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Turku
•	 Kulttuurituottaja	(AMK)	 

päivätoteutus 15
•	 Yhteisöpedagogi	(AMK)		

päivätoteutus 35

Kauniainen  
(päiväopintojen jälkimmäinen puolisko 
opiskellaan Helsingissä)
•	 Kulttuurituottaja	(AMK)	

päivätoteutus 16
•	 Kulttuurituottaja	(AMK)	

monimuoto Kauniaiinen 20
•	 Tulkki	(AMK)		

päivätoteutus 20

Helsinki
•	 Yhteisöpedagogi	(ylempi	AMK)		

monimuoto 25, kevään 2016 
haussa

•	 Tulkki	(ylempi	AMK) 
monimuoto 10, kevään 2016 
haussa

•	 Kulttuurituottaja	(ylempi	
AMK) monimuoto 13, syksyn 
2016 haussa

Nurmijärvi 
(päiväopintojen jälkimmäinen 
puolisko opiskellaan Helsingissä)
•	 Yhteisöpedagogi	(AMK)		

päivätoteutus 50
•	 Yhteisöpedagogi	(AMK)	

monimuoto 30

Vaihtoehtoinen väylä H
um

akiin

Opiskele  
Humakin opintojaksoja 

Avoimessa AMK:ssa
www.humak.fi/kauppa

Tampere ja Oulu
Vuoden	2016	yhteishaussa	myös
•	 Kulttuurituottaja	(AMK)	

monimuoto Tampere 20
•	 Yhteisöpedagogi	(AMK)	

monimuoto Oulu 25

•	 Tulkki	(AMK)	
päivätoteutus 20

•	 Yhteisöpedagogi	(AMK)		
päivätoteutus 30

•	 Yhteisöpedagogi (AMK) 
monimuoto 25

www.humak.fi

Kuopio

Jyväskylä
•	 Kulttuurituottaja	(AMK)	 

päivätoteutus 15
•	 Yhteisöpedagogi	(AMK)		

päivätoteutus 35

HAKIJAN PIKAOPAS

YHTEISHAUT 2016 
16.3.- 6.4. ja 7.9.- 21.9.

www.opintopolku.fi 	

Yhteisöpedagogi (AMK, ylempi AMK), Kulttuurituottaja (AMK ja ylempi AMK),   
Tulkki (viittomakieli, AMK ja ylempi AMK) 

Opiskelupaikkakunnat NURMIJÄRVI, KAUNIAINEN ja HELSINKI  
(ylempi AMK-koulutukset ja päiväopintojen jälkimmäinen puolisko Nurmijärveltä ja Kauniaisista) 

JYVÄSKYLÄ, KUOPIO, TURKU
Lisäksi monimuotoryhmät TAMPERE, OULU, KUOPIO 

www.humak.fi

Aloituspaikat alueittain

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)
 
Humak on koulutusalojensa suurin 
kouluttaja ja kehittäjä Suomessa ja Diakin 
ohella ainoa valtakunnallisesti toimiva 
ammattikorkeakoulu. 

Koulutamme yhteisöpedagogeja 
järjestötyön ja nuorisotyön 
ammattilaisiksi, kulttuurituottajia luovan 
talouden, tuottamisen ja kulttuurin 
moniosaajiksi ja viittomakielialan tulkkeja 
ihmisläheiseen auttamistyöhön.

Hakemiseen liittyvissä asioissa sinua 
palvelee 
hakijapalvelut@humak.fi
p.	0207	621	300
Ilkantie	4,	00400	Helsinki

#vainhumakelämää 
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Humanistinen ammattikorkeakoulu pidättää oikeuden muutoksiin.

Oulu



Valmistuneen keskipalkka 2439 €/kk (AMK) ja 3653 €/kk (ylempi AMK)

HUMAKISTA VALMISTUNEET OVAT TYYTYVÄISIÄ TYÖNSÄ 
SISÄLTÖÖN
Humanistinen ammattikorkea-
koulu (Humak) kouluttaa ihmislä-
heisiin ja yhteisöllisiin ammattei-
hin. Meiltä valmistutaan järjestö- ja 
nuorisotyön moniosaajiksi, kult-
tuurituotannon organisaattoreiksi 
ja luovan talouden kehittäjiksi sekä 
tulkkausalan ammattilaisiksi. 

