ulkoilu- ja 
liikuntamahdollisuudet. Talviselle liikkujalle 
Puijo, Tahko ja Kallaveden jäälle aurattu laa-
ja retkiluistelureitistö tarjoaa puitteet vaa-
tivampaankin harrastukseen. Kesäisin tori, 
kävelykeskusta ja erilaiset tapahtumat tarjo-
avat elämyksiä.

Kuopio on Pohjois-Savon monipuolinen ja 
uudistuva keskus, joka tunnetaan murtees-
taan, toristaan ja korkeakouluistaan. Hu-
makin lisäksi kaupungissa toimii yliopisto ja 
Savonia ammattikorkeakoulu. Kuten muis-
sakin Humak-kaupungeissa, opiskelijoiden 
aktiivisuus ja suuri määrä näkyy ja tuntuu 
katukuvassa.

Humakin Kuopion kampus sijaitsee noin 
12 kilometrin päässä Kuopion keskustasta. 
Humakin kampus toimii samoissa tilois-
sa Pohjois-Savon opiston kanssa. Samalla 
kampuksella Humakin tulkki- ja yhteisöpe-
dagogiopiskelijoiden lisäksi opiskelee kan-
sanopiston opiskelijoita, jotka suorittavat 
mm. kuvataiteen, sisustussuunnittelun ja 
eläintenkouluttamisen kursseja.

TKI-keskuksemme, jonne opiskelijat siirtyvät 
opintojensa puolivälissä sijaitsee aivan kau-
pungin ydinkeskustasta parin minuutin käve-
lymatkan päässä torilta.
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Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jossa voit opiskella 
yhteisöpedagogiksi, kulttuurituottajaksi tai tulkiksi usealla eri paikkakunnalla. 
Meiltä valmistutaan sekä AMK- että ylempi AMK-tutkintoihin.

Humak on alojensa suurin kouluttaja ja kehittäjä. Opiskelu Humakissa on TKI-läh-
töistä eli opiskelijamme pääsevät alusta saakka tekemään ja toteuttamaan aitoja 
työelämäkumppaneidemme toimeksiantoja. Meiltä valmistutaankin hyvin työllistä-
viin ihmisläheisiin ammatteihin.

Hakukohteet ja aloituspaikkamäärät näet tästä esitteestä, 
www.opintopolku.fi –palvelusta sekä Humakin omilta verkkosivuilta www.humak.fi.

Humakin suosittu avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa vaihtoehtoisen väylän ammat-
tikorkeakouluopintoihin. Lue lisää tästä oppaasta ja tutustu opintojaksotarjontaam-
me osoitteessa www.humak.fi/kauppa. Opinnot voit aloittaa vaikka heti.

Mikäli sinulla on kysyttävää Humakissa opiskelusta, 
käytä verkkosivuillamme olevaa chat-palvelua.

Humak on pieni mutta levittäytyy laajalle
Opiskeleminen Humakissa on luultavasti eri-
laista aiempiin opintoihisi verrattuna. Opis-
kelemisen rytmi vaihtelee intensiivisestä 
lähiopetuksesta hieman rauhallisempiin opin-
tojaksoihin tai verkossa opiskeluun. Kaikkea 
yhdistää kuitenkin vuorovaikutuksellisuus ja 
yhdessä tekeminen. 

Yhteisöpedagogiikka on kiinnostunut siitä, mi-
ten toiminnan avulla lisätään lasten, nuorten 
tai aikuisten hyvinvointia, ja miten yhteiskuntaa 
kehitetään kansalaistoiminnassa niin Suomes-
sa kuin kansainvälisesti.

Ole aina utelias ja kriittinen ja kerää tietoa. 
Tärkeintä on ymmärtää mitä yhteiskunnassa 
tapahtuu ja miten se vaikuttaa omaan työhön. 
Tämän jälkeen voi ymmärtää sen, miten omalla 
työllä voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja maailmaan 
– ja sitä kautta aina yksittäisiin ihmisiin.

Opiskelu kannattaa! AMK-tutkinto yhdistää hy-
vällä tavalla teoriaa ja käytäntöä, akateemista ja 
työelämälähtöistä.

Lehtori Markus Söderlund, 
yhteisöpedagogien valmentaja, Helsinki

Turku


