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Humak on valtakunnallinen, verkostomaisesti 
toimiva humanistisen ja kasvatusalan sekä kult-
tuurialan ammattikorkeakoulu. Humakissa voi 
opiskella AMK-tutkinnon kansalaistoiminnan ja 
nuorisotyön, kulttuurituotannon sekä viittomakie-
len ja tulkkauksen koulutuksissa. Opiskelijat pää-
sevät mukaan ammattikorkeakoulumme työelämä-
yhteistyöhön.

Humak tarjoaa nuorisokoulutuksen ja ylempien 
AMK -tutkintojen lisäksi jatko- ja täydennyskou-
lutusta tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen ja 
muuntokoulutuksen, avoimen ammattikorkea-
kouluopetuksen ja muun täydennyskoulutuksen 
muodoissa.

OPETUSTARJONTA
Julkaisemme lukuvuoden 2017-2018 opinto-op-
paan kustakin koulutuksesta erikseen. Yleiset opin-
not löytyvät jokaisen koulutuskohtaisen opinto-op-
paan lopusta. 

Suositeltavaa on, että opiskelija suorittaa vähin-
tään 55 opintopistettä lukuvuoden aikana.

Opiskelijan on hyvä huomioida, että tarjontataulu-
kot elävät AHOTointien (aiemmin hankitun osaa-
misen tunnistaminen ja tunnustaminen) mukaan.

Humakin kaikille koulutuksille suunnatut vapaasti 
valittavat opinnot on kuvattu erikseen. Lisätietoja 
vapaavalintaisista opinnoista saa Humakin sisäi-
sestä intrasta: Humak Prosta sekä alueiden opin-
tosihteereiltä.

Opetustarjontataulukot on rakennettu Humakin 
jaksojärjestelmän pohjalle:

Syyslukukausi  1.8.2017 – 31.12.2017
Kevätlukukausi 1.1.2018 – 31.5.2018 

Lisäksi opintoja on mahdollista suorittaa kesällä 
1.6. – 31.8.2018

LISÄTIETOA:
0-jakso on jaksoihin sitomatonta opetusta eli voit 
suorittaa 0- jaksolle (1.8. – 31.7.) sijoitettuja opin-
toja milloin vain. 3-jakso on tarkoitettu niin sa-
notuksi kesälukukaudeksi, jolloin voit suorittaa 
0-jakson tarjonnan lisäksi ko. jaksolle sijoitettua 
opetustarjontaa.

Tutustuthan AHOT-prosessiin,  
opintososiaalisiin etuihin,  
Joo-opintoihin ja muihin  

opinnoista kertoviin yleisiin  
osioihin Humakin wikissä:  

 wiki.humak.fi

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU
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NAVIGOINTIVINKKEJÄ
s. 4–9  Kulttuurituottaja AMK

opetustarjonta (lila)

s. 10–11 Koulutuksen  
tavoitteet (lila)

s. 12–14 Opintojen kulku  
ja rakenne (lila) 

s. 15–27  Opinnot (lila)

s. 28–32 Vapaasti valittavat  
opinnot (keltainen)

s. 33-32 Tärkeät päivämäärät
(oranssi)

www.humak.fi

Voit halutessasi ladata tiedoston selaimesta koneellesi.  
(hiiren oikea näppäin – tallenna nimellä).

Huomaathan, että kussakin verkkoselaimessa on omia navigointia helpottavia toiminnallisuuksia, joihin 
kannattaa tutustua. esimerkiksi Internet Explorerin ”Näytä suunnistusruudun painikkeet” (avautuu vali-
kosta hiiren oik.näppäimellä) avaa kätevät mini-ikkunat avatun pdf-dokumentin viereen.

Adobe readerissä etenet nopeasti kirjoittamalla sivunumeron ohjelman yläreunassa olevaan sivunume-
rokenttään ja painamalla Enter. Seuraavat pikakomennot nopeuttavat tietojen etsimistä (toimivat niin 
Adobe Readerin kuin verkkoselaimesikin kautta):

Ctrl+f avaa sivun yläreunaan etsintäikkunan. Kirjoitakenttään haluamasi kurssin nimi/hakusana ja 
pääset Enteriä tai ”seuraava”-nappia painamalla kaikille kurssinimen/hakusanan sisältäville sivuille 
niiden esiintymisjärjestyksessä.

Ctrl+c (leikkaa) ja Ctrl+v (liimaa) ovat käteviä tapoja kopioida etsintäikkunaan haluamasi hakulauseke.
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Kulttuurituottaja AMK päivätoteutuksen opetustarjonta  
1. Jyväskylän alueyksikkö 
2. Pääkaupunkiseutu   
3. Turun alueyksikkö

Kulttuurituottaja AMK monimuotototeutuksen opetustarjonta 

Courses in English / Academic year 2017-2018 /  
Jyväskylä, Degree Programme in Cultural Management 
1. ja 2. vuoden tarjonta toteutetaan alueyksiköiden kampuksilla. 3. ja 4. vuosikurssien opetustarjonta to-
teutuu pääsääntöisesti alueyksiköiden TKI-keskuksissa. 

• Jyväskylän alueyksikkö: Jyväskylän kampus ja TKI-keskus Akseli
• Pääkaupunkiseutu: Nurmijärven kampus ja TKI-keskus Ilkka
• Turun alueyksikkö: Turun kampus ja TKI-keskus Meri

Kulttuurituottaja AMK  
opetustarjonta 2017 - 2018
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1. Jyväskylän alueyksikkö
Jaksot 1. 

vuosikurssi
2. vuosikurssi 3. vuosikurssi 4. vuosikurssi

O-
jakso

Esim. kesäopintoina
Syventävä perehtyminen:
•  kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
•  kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
•  liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op

Syventävä perehtyminen:
•  kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
•  kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
•  liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op
 
Mahdollista aloittaa jo kolmantena 
opiskeluvuonna Eriytyvät 
suuntautumisopinnot: Tapahtumatuotannon 
kehittäminen 20 op. Valitaan molemmat osiot 
1/2 ja 2/2.

Opinnäytetyö 15 op
 
Eriytyvät suuntautumisopinnot: 
Tapahtumatuotannon kehittäminen 20 
op. Valitaan molemmat osiot 1/2 ja 2/2.
 
Syventävä perehtyminen:
•  kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
•  kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
•  liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op 

Syys Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen 
kasvun prosessi 2/2 1 op (jatkuu keväällä) 
Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op  
Talouden toimintamekanismit 5 op
Taloussuunnittelu 5 op
Markkinointi 5 op
Yrittäjyys 5 op 


Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen 
kasvun prosessi 2/2 1 op (jatkuu keväällä) 
Kehittämistyön menetelmät 1 5 op
Innovaatiotoiminnan perusteet 5 op 
Innovaatiotoiminnan käytännöt 10 op

Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi 2/2 1 op 
(jatkuu keväällä) 
Otetta opintoihin 2 op 

Kevät Taiteen soveltava käyttö 5 op
Projektitoiminta 5 op 
Kulttuuripolitiikka 5 op 
Tuottajan lakitieto 5 op 
Mediataidot 5 op
Tuotteistaminen 5 op
Englannin kielen valmentavat opinnot 2 op 
Ammatillinen englanti 2 op
Syventävä ammatillinen englanti 3 op 

Johtaminen 5 op
Kehittämistyön menetelmät 2 10 op


Kesä Ammatillisia suuntautumisopintoja
 
Verkko-opintojaksot:
Yrittäjyys C 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet C 5 op
Taiteen tuntemus C 5 op
Taidelajiin perehtyminen C 5 op
Kulttuuripolitiikka C 5 op
Projektitoiminta C 5 op
Talouden toimintamekanismit C 5 op
Suomen kieli ja viestintä C 5 op
Toiminnnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op C 
Johtaminen 5 op C 