Nämä ammattilaiset viihtyvät 
työtehtävissään. Humakista 2007-
2013 valmistuneista peräti 80 % piti 
työtään ja sen sisältöä arvokkaana.

Tuntumaa oikeisiin töihin
Humakissa opiskellaan käytännön-
läheisesti. Työelämähankkeet ja 
-projektit ovat osa opiskelua alusta 
alkaen. Niissä tutustutaan tuleviin 
yhteistyökumppaneihin ja raken-
netaan verkostoja, joista on hyötyä 
sekä sosiaalisesti että ammatilli-
sesti. Työelämäläheinen koulutus 
tukee työllistymistä.  

Humakista valmistuneet  
työllistyvät monipuolisesti eri 
sektoreille
Yhteisöpedagogien työpaikat ovat 
pääosin julkisella ja kolmannella 
sektorilla eli kunnissa ja järjestöis-
sä, kun taas tulkit työskentelevät 
yksityisellä sektorilla. Kulttuuri-
tuottajia työllistävät järjestöt ja 
yksityiset yritykset. Luovan yrittä-
jyyden osuus on kasvussa.

Työllistyminen
Syksyllä 2014 tehty tutkimus osoit-
ti, ettei taantuma ole heikentänyt 
Humakista valmistuneiden työllis-
tymistä.  

HUMAKISTA VALMISTUNEIDEN 
TYÖLLISTYMISASTE
•	 Yhteisöpedagogi (AMK) 90,8%
•	 Yhteisopedagogi (ylempi AMK) 

94,3%
•	 Kulttuurituottaja (AMK) 81,1%
•	 Kulttuurituottaja (ylempi AMK)  

91,6%
•	 Tulkki (AMK) 97,2%
•	 Tulkki (ylempi AMK) 100%

Suomen työllistymisaste Työ- ja elin-
keinoministeriön 09/2014 oli 82,1%. 
 
Luku sisältää jatkokoulutuksessa ja 
työstä perhevapaalla olevat Humakista 
valmistuneet. Lähde Humakin sijoittu-
miskysely 12/2014.

Kulttuurituottajiksi valmistunei-
den työllistymisaste (81%) on yleistä 
kulttuurialan työllistymisastetta 
korkeampi (63%, lähde OPH, Vipu-
nen-tilastot). Alan työllistymisen 
parantamiseksi valtioneuvosto vä-
hensi kulttuurialan aloituspaikkoja 
vuonna 2013.

Humakin 50 / 50 –malli: Opin-
tojen alku kampuksella, jatko 
TKI-keskuksessa
Päiväopiskelijoiden opiskeluaika 
jakaantuu kahteen osaan. Opinnot 
aloitetaan kampuksella, missä opis-
kellaan ammattialan perusteita.
Opintojen puolivälissä siirry-
tään vahvistamaan ammatillista 
osaamista ja työelämäyhteyksiä 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaa-
tiokeskuksiin (TKI) Jyväskylässä, 
Kuopiossa, Helsingissä tai Turussa.

TKI-keskukset ja opintoihin kuulu-
vat harjoittelut ovat väyliä työelä-
mään, sillä niissä toimii Humakin 
keskeisiä työelämäkumppaneita. 
Näin opiskelijat verkostoituvat kou-
lutusalansa keskeisiin toimijoihin 
jo opiskeluaikana, ja työllistymis-
mahdollisuudet paranevat. 

Humakin TKI-keskukset sijaitsevat 
kaupunkien keskustoissa. Nurmi-
järvellä ja Kauniaisissa aloittavat 
siirtyvät opintojen edistyessä Haa-
gaan Helsinkiin.