Ammatillisia suuntautumisopintoja
 
Verkko-opintojaksot:
Yrittäjyys C 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet C 5 op
Taiteen tuntemus C 5 op
Taidelajiin perehtyminen C 5 op
Kulttuuripolitiikka C 5 op
Projektitoiminta C 5 op
Talouden toimintamekanismit C 5 op
Suomen kieli ja viestintä C 5 op
Toiminnnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op C 
Johtaminen 5 op C 

Kulttuurituottaja AMK päivätoteutuksen opetustarjonta 
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2. Pääkaupunkiseudun alueyksikkö 
Jaksot 1. vuosikurssi 2. vuosikurssi 3. vuosikurssi 4. vuosikurssi

O-
jakso

Vapaasti valittavat opinnot:
 
•  Kulttuurituotantoalan projektit 1-10 op 
•  Kulttuurituotantoalan seminaarit ja 

konferenssit 1-10 op 
 
Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen 
kasvun prosessi 2/2 1 op 


Esim. kesäopintoina
Syventävä perehtyminen:
•  kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
•  kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
•  liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op

 
Innovaatiotoiminnan käytännöt 10 op 

Syventävä perehtyminen:
•  kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
•  kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
•  liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op
 
Mahdollista aloittaa jo kolmantena 
opiskeluvuonna Eriytyvät 
suuntautumisopinnot:  Tuottaja 
yhteiskunnallisena toimijana 20 op
Valitaan molemmat osiot 1/2 ja 2/2. 

Eriytyvät suuntautumisopinnot: 
Tuottaja yhteiskunnallisena toimijana 20 
op. Valitaan molemmat osiot 1/2 ja 2/2.
 
Syventävä perehtyminen:
•  kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
•  kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
•  liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op
 
Opinnäytetyö 15 op 

Syys Kulttuurituotannon perusteet 5 op 
Kulttuurituottajan toiminnan perusteet 5 op  
Kansalaistoiminnan perusteet 5 op 
Suomen kieli ja viestintä 5 op  
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op 
Ammatillinen ruotsi 2 op 
Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen 
kasvun prosessi ½ 4 op 


Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi 2/2 1 op 
(jatkuu keväällä) 
Taloussuunnittelu 5 op 
Talouden toimintamekanismit 5 op 
Kulttuuripolitiikka 5 op 
Mediataidot 5 op
Yrittäjyys ja Tuotteistaminen (NY-ohjelma) 
10 op tai monimuotototeutukset Yrittäjyys 
5 op ja Tuotteistaminen 5 op

Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi 2/2 1 op 
(jatkuu keväällä) 
Kehittämistyön menetelmät 1 5 op
Kehittämistyön menetelmät 2 10 op op A
•  valitaan joko tämä tai B-toteutus 

keväällä 


Innovaatiotoiminnan perusteet 5 op 

Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi 2/2 1 op 
(jatkuu  keväällä) 

Kevät Yhteiskunta ja työelämätoimijuus 5 op
Viestintätaidot 5 op 
Taiteen tuntemus 5 op 
Taidelajiin perehtyminen 5 op 
Syventävä ammatillinen ruotsi 3 op 
Kulttuurituotannon käytännöt 10 op 
(harjoittelu)


Tuottajan lakitieto 5 op
Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op 
Taiteen soveltava käyttö 5 op 
Markkinointi 5 op 
NY-ohjelma: Yrittäjyys 5 op ja 
Tuotteistaminen 5 op jatkuu keväällä
Englannin kielen valmentavat opinnot 2 op 
Ammatillinen englanti 2 op 
Syventävä ammatillinen englanti 3 op op 

Kehittämistyön menetelmät 2 10 op B 
•  valitaan joko tämä tai A-toteutus jo 

syksyllä
 
Johtaminen 5 op


Otetta opintoihin 2 op 

Kesä Verkko-opintojaksot:
Yrittäjyys C 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet C 5 op
Taiteen tuntemus C 5 op
Taidelajiin perehtyminen C 5 op
Kulttuuripolitiikka C 5 op
Projektitoiminta C 5 op
Talouden toimintamekanismit C 5 op
Suomen kieli ja viestintä C 5 op
Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op C 
Johtaminen 5 op C 


Ammatillisia suuntautumisopintoja
 
Verkko-opintojaksot:
 
Yrittäjyys C 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet C 5 op
Taiteen tuntemus C 5 op
Taidelajiin perehtyminen C 5 op
Kulttuuripolitiikka C 5 op
Projektitoiminta C 5 op
Talouden toimintamekanismit C 5 op
Suomen kieli ja viestintä C 5 op
Toiminnan ja rahoituksen  
suunnittelu 5 op C 
Johtaminen 5 op C 

Ammatillisia suuntautumisopintoja
 
Verkko-opintojaksot:
Yrittäjyys C 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet C 5 op
Taiteen tuntemus C 5 op
Taidelajiin perehtyminen C 5 op
Kulttuuripolitiikka C 5 op
Projektitoiminta C 5 op
Talouden toimintamekanismit C 5 op
Suomen kieli ja viestintä C 5 op
Toiminnan ja rahoituksen 
suunnittelu 5 op C 
Johtaminen 5 op C 
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3. Turun alueyksikkö 
Jaksot 1. vuosikurssi 2. vuosikurssi 3. vuosikurssi 4. vuosikurssi

O-
jakso

Vapaasti valittavat opinnot:
 
•  Kulttuurituotantoalan projektit 1-10 op 
•  Kulttuurituotantoalan seminaarit ja 

konferenssit 1-10 op 
 
Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen 
kasvun prosessi 2/2 1 op 


Esim. kesäopintoina
Syventävä perehtyminen:
•  kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
•  kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
•  liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op

Kansainvälinen vaihto 3 op

Syventävä perehtyminen:
•  kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
•  kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
•  liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op
 
Mahdollista aloittaa jo kolmantena 
opiskeluvuonna Eriytyvät 
suuntautumisopinnot:  Tuottaja 
yhteiskunnallisena toimijana 20 op
Valitaan molemmat osiot 1/2 ja 2/2. 
 
Innovaatiotoiminna käytännöt 10 op 
(huom. Toteutus pääosin keväällä, mutta 
voi valita milloin vain)  
 
Kansainvälinen vaihto 3 op 
Otetta opintoihin 2 op

Opinnäytetyö 15 op 
 
Eriytyvät suuntautumisopinnot: 
Kulttuuri liiketoimintana 20 op. Valitaan 
molemmat osiot 1/2 ja 2/2.
 