Päivä- vai monimuotototeutus?
Päivätoteutus soveltuu niille, jotka 
haluavat opiskella päätoimisesti 
arkisin. Opintoihin hakeutuminen 
ei edellytä alan aiempia opintoja tai 
alan työkokemusta. Opiskelualaan 
tutustutaan perusteista lähtien. 
Opintoihin sisältyy perusopintoja, 
ammattiopintoja, harjoittelua sekä 
opinnäytetyö.

Monimuoto-opiskeluna suoritet-
tava AMK-tutkinto sopii niille, jotka 
ovat jo esim. työelämässä eivätkä 
voi osallistua perinteiseen kokopäi-
väopetukseen. Opinnot rakentuvat 
erikseen ilmoitettavista lähiope-
tuspäivistä ja /tai -viikoista sekä 
itsenäisestä työskentelystä.

#VainHumakElämää
Seuraa humakkien opiskelijaelä-
mää - opintoja, harjoitteluja, arkea 
ja juhlaa Instagramissa hashtagilla:  
#VainHumakElämää. Kannessa on 
muutamia makupaloja.

Hakupaikkakunnat ja sisäänotto-
määrät ovat esitteen takasivulla.

YHTEISÖPEDAGOGI
Yhteisöpedagogikoulutuksessa 
voi erikoistua joko nuorisotyön 
ammattilaiseksi tai järjestötyön 
asiantuntijaksi. 

Yhteisöpedagogien suurimpia työl-
listäjiä ovat kunnat ja järjestöt ja 
alalla on työllistytty hyvin.

Yhteisöpedagogin palkkataso
Yhteisöpedagogin (AMK) keskipalk-
ka on 2465 €/kk. 

Valmistuttuaan voi alalla kolmen 
vuoden työkokemuksen jälkeen 
hakea opiskelemaan ylempää 
AMK-tutkintoa, joka valmentaa 
vaativan tason johto- ja kehittämis-
tehtäviin. 

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) 
–tutkinnon suorittaneiden keski-
palkka on 3637 €/kk.

Yhteisöpedagogien työt (AMK, 
ylempi AMK)
Yhteisöpedagogien tehtäväkirjo on 
monipuolinen.  Yhteisöpedagogit 
toimivat esimerkiksi
•	 nuorisotyöntekijöinä, nuoriso-

sihteereinä, ja nuorisotoimen-
johtajina

•	 järjestö- ja vapaa-ajanohjaajina
•	 ohjaajina lastensuojelulaitok-

sissa
•	 projektipäälliköinä ja koordi-

naattoreina
•	 suunnittelijoina, kouluttajina ja 

palveluyrittäjinä 

 

KULTTUURITUOTTAJA
Kulttuurituottaja hallitsee erilais-
ten kulttuuri- ja taidetapahtumien 
tuottamisprosessit, markkinoinnin 
ja viestinnän sekä ymmärtää nii-
den rahoituksen ja liiketalouden.

Humakista valmistuneet kulttuu-
rituottajat tekevät työtä, jossa he 
viihtyvät. Tutkimuksemme mu-
kaan yli 80 % oli tyytyväisiä 
työhönsä.

Tuottajat työskentelevät useimmi-
ten kolmannella sektorilla eli jär-
jestöissä, mutta yksityisen sektorin 
osuus on kasvanut. Molemmissa 

työskenteli n. 35 % kyselyymme vas-
tanneista. Luovien alojen yrittäjyys 
on tulevaisuudessa tärkeä kulttuu-
rituottajien työllistymismuoto.

Tuottajan palkkataso
Kulttuurituottajien (AMK) keski-
palkka on 2427 €/kk. 

Kolmen vuoden kulttuurituotan-
non alan työkokemuksen jälkeen 
voi hakea maisteritasoiseen ylem-
män AMK-tutkinnon opiskelijaksi 
Humakissa. Se valmistaa vaativiin 
kehittämis- ja johtotehtäviin. Tut-
kintoa arvostetaan. Ylemmän AMK 
-tutkinnon suorittaneiden keski-
palkka on 3163 €/kk.
 
Kulttuurituottajien työt (AMK)
Kulttuurituottajat toimivat esimer-
kiksi
•	 tapahtumatuottajina
•	 toiminnanjohtajina
•	 projektipäälliköinä
•	 kulttuurisihteereinä ja
•	 managereina. 

 

TULKKI
Tulkki (AMK, viittomakieli ja tulk-
kausalan) on vuorovaikutuksen 
ammattilainen, joka on mukana 
elämän erilaisissa tilanteissa, joissa 
kaikki eivät kommunikoi samalla 
kielellä: työpaikalla, terveyden-
huollon tilanteissa, harrastuksissa, 
koulutuksissa ja perheissä.

Humakista valmistuneet tulkit ovat 
tyytyväisiä työhönsä.  amk/yamk 
79,3 /100 %

Tulkin palkkataso
Tulkkien (AMK) keskipalkka on 
2424 €/kk.

AMK-tutkinnon suorittanut voi 
kolmen vuoden viittomakieli- ja 
tulkkausalan työkokemuksen jäl-
keen suorittaa Humakissa 
maisteritasoisen ylemmän 
AMK-tutkinnon. Se valmistaa vaa-
tiviin kehittämis- ja johtotehtäviin. 
Ylemmän AMK-tutkinnon suorit-
taneiden tulkkien keskipalkka oli 
4160 €. Koulutus ei kuitenkaan ala 
vuosittain. Seuraava alkaa 2016.

Tulkin työt (AMK)
Tulkkausalan ammattilaiset toi-
mivat yleensä alan yrityksissä tai 
itsenäisinä ammatinharjoittajina,
esimerkiksi
•	 asioimistulkkeina

•	 opiskelutulkkeina
•	 tulkkivälittäjinä
•	 muissa tulkkausalan  

tehtävissä, kuten kääntäjinä
•	 viittomakommunikaation 

opettajina niitä käyttävissä 
perheissä 

HUMAKIN KOULUTUSALAT
HAKUKELPOISUUS HUMAKIIN
Päivä- ja monimuotototeutukseen (ent. 
aikuiskoulutus) on käytössä ammattikorkea-
koulujen yleinen hakukelpoisuus. Lisäksi 
käytössä on harkinnanvarainen valinta. .

Ylempi AMK koulutuksiin edellytetään 
soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä 
lisäksi kolmen vuoden työkokemus alalta 
(kts. tarkemmin verkkosivultamme).

Ennakko- ja etukäteistehtävät sekä 
hakuohjeet löydät: 
www.humak.fi ja www.opintopolku.fi.

YHTEISHAKUJEN KULKU 
•	 16.3.2016  ja 7.9.2016 

Yhteishaut alkavat klo 8.00.  
Yhteishaku päättyy 15.00

•	 6.4.2016. ja 21.9.2016 
Yhteishaut päättyvät klo 15.00. 

•	 13.5.2016 / 20.10.2016  
jälkeen korkeakoulut ilmoittavat  
valintakokeisiin kutsumisesta.

•	 Liitteiden toimittaminen,  
kts. www.humak.fi

VALINTAKOKEET  
Kaikkiin Humakin koulutuksiin järjes-
tetään valintakokeet touko-kesäkuun 
vaihteessa ja loka-marraskuussa.  Ne ovat 
hakijalle yksipäiväiset.

Valintakoekutsun saaminen edellyttää 
hakukelpoisuutta ja mahdollista hyväksy-
tysti suoritettua ennakko-/etukäteisteh-
tävää.  

Kts. lisäohjeet www.humak.fi  ja  
www.opintopolku.fi 

TULOKSISTA ILMOITTAMINEN JA  
OPISKELUPAIKAN  VASTAANOTTO 
•	 1.7.2016 / 25.11.2016 

Tulokset julkistetaan viimeistään
•	 15.7.2016 / 9.12.2016   

Opiskelupaikan vastaanottaminen 
viimeistään 15.00

•	 4.7.-31.8.2016  /28.11.-22.12.2016 välillä 
Mahdolliset lisähaut

Varaamme oikeuden muutoksiin.