Syventävä perehtyminen:
•  kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
•  kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
•  liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op
 
Kansainvälinen vaihto 3 op
Otetta opintoihin 2 op

Syys Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi ½ 4 op 
Kulttuurituotannon perusteet 5 op 
Kulttuurituottajan toiminnan perusteet 5 op 
Suomen kieli ja viestintä 5 op 
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op 
Ammatillinen ruotsi 2 op
Viestintätaidot 5 op

Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi 2/2 1 op 
(jatkuu  keväällä)
Markkinointi 5 op 
Mediataidot 5 op 
Talouden toimintamekanismit 5 op
Taloussuunnittelu 5 op  
Englannin kielen valmentavat opinnot 2 op 
Ammattillinen englanti 2 op

Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi 2/2 1 op 
(jatkuu keväälle) 
 
Kehittämistyön menetelmät 1 5 op
Kehittämistyön menetelmät 2 10 op op 
(kurssi jatkuu kevään puolella)
Innovaatiotoiminnan perusteet 5 op 

Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi 2/2 1 op 
(jatkuu  keväällä) 

Kevät Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet 5 op
Taiteen tuntemus 5 op
Taidelajiin perehtyminen 5 op
Syventävä ammatillinen ruotsi 3 op 
Kulttuurituotannon käytännöt 10 op 
(harjoittelu)

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op 
Taiteen soveltava käyttö 5 op 
Projektitoiminta 5 op  
Yrittäjyys ja tuotteistaminen (NY) 
tai monimuotototeutukset
Yrittäjyys 5 op ja Tuotteistaminen 5 op 
(verkko)
Tuottajan lakitieto 5 op
Kulttuuripolitiikka 5 op
Syventävä ammattillinen englanti 3 op

Johtaminen 5 op


Kesä Verkko-opintojaksot:
Yrittäjyys C 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet C 5 op
Taiteen tuntemus C 5 op
Taidelajiin perehtyminen C 5 op
Kulttuuripolitiikka C 5 op
Projektitoiminta C 5 op
Talouden toimintamekanismit C 5 op
Suomen kieli ja viestintä C 5 op
Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op C 
Johtaminen 5 op C 


Ammatillisia suuntautumisopintoja
 
Verkko-opintojaksot:
Yrittäjyys C 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet C 5 op
Taiteen tuntemus C 5 op
Taidelajiin perehtyminen C 5 op
Kulttuuripolitiikka C 5 op
Projektitoiminta C 5 op
Talouden toimintamekanismit C 5 op
Suomen kieli ja viestintä C 5 op
Toiminnan ja rahoituksen  
suunnittelu 5 op C 
Johtaminen 5 op C 

Ammatillisia suuntautumisopintoja
 
Verkko-opintojaksot:
Yrittäjyys C 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet C 5 op
Taiteen tuntemus C 5 op
Taidelajiin perehtyminen C 5 op
Kulttuuripolitiikka C 5 op
Projektitoiminta C 5 op
Talouden toimintamekanismit C 5 op
Suomen kieli ja viestintä C 5 op
Toiminnan ja rahoituksen 
suunnittelu 5 op C 
Johtaminen 5 op C 
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Jaksot 1. vuosikurssi: 
Kauniainen ja Tampere

2. vuosikurssi: 
Kauniainen, Tampere

O-jakso Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 1 op  2/2  


Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 1 op  2/2  


Jakso 1 Kontaktia sisältävät opintojaksot:
•  Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 4 op ½
•  Taloussuunnittelu 5 op 
•  Intensiiviviikolla avaus Kulttuurituotannon perusteet 5 op ja Kulttuurituottajan toiminnan perusteet 5 op 1,5 pv
 
Verkko-opintojaksot:
Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi ½ 4 op (vain avoin AMK)
Kulttuurituotannon perusteet 5 op A + avaus livenä
Kulttuurituottajan toiminnan perusteet 5 op A + avaus livenä
Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus 5 op
Markkinointi A 5 op
Yrittäjyys A 5 op
Viestintätaidot A 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet A 5 op
Taiteen tuntemus A 5 op
Taidelajiin perehtyminen A 5 op
Kulttuuripolitiikka A 5 op
Projektitoiminta A 5 op
Talouden toimintamekanismit A 5 op
Johtaminen A 5 op 
Tuotteistaminen A 5 op 
Taiteen soveltava käyttö A 5 op  
Suomen kieli ja viestintä A 5 op
Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op A

Kontaktia sisältävät opintojaksot:
•  Ammatillinen englanti 2 op
•  Syventävä ammatillinen englanti 3 op
•  Innovaatiotoiminnan perusteet 5 op (aloitusluento jo 1. vuoden keväällä) ja Innovaatiotoiminnan käytännöt 10 

op 
•  Kehittämistyön menetelmät 2 10 op A (aloitusluento, webinaarit, loppuluento)
•  Opinnäytetyö 15 op
 
Verkko-opintojaksot:
Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi ½ 4 op (vain avoin AMK)
Kulttuurituotannon perusteet 5 op A + avaus livenä
Kulttuurituottajan toiminnan perusteet 5 op A + avaus livenä
Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus 5 op
Markkinointi A 5 op
Yrittäjyys A 5 op
Viestintätaidot A 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet A 5 op
Taiteen tuntemus A 5 op
Taidelajiin perehtyminen A 5 op
Kulttuuripolitiikka A 5 op
Projektitoiminta A 5 op
Talouden toimintamekanismit A 5 op
Johtaminen A 5 op 
Tuotteistaminen A 5 op 
Taiteen soveltava käyttö A 5 op  
Suomen kieli ja viestintä A 5 op
Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op A
Kehittämistyön menetelmät 2 10 op A (aloitusluento, webinaarit, loppuluento)

Jakso 2 Kontaktia sisältävät opintojaksot:
•  Mediataidot 5 op 
•  Ammatillinen ruotsi 2 op
•  Syventävä ammatillinen ruotsi 3 op
•  Innovaatiotoiminnan perusteet/käytännöt 5 ja 10 op alkaa, avausluento keväällä
•  Kehittämistyön menetelmät 2 10 op aloitusluento toukokuussa
 
Verkko-opintojaksot:
Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi ½ 4 op (vain avoin AMK)
Markkinointi B 5 op
Yrittäjyys B 5 op
Viestintätaidot B 5 op
Tuotteistaminen B 5 op 
Kansalaistoiminnan perusteet B 5 op
Taiteen tuntemus B 5 op
Taidelajiin perehtyminen B 5 op
Kulttuuripolitiikka B 5 op
Kehittämistyön menetelmät 1 B 5 op 
Talouden toimintamekanismit B 5 op 
Tuottajan lakitieto 5 op 
Johtaminen B 5 op
Taiteen soveltava käyttö B 5 op 

Kontaktia sisältävät opintojaksot:
•  ei ole 


Verkko-opintojaksot:
Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi ½ 4 op (vain avoin AMK)
Markkinointi B 5 op
Yrittäjyys B 5 op
Viestintätaidot B 5 op
Tuotteistaminen B 5 op 
Kansalaistoiminnan perusteet B 5 op
Taiteen tuntemus B 5 op
Taidelajiin perehtyminen B 5 op
Kulttuuripolitiikka B 5 op
Kehittämistyön menetelmät 1 B 5 op 
Talouden toimintamekanismit B 5 op 
Tuottajan lakitieto 5 op 
Johtaminen B 5 op
Taiteen soveltava käyttö B 5 op 


Kulttuurituottaja AMK monimuotototeutuksen opetustarjonta 
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Courses in English / Academic year 2017-2018 / Jyväskylä
Degree Programme in Cultural Management 
Fall
Finnish language and culture 5 ECTS
Marketing 5 ECTS
Introduction to an art form 5 ECTS
Basics of innovation operations 5 ECTS
Practices of innovation operations 10 ECTS
Advanced course on cultural production practices 5/10 ECTS

Spring
Finnish language and culture 5 ECTS
Language studies: Professional English 2 ECTS
Language studies: Advanced professional English 3 ECTS
Introduction to an art form 5 ECTS
Commerzalisation 5 ECTS 
Advanced course on cultural production practices 5/10 ECTS
Advanced course on cultural content production 5/10 ECTS
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Kulttuurituotannon koulutuksesta valmistuva on 
taiteen ja talouden osaaja ja organisaattori, jolla on 
kyky kehittää toimialaansa niin kotimaassa kuin 
kansainvälisesti. Hänellä on valmius tehdä toimi-
alarajat ylittävää yhteistyötä ja edistää näin kult-
tuuri- ja taidetoimintaa. Koulutuksessa korostuu 
tuottajataitojen oppimisen lisäksi yhteiskunnalli-
nen vaikuttaminen, kansainvälistyminen ja työelä-
män kehittämistaidot. 

Ammattitaidon perustan muodostavat kulttuurin 
toimintaympäristön tuntemus, tuottamisprosessin 
hallinta ja liiketaloudellinen osaaminen. Keskeisiä 
sisältöjä kulttuurin ja taiteen tuntemuksen lisäksi 
ovat tuotantosuunnittelu, projektitoiminta ja joh-
taminen, talous ja rahoitus, yrittäjyys sekä viestintä 
ja markkinointi. Kulttuurituotannon opinnot val-
mentavat toimimaan kulttuurialan kotimaisissa ja 
kansainvälisissä ympäristöissä. Kulttuurituottajat 
työskentelevät järjestöissä, yrityksissä ja kulttuuri-
hallinnossa esimerkiksi tapahtumatuottajina, toi-
minnanjohtajina, projektipäälliköinä, kulttuurisih-
teereinä ja managereina.

Koulutuksen tavoitteet
Opintojen vahva kytkeytyminen työelämään mah-
dollistaa opiskelijan ammatillisen osaamisen jat-
kuvan syvenemisen. Opiskelija rakentaa itselleen 
persoonallisen ammattitaidon, joka antaa asian-
tuntijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen ymmärtämi-
seen, välittämiseen sekä edellytysten ja mahdolli-
suuksien luomiseen kulttuuri- ja taidetoiminnalle. 
Opintojen toteuttaminen Humakin työelämän tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa lisää 
opiskelijan valmiuksia arvioida ja kehittää kulttuu-
rialan toimintamalleja.
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Kompetenssit Osaamisalueen kuvaus

Kulttuurin 
toimintaympäristön 
tuntemus

Opiskelija
tuntee kulttuurin ja eri taiteenalojen ajankohtaiset 
virtaukset ja niiden historiallisen taustan.
kykenee tunnistamaan ja erittelemään kulttuurisia 
ilmiöitä ja suhdettaan niihin.
hahmottaa kulttuurialan ammattikentän sekä 
kykenee seuraamaan sitä niin median, tutkimuksen 
kuin ajankohtaisen keskustelunkin tasolla.
tuntee kulttuurihallinnon ja -politiikan rakenteet ja 
osaa toimia niissä. 
ymmärtää julkisen, kolmannen, liiketoiminnallisen ja 
yrittäjyyssektorin toimintamuodot sekä hahmottaa 
näiden tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja.
osaa analysoida ja kehittää omaa ammatillista 
identiteettiään tuottajana.



Kulttuurituotannon 
liiketaloudellinen 
osaaminen

Opiskelija
hallitsee oman alansa taloussuunnittelun, 
budjetoinnin ja talousseurannan sekä tuntee näitä 
ohjaavan lainsäädännön.
hallitsee kulttuurituotteen rahoituksen suunnittelun 
ja toteutuksen.
hallitsee markkinoinnin ja tiedottamisen perusteet 
kulttuurituotannon näkökulmasta.
tuntee kaupallisesti kannattavan tuotteistamisen 
prosessin luovalla toimialalla. 

Kulttuurituottamis-
prosessien hallinta

Opiskelija
kykenee luomaan monialaisia toimijaverkostoja 
sekä organisoimaan ja johtamaan 
tuotantoprosesseja kulttuurialalla. 
tuntee projektisuunnittelun ja -toteutuksen vaiheet 
ja organisoinnin periaatteet kulttuurialalla.
tuntee kulttuurituotannon juridiset perusteet ja osaa 
soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä.
hallitsee alalla tarvittavat viestintä- ja mediataidot.
tuntee esitys- ja tuotantotekniikan sekä 
mediateknologian perusteet ja osaa soveltaa niitä 
tuotannollisissa tehtävissä.
osaa tutkia ja kehittää tuottamisprosessin eri 
vaiheita.

	
Taulukko 1: Kulttuurituotannon koulutuksen (Kulttuurituottaja AMK) kompetenssit
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Tätä Kulttuurintuotannon uutta opetussuunnitel-
maa toteutetaan lukuvuodesta 2013–2014 alkaen 
uusien opiskelijoiden koulutuksessa. 

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan Yhteisillä 
monialaisilla opinnoilla. Opiskelija saa pedagogiset 
valmiudet opiskeluunsa ja ymmärtää itseohjautu-
vuuden merkityksen sekä oman vastuunsa opinto-
jensa ja oman ammatillisen kasvun edistämisessä. 
Opiskelija orientoituu ammattikorkeakouluopin-
toihin sekä kulttuurituottajan ammattiin ja ammat-
tialaan. Oman ammatillisen osaamisen reflektointi 
käynnistyy, ja opiskelija laatii urasuunnitelmansa. 
Ensimmäisen vuoden ammatillisissa opinnoissa 
keskitytään erityisesti kulttuurituottajan työn ja 
kulttuurituotantoprosessin perusteisiin ja näiden 
käytäntöihin ensimmäisellä harjoittelulla. 

Opintojen toisena vuonna opiskelija jatkaa alan 
ammatillistiedollisen perustansa rakentamista ja 
kehittää omaa ammatillistaidollista osaamistaan.  
Opintojen tavoitteena on vahvistaa kulttuurin toi-
mintaympäristön tuntemusta, kulttuurituottamis-
prosessin hallintaa sekä erityisesti kulttuurituotan-
non liiketaloudellista osaamista. 

Kolmannen ja neljännen vuoden opiskelut suorite-
taan pääosin työelämässä ja osana Humakin tutki-
mus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksien (TKI-kes-
kukset) toimintaa. Kolmantena vuotena opiskelija 
keskittyy ammatillisiin suuntautumisopintoihinsa. 
Syventävissä suuntautumisopinnoissa hän vahvis-
taa omaa osaamistaan kulttuurin sisällöntuotan-
nossa, kulttuurituotannon käytännöissä sekä lii-
ketaloudellisessa osaamisessa. Opiskelija perehtyy 
kulttuurituotantoalan innovaatiotoiminnan perus-
teisiin ja käytännön toteutuksiin. Kolmantena vuo-

Opintojen kulku ja rakenne
tena käynnistyvät myös työelämän kehittämisopin-
not.

Neljäntenä opiskeluvuotena opiskelija rakentaa 
omaa eriytyvää osaamistaan suuntautumalla kult-
tuuriin liiketoimintana, tapahtumatuotannon ke-
hittämiseen tai tuottajuuteen yhteiskunnallisena 
toimintana. Viimeisenä opintovuotena keskitytään 
opinnäytetyön tekemiseen.
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TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOPINNOT 30 OP

Kehittämistyön menetelmät 1, 5 op Kehittämistyön menetelmät 2, 10 op Opinnäytetyö 15 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 20 OP

AMMATILLISET SUUNTATUMISOPINNOT 70 0P

Eriytyvät suuntautumisopinnot 20 op

Kulttuuri liiketoimintana 20 op Tapahtumatuotannon kehittäminen 20 op Tuottaja yhteiskunnallisena toimijana 20 op

Syventävät suuntautumisopinnot 50 op

Syventävä perehtyminen
kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op 

Syventävä perehtyminen 
kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op 

Syventävä perehtyminen
Liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op 

Innovaatiotoiminnan perusteet 5 op  Innovaatiotoiminnan käytännöt 10 op  Johtaminen 5 op 

KULTTUURITUOTTAJAN AMMATILLISET OPINNOT 105 OP

Kulttuurituotannon liiketaloudellinen osaaminen 30 op

Markkinointi 5 op  Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op  Talouden toiminta-mekanismit 5 op 

Taloussuunnittelu 5 op  Tuotteistaminen 5 op  Yrittäjyys 5 op 

Kulttuurituottamisprosessin hallinta 40 op

Mediataidot 5 op Projektitoiminta 5 op Viestintätaidot 5 op

Kulttuurituotannon perusteet 5 op Kulttuurituotannon toiminnan 
perusteet 5 op

Taiteen soveltava käyttö 5 op Kulttuurituotannon 
käytännöt 10 op

Kulttuurin toimintaympäristön tuntemus 35 op

 Kulttuuripolitiikka 5 op Taiteen tunteumus  5 op Taidelajiin perehtyminen 5 op Tuottajan lakititeto 5 op

Kansalaistoiminnan perusteet 5 op Kieliopinnot 10 op

YHTEISET MONIALAISET OPINNOT 15 OP

Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen 
kasvun prosessi 5 op 

Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus 5 op  Suomen kieli ja viestintä 5 op 

Taulukko 2: 
Kulttuurituot-
taja (AMK) 
tutkinnon 
rakenne 
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Neljäs opintovuosi
Vapaasti valittavat opinnot 20 op
Opinnäytetyö 15 op
Eriytyvät suuntautumisopinnot 20 op

Kolmas opintovuosi
Syventävät perehtyminen:

kulttuurin sisällöntuotantoon 10 op
kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op
liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op


Innovaatiotoiminnan perusteet ja käytännöt 5 op + 10 op
Johtaminen 5 op
Kehittämistyön menetelmät 1 & 2, 5 op + 10 op

Toinen opintovuosi

Kieliopinnot: englanti 5 op
Kulttuuripolitiikka 5 op
Tuottajan lakitieto 5 op
Taiteen soveltava käyttö 5 op
Projektitoiminta 5 op
Markkinointi 5 op 

Tuotteistaminen 5 op
Mediataidot 5 op
Talouden toiminta-mekanismit 5 op
Taloussuunnittelu 5 op
Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 
5 op
Yrittäjyys 5 op 

Ensimmäinen opintovuosi
Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi 5 op
Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus 5 op
Kieliopinnot: ruotsi 5 op
Suomen kieli ja viestintä 5 op
Kansalaistoiminnan perusteet 5 op 

Kulttuurituottajan toiminnan 
perusteet 5 op
Kulttuurituotannon perusteet 5 op
Kulttuurituotannon käytännöt 10 op
Taiteen tuntemus 5 op
Taidelajiin perehtyminen 5 op
Viestintätaidot 5 op

Taulukko 2: Opetussuunnitelman toteuttamisen opintovuosisuunnitelma
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Yhteiset monialaiset opinnot
Yhteisten monialaisten opintojen tavoitteena on 
antaa opiskelijalle valmiuksia korkeakouluopiske-
luun, oman urasuunnitelman laatimiseen, toteut-
tamiseen ja ylläpitämiseen sekä oman oppimisen 
arvioimiseen. Opintojen tavoitteena on lisäksi, että 
opiskelija tuntee Humakin pedagogiset periaatteet, 
käytänteet ja oppimiskäsityksen sekä ymmärtää 
itseohjautuvuuden sekä opinnoista vastuun otta-
misen merkityksen. Opiskelija oppii käyttämään 
oppimisen liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa ja 
avoimia oppimisympäristöjä. Opiskelija ymmärtää 
opiskeluun liittyvät eettiset periaatteet ja käytännöt 
ja tietää vaikuttamismahdollisuutensa Humakissa. 
Lisäksi opiskelija saa valmiudet puhe-, kirjoitus- ja 
ryhmäviestintään. 

Kulttuurituottajan 
ammatilliset opinnot 
Ammattialan yhteisissä opinnoissa opiskelija hank-
kii tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kulttuurituot-
tajan tehtävissä toimimiseen. Ammattialan yhteiset 
opinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudes-
ta:

• Kulttuurin toimintaympäristön tuntemus
• Kulttuurituottamisprosessin hallinta
• Kulttuurituotannon liiketaloudellinen osaami-

nen

Kulttuurin toimintaympäristön tuntemuksen opin-
tokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot Kulttuu-
ripolitiikka, Taiteen tuntemus, Taidelajiin perehty-
minen, Tuottajan lakitieto ja Kansalaistoiminnan 
perusteet. Lisäksi opiskelija saavuttaa ammatti-
korkeakouluasetuksessa säädetyn kielitaidon Kieli-
opinnot-opintokokonaisuudessa.  

Kulttuurituottamisprosessin hallinnan opintoko-
konaisuuteen sisältyvät opintojaksot Kulttuurituo-
tannon perusteet, Kulttuurituottajan toiminnan 
perusteet, Kulttuurituotannon käytännöt, Media-
taidot, Projektitoiminta, Taiteen soveltava käyttö 
sekä Viestintätaidot. 

Kulttuurituotannon liiketaloudellinen osaaminen 
-opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot 

Markkinointi, Talouden toimintameka-
nismit, Taloussuunnittelu, Toiminnan 
ja rahoituksen suunnittelu, Tuotteista-
minen sekä Yrittäjyys. 

Ammatilliset suuntautumisopinnot
Ammatillisilla suuntautumisopinnoilla opiskelija 
kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Syventä-
vissä suuntautumisopinnoissa opiskelija vahvistaa 
omaa osaamistaan kulttuurin sisällöntuotannossa, 
kulttuurituotannon käytännöissä sekä liiketalou-
dellisessa osaamisessa.  

Ammatillisissa suuntautumisopinnoissa opiskelija 
perehtyy myös työelämän innovaatiotoiminnan pe-
rusteisiin ja käytäntöihin sekä kehittää johtamistai-
dollisia valmiuksiaan. 

Työelämän kehittämisopinnot
Työelämän kehittämisopinnot koostuvat opinnäy-
tetyöstä ja sitä tukevista opinnoista, Kehittämis-
työn menetelmät 1 ja 2 -opintojaksoista. Työelämän 
kehittämisopinnoissa opiskelija oppii soveltamaan 
kehittämistyön menetelmiä ja tutustuu alan tule-
vaisuuden näkymiin. Opintokokonaisuuden aikana 
opiskelijan osaaminen kehittyy suorittavalta tasol-
ta työtä arvioivalle ja kehittävälle tasolle. 

Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija vahvistaa 
ammatillista suuntautumistaan tai hankkii uusia 
näkökulmia ammatilliseen osaamiseensa. Vapaasti 
valittavina opintoina voidaan suorittaa lisäksi am-
mattialan yhteisiä opintoja tai ammatillisen suun-
tautumisen opintoja tai opintoja Humakin muusta 
tarjonnasta. Niihin voi soveltuvin osin liittää opin-
toja myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta, 
virtuaaliammattikorkeakoulun tarjonnasta tai ul-
komailla suoritettavia opintoja. Vapaasti valittavat 
opinnot voivat koostua alle 10 opintopisteen koko-
naisuuksista. 

OPINTOJEN YLEINEN KUVAUS
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Kulttuurituotannon koulutuksessa opiskelijan pa-
kollisiin opintoihin kuuluu opintoja kansainväli-
sessä oppimisympäristössä. Opintojen laajuus on 
vähintään 30 op, ja ne ajoittuvat opintovuosiin 1-4. 
Aikuisopiskelijoiden kohdalla opintojen laajuus on 
10 op.

Kansainvälisessä oppimisympäristössä suoritetut 
opinnot on integroitu Humakin muuhun opetus-
tarjontaan.

Oppimistavoitteet
Opintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa koh-
taamaan kansainvälistyvä toimiala ja valmentaa 
häntä työskentelemään kansainvälisessä toimin-
taympäristössä. Tavoitteenasettelussa seurataan 
ECTS-projektin 19.4.2006 antamaa suositusta am-
mattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kan-
sainvälisyyskompetensseista, joiden mukaan opin-
tonsa päätökseen vienyt opiskelija 

• ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyö-
hön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa  

• osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä 
tietolähteitä 

• ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaiku-
tuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialal-
laan.

Suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa kansainvälisyysopintoja 
sekä ulkomailla että kotimaassa. Ulkomailla suo-

Kansainvälisyysopinnot
ritetut opinnot tapahtuvat Humakin yhteistyökor-
keakoulujen kanssa toteutettuna vaihto-opiske-
luna, työharjoitteluna tai muilla tavoin (projektit, 
seminaarit ja kurssit, vierailukäynnit yms.). Opin-
tojen on oltava osa opiskelijan tutkintoa.

Kotimaassa suoritetut kansainvälisyysopinnot voi-
vat koostua 1-30 opintopisteen kokonaisuuksista. 
Näistä kuitenkin vähintään 10 opintopistettä on 
suoritettava harjoitteluna tai projektityöskentelynä 
kansainvälisessä tai monikulttuurisessa tai vastaa-
vankaltaisessa organisaatiossa. 

Muilta osin kotimaassa suoritetut kansainvälisyy-
sopinnot voivat liittyä seuraaviin: 

• Humakin ja muiden korkeakoulujen englan-
ninkielinen opetustarjonta  

• yhteistyöprojektit vaihto-opiskelijoiden kanssa 
• kansainvälisten vierailijoiden antama opetus 
• kansainväliset seminaarit kotimaassa 
• kansainvälistymistä tukeva monimuoto-opetus 
• muuhun opetukseen sisältyvät, kansainvälis-

tymistä tukevat opetuskokonaisuudet (esim. 
syventävien suuntautumisopintojen moni-
kulttuurisuuteen, kansainväliseen kulttuuri-
tuotantoon ja kulttuurivientiin perehdyttävät 
opintojaksot).  

Kotimaassa suoritettavista kansainvälisyysopin-
noista on aina sovittava ennen opintojen aloitta-
mista opiskelijan opinnoista vastaavan lehtorin 
kanssa, jolloin varmistetaan myös opintojen oppi-
mistavoitteiden toteutuminen.
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OPINNOT

Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi 5 op

Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi (1/2) 4 op
Tavoitteet:
Opiskelija
• tuntee Humakin pedagogiset yleisperiaatteet ja 

käytänteet sekä oppimiskäsityksen 
• ymmärtää itseohjautuvuuden ja opinnoista 

vastuun ottamisen merkityksen 
• osaa käyttää oppimiseen liittyvää tieto- ja vies-

tintätekniikkaa sekä avoimia oppimisympäris-
töjä* (sis. digitaalinen lukutaito ja Humak pro.) 

• osaa arvioida omaa oppimistaan sekä ammatil-
lista kehitystään

Sisältö:
• opiskeluvalmiudet ja itsensä kehittäminen (sis. 

esteettömyys Humakissa, oppimisvaikeuksiin 
liittyvät tukimuodot, mahdollinen sopeuttami-
nen tai mukauttaminen) 

• opiskelu Humakin oppimisyhteisöissä: Hu-
mak pedagogiikka ja valmentaminen osana 
opiskeluprosessia, TKI-toiminnan perusteet, 
oppimiskäsitys, opiskelukäytänteet ja integra-
tiivisen oppimisen tavoite 

• tieto- ja viestintäteknisten välineiden ja avoi-
mien oppimisympäristöjen käyttö Humakissa 

• itsensä johtaminen, itseohjautuvuus, vastuu 
opinnoista ja ongelmanratkaisutaidot

Ammattilaiseksi kehittyminen ja 
ammatillisen kasvun prosessi (2/2) 1 op 
Tavoitteet
Opiskelija:
• kykenee kompetenssiperusteisesti suunnitte-

lemaan ja arvioimaan omaa oppimistaan sekä 
ammatillista kehitystään läpi opintojen  

• osaa laatia oman urasuunnitelmansa, ja tehdä 
oman osaamisensa näkyväksi sekä arvioida sitä 
(sis. CV ja työhakemus)

 

Sisältö:
• syventävät opiskeluvalmiudet  
• kehityskeskustelut ja tavoitteellinen itsensä 

kehittäminen  
• syventävä itsensä johtaminen, itseohjautuvuus, 

vastuu opinnoista ja ongelmanratkaisutaidot 
• ammatillisen kasvun kompetenssiperusteinen 

suunnittelu ja arviointi

Yhteiskunta- ja työelämä- 
toimijuus 5 op

Tavoitteet
Opiskelija:
• osaa käyttää erilaisia vaikutusmahdollisuuksia 

Humakissa ja opiskelijayhteisössä 
• ymmärtää ammattieettisesti kestävän työsken-

telyn merkityksen 
• tietää opiskeluunsa ja tulevaan ammattiinsa 

liittyviä eettisiä periaatteita ja osaa tunnistaa ja 
etsiä ratkaisuja eettisiin kysymyksiin 

YHTEISET MONIALAISET OPINNOT 15 op
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• ymmärtää työ ja toimintaympäristöjen mo-
nimuotoisuuden (esim. yrittäjyys sekä siihen 
liittyvä toimintakulttuuri) 

• tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, 
palvelu- ja vaikutusjärjestelmät 

• ymmärtää ihmisoikeuksien, tasa-arvon edis-
tämisen, vastuun ottamisen ja kestävän kehit-
tymisen periaatteiden merkityksen ja osaa to-
teuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä 

• ymmärtää verkostojen merkityksen oppimises-
sa ja ammatillisessa kontekstissa

Sisältö:
• eettisyys ammatillisessa toiminnassa (eettiset 

ohjeet, sosiaalietiikka Humakissa) 
• asioihin vaikuttaminen Humakissa (sis. Huma-

kin laaturyhmä, opiskeluhyvinvointiryhmä)  
• työ- ja toimintaympäristöjen monimuotoisuus 
• yhteiskunnalliset päätös-, palvelu- ja vaikutus-

järjestelmät 
• ihmisoikeudet, vastuunottaminen ja kestävän 

kehityksen periaatteet 
• ammatilliset verkostot ja oppimisen verkostot

Suomen kieli ja viestintä 5 op 
Puheviestintä 1 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• osaa toimia työelämän erilaisissa viestintäti-

lanteissa 
• tietää omat vahvuutensa viestijänä ja saa väli-

neitä kehittää taitojaan 
• osaa synnyttää ja ylläpitää vuorovaikutusta 

viestintätilanteissa 
• osaa antaa ja vastaanottaa palautetta

• tietää vaikuttavan viestinnän tehokeinoja ja 
osaa käyttää niitä omassa viestinnässään

Sisältö:
• viestijäkuva ja viestintäkompetenssin kehitty-

minen 
• esiintymisjännityksen hallinta 
• vuorovaikutus viestintätilanteissa (kuuntele-

minen ja havaintojen tekeminen) 
• palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
• perusteleminen ja vaikuttaminen 
• havainnollistamisen taidot (sanaton viestin-

tä, kielellinen havainnollistaminen, sisällön 
rakentaminen havainnollistamisvälineet)

Kirjoitusviestintä 2 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• osaa kirjoittaa AMK -opinnoissa vaadittavien 

tekstilajien vaatimusten mukaisesti 
• tuntee tieteellisen tekstin erityispiirteet 
• tuntee ja osaa laatia työelämän keskeisiä asia-

kirjoja 
• osaa hankkia opintojen ja ammatillisen ke-

hittymisen kannalta keskeistä kirjallisuutta 
ja hallitsee tiedonhaun ja käytön muotoja ja 
menetelmiä

Sisältö:
• AMK -kirjoittaminen 
• asiatyyli 
• kielenhuolto 
• tekstihuolto 
• keskeiset tekstilajit 
• verkkoviestintä ja sosiaalinen media (sis. mm. 

sähköposti, nettietiketti ja blogikirjoittaminen) 

• lähdekäytännöt, tieteellisen tekstin piirteet 
• työelämän asiakirjat (paitsi CV ja työhakemus) 
• asiantuntijan tiedonhankinta (verkkokurssi)

Ryhmäviestintä 2 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tunnistaa erilaisia ryhmiä ja ryhmäprosesseja 

ja osaa toimia erilaisissa ryhmissä 
• ymmärtää osallistumistapoja, rooleja ja raken-

teita ryhmissä ja osaa huomioida niitä omassa 
viestinnässään 

• hallitsee tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn ja 
osaa toimia ongelmatilanteissa rakentavasti 

• tuntee keskeiset neuvottelustrategiat ja kokous-
käytännöt sekä osaa toimia niiden mukaisesti 

Sisältö:
• erilaiset ryhmät ja niiden tunnuspiirteet 
• osallistumistapoja ja rooleja ryhmäviestintäti-

lanteissa 
• ryhmän rakenteet ja ryhmäprosessit 
• tavoitteen huomioiminen ryhmätoiminnassa 

(oppiminen, monialainen yhteistyö, kriisivies-
tintä jne.) 

• ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaidot 

• kokoustaidon ja neuvottelutaidon perusteet
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KULTTUURITUOTTAJAN AMMATILLISET OPINNOT 105 OP 

Kulttuurin toimintaympäristön  
tuntemus 35 op
Kieliopinnot 10 op
Englannin kielen opinnot sisältävät seuraavat opin-
tojaksot  

Ammatillinen englanti 2 op
Syventävä ammatillinen englanti 3 op 

Edeltävänä osaamisena opiskelija kykenee kom-
munikoimaan arkielämän tilanteissa suullisesti ja 
kirjallisesti englannin kielen (oletuslähtötaso Eu-
rooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2) keskeiset 
rakenteet halliten.

Molemmissa opintojaksoissa on samat seuraavat 
tavoite- ja sisältökuvaukset.

Tavoitteet
Opiskelija:
• osaa käyttää oman alansa sanastoa aktiivisesti 

sekä suullisesti että kirjallisesti 
• osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisös-

sä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin 
kielellä 

• osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä amma-
tillisissa tilanteissa englannin kielellä 

• osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjausti-
lanteissa englannin kielellä 

• selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esi-
tellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään 
englannin kielellä 

• osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkieli-
sistä oman alan lähteistä 

• ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa 
käyttää niitä asianmukaisesti.

Sisältö:
• kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, 
neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, 
työnhaku) 

• erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilan-
teet  

• oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen 
ammattitaidon ylläpitämisessä.

Ruotsin kielen opinnot sisältävät seuraavat opinto-
jaksot

Ammatillinen ruotsi 2 op
Syventävä ammatillinen ruotsi 3 op

Edeltävänä osaamisena opiskelija pystyy kommu-
nikoimaan arkielämän tilanteissa suullisesti ja kir-
jallisesti ruotsin (oletuslähtötaso Eurooppalaisen 
viitekehyksen taitotaso B1) perusrakenteet halliten. 
(Muualla kuin Suomessa koulusivistyksensä saa-
neet opiskelevat ruotsin sijasta suomea).

Molemmissa opintojaksoissa on samat seuraavat 
tavoite- ja sisältökuvaukset.

Tavoitteet
Opiskelija:
• osaa käyttää oman alansa sanastoa aktiivisesti 

sekä suullisesti että kirjallisesti 
• osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisössä 

sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä 
• osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä amma-

tillisissa tilanteissa ruotsin kielellä 
• osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjausti-

lanteissa ruotsin kielellä 
• selviytyy työnhausta ruotsiksi ja osaa esitellä 

toimintaympäristöään ja työtehtäviään ruotsin 
kielellä 

• osaa hankkia tietoa erilaisista ruotsinkielisistä 
oman alan lähteistä 

• ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa 
käyttää niitä asianmukaisesti.

Sisältö:
• kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, 
neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, 
työnhaku) 

• erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilan-
teet  

• oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen 
ammattitaidon ylläpitämisessä 

Kulttuuripolitiikka 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tuntee oikeustoimilain sekä sopimuksia sään-

televän lainsäädännön ja osaa laatia kulttuuri-
tuotantoon liittyviä sopimuksia  

• tuntee immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeuk-
sia koskevan lainsäädännön perusteet ja osaa 
hyödyntää niitä työssään  

• tuntee työsopimuslain sekä siihen liittyvät 
oikeudet ja vastuut  
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• osaa käyttää asiantuntijapalveluita ja arvioida 
niiden tarpeen. 

 
Sisältö:
• kansallinen kulttuuri- ja taidepolitiikka 
• kunnallinen kulttuuripolitiikka 
• EU ja pohjoismainen kulttuuripolitiikka 
• kulttuurihallinto 
• poliittiset päätöksentekojärjestelmät 
• hallinnon ja kulttuurialan lainsäädäntö.

Tuottajan lakitieto 5 op 
Tavoitteet
Opiskelija:
• tuntee oikeustoimilain sekä sopimuksia sään-

televän lainsäädännön ja osaa laatia kulttuuri-
tuotantoon liittyviä sopimuksia  

• tuntee immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeuk-
sia koskevan lainsäädännön perusteet ja osaa 
hyödyntää niitä työssään  

• tuntee työsopimuslain sekä siihen liittyvät 
oikeudet ja vastuut  

• osaa käyttää asiantuntijapalveluita ja arvioida 
niiden tarpeen. 

Sisältö:
• lainsäädännön perusteet ja keskeinen käsit-

teistö 
• oikeudellisen tiedon hyödyntäminen tuottajan 

työssä 
• kulttuurituotannon kannalta keskeisen lain-

säädännön tuntemus 
• sopimusten laatiminen ja neuvotteleminen 
• työsuhteiden ja toimeksiantosuhteiden tunte-

mus.

Taiteen tuntemus 5 op
Tavoitteet 
Opiskelija:
• tuntee ja kykenee seuraamaan erilaisia taiteen 

ilmiöitä    
• tuntee taitelijoiden työn toimintaedellytyksiä 
• ymmärtää taiteellisen työn kulttuurituotannon 

näkökulmasta 
• osaa keskustella asiantuntevasti taiteesta.

Sisältö:
• taiteilijavierailut ja tutustuminen taiteen alan 

esityksiin 
• taiteilijahaastattelu 
• tutustuminen taideinstituutioihin 
• taidekeskustelujen seuraaminen erilaisissa 

medioissa 
• erilaisten tekstityyppinen kirjoittaminen taiteesta. 

Taidelajiin perehtyminen 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tuntee valitsemansa taiteenalan historiaa, 

toimintakulttuuria ja oppii kirjoittamaan siitä 
sekä analysoimaan sitä  

• kykenee seuraamaan aktiivisesti valitsemas-
taan taiteenalasta käytävää keskustelua  

• osaa sijoittaa valitsemansa taiteenalan kan-
sainväliseen kontekstiin 

• pystyy osallistumaan taideteoreettisiin keskus-
teluihin.

Sisältö:
• taiteesta kirjoittamisen ja keskustelemisen 

taidon syventäminen  
• taideteoreettiseen keskusteluun osallistuminen 
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• kansainvälinen taidekenttä.

Kansalaistoiminnan perusteet 5 op
Tavoitteet 
Opiskelija:
• tietää yhteiskunnallisia vaikuttamis- ja osallis-

tumismahdollisuuksia  
• hahmottaa kansalaisyhteiskunnan kehityksen 

ja järjestötoiminnan erityispiirteet 
• kykenee hyödyntämään kulttuurituottajan 

taitoja kansalais- ja järjestötoiminnassa  
• hallitsee yhdistystoiminnan perusteet, kokous-

tekniikan ja lainsäädännön  
• kykenee toimimaan monikulttuurisessa toi-

mintaympäristössä. 

Sisältö:
• kansalaistoimintaa säätelevä lainsäädäntö 
• yhteiskunnan muodolliset ja epämuodolliset 

päätöksentekojärjestelmät 
• kansalaistoiminnan kehitys ja tulevaisuus  
• konkreettiset vaikuttamiskeinot 
• monikulttuurisuustaidot 
• vapaaehtoistoiminta.

Kulttuurituottamisprossessin 
hallinta 40 op
Mediataidot 5 op
Tavoitteet 
Opiskelija:
• hallitsee graafisen viestinnän perusteet  
• osaa käyttää kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmistoja 
• tuntee viestintäkentän ja niiden toimintatavat 

(lehdistö, sähköinen viestintä, printti, Internet, 
sosiaalinen media)  

• osaa tulkita mediaa kriittisesti.  

Sisältö: 
• kuvankäsittely ja taitto-ohjelmisto 
• viestintävälineiden tuntemus  
• viestimien välittämien sanomien tulkinta.

Projektitoiminta 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää projektityöskentelyn erityispiirteet ja 

toimintatavat kulttuurituotannoissa 
• osaa suunnitella, hallinnoida ja johtaa projekteja 
• hallitsee tiimityöskentelyn menetelmiä. 

Sisältö:
• projektien suunnittelu, hallinnointi, arviointi 

ja raportointi  
• tiimityö.  

Viestintätaidot 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää viestinnän keskeiset käsitteet 
• osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa ja 

-kulttuureissa 
• osaa käyttää vuorovaikutustaitojaan  
• tunnistaa valmiuksiaan viestijänä.

Sisältö:
• viestinnän käsitteiden ja viestintäprosessin 

tuntemus (yhteisöviestintä, sisäinen ja ul-
koinen viestintä, kriisiviestintä, kulttuurien 
välinen viestintä) 

• viestintäsuunnitelman laatiminen 
• tiedotteen ja uutisen laatiminen 

• tiedotustilaisuuden järjestäminen ja mediassa 
esiintyminen.

Kulttuurituotannon perusteet 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tunnistaa erilaisten tuotantojen osa-alueita ja 

tuotantoprosesseja 
• oppii tuottajan työn teoreettista pohjaa 
• tietää kulttuurituotantoja koskevat määräykset 

ja luvanvaraiseen toimintaan liittyvät rajoituk-
set  

• osaa huomioida tapahtumatuotannon eettisyy-
teen ja ekologisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö:
• kulttuurituotannot: tekninen, taloudellinen, 

sisällöllinen tuotanto ja johtaminen 
• kulttuurituotantojen erilaiset toimintaympä-

ristöt 
• kulttuurituotantoprosessit ja niiden hallinta  
• lupakäytännöt  
• kulttuurituotantojen turvallisuus ja ekologia

Kulttuurituottajan 
toiminnan perusteet 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• hahmottaa kulttuurituottajan erilaisia työnkuvia 
• hahmottaa kulttuurituottajan erilaisia työteh-

täviä 
• kykenee alustavasti arvioimaan itseään ja toi-

mintaansa kulttuurituottajana 

Sisältö:
• tuottajan ammatti-identiteetti, ammattietiikka 

ja arvopohja 
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• oman toiminnan johtaminen ja työhyvinvointi 
• osallistuminen kulttuurialan tuotantojen suun-

nitteluun, toteutukseen ja johtamiseen  
• tutustuminen erilaisiin kulttuurituotantoihin 

ja kulttuurituottajiin 
• henkilökohtaisen tuottajakansion kokoamisen 

aloittaminen. 

Taiteen soveltava käyttö 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• ymmärtää taiteen laajan merkityksen ihmisen 

hyvinvoinnille 
• osaa soveltavan taiteen menetelmiä 
• osaa toteuttaa yhteistyöprojektin soveltavan 

taiteen keinoin.

Sisältö:
• perehtyminen taiteen, hyvinvoinnin, voimaan-

tumisen ja saavutettavuuden käsitteisiin 
• tutustuminen taiteen soveltavan käytön mene-

telmiin ja muotoihin 
• kohderyhmien kanssa tehtävä projektimainen 

yhteistyö 
• projektitoteutuksen esittäminen sekä oman 

että vertaisryhmän projektien arviointi. 

Kulttuurituotannon käytännöt 10 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tutustuu ammattialan työtehtäviin ja toimin-

taympäristöihin käytännön työn kautta 
• saa oman ammatti-identiteettinsä kehittymiselle 

tärkeitä rakennusaineita 
• verkostoituu alan toimijoiden ja sidosryhmien 

kanssa 

• osaa hyödyntää opintojaksoilla Kulttuurituotan-
non perusteet ja  Kulttuurituottajan toiminnan 
perusteet hankkimiaan tietoja.

Sisältö:
• harjoittelu alan työpaikassa kotimaassa tai 

ulkomailla  
• työyhteisössä toimiminen  
• oman toiminnan johtaminen 
• kulttuurituotannon tekninen, taloudellinen ja 

sisällöllinen osaaminen 
• tuottajan ammatti-identiteetti, etiikka ja arvo-

pohja 
• harjoittelun raportointi ja raportin esittäminen 

työelämäseminaarissa. 
 

Kulttuurituotannon 
liiketaloudellinen osaaminen 30 op 
Markkinointi 5 op
Tavoitteet 
Opiskelija:
• tuntee taiteen ja kulttuurimarkkinoinnin eri-

tyispiirteet 

• tuntee markkinoinnin eri kanavat ja osaa hyö-
dyntää niitä 

• ymmärtää markkinoinnin merkityksen ja toi-
mintatavat osana kulttuurituottajan työtä 

• osaa laatia markkinointisuunnitelman ja -bud-
jetin. 

Sisältö: 
• markkinoinnin perusteet ja toimintatavat 
• markkinointikanavien tuntemus 
• markkinointisuunnitelman ja -budjetin laati-

minen 

• median hyödyntäminen markkinoinnissa 
• kansainvälinen markkinointi 
• sponsorointipakettien laatiminen.

Toiminnan ja rahoituksen 
suunnittelu 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tuntee kulttuuritoiminnan suunnittelun ja 

rahoituksen periaatteet  
• kykenee soveltamaan rahoitusosaamistaan 

käytännössä  
• osaa toteuttaa rahoituksen valitsemassaan pro-

jektissa, tuotannossa tai organisaatiossa.

Sisältö:
• rahoituksen suunnittelu ja varainhankinta  
• toimintasuunnitelman laatiminen  
• tuotantoyhteistyön suunnittelu  
• rahoitus- ja tuotantosuunnittelu käytännössä. 

Talouden toimintamekanismit 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• ymmärtää valtiontalouden toimintamekanisme-

ja ja osaa tulkita niihin liittyviä tunnuslukuja  
• tuntee rahoitusmekanismit ja osaa soveltaa 

niitä kulttuurituotannon alaan  
• ymmärtää luovan talouden ja kulttuurin toimi-

alan käsitteet ja niiden alueellisen, valtakun-
nallisen ja kansainvälisen merkityksen  

• tuntee sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käy-
täntöjä ja osaa soveltaa niitä kulttuurituotan-
non alaan. 
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Sisältö:
• alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen 

julkinen rahoitus sekä yksityinen voittoa tuot-
tamaton rahoitus kulttuurituotannon näkökul-
masta  

• sponsorointi ja yritysyhteistyö  
• julkiseen ja voittoa tuottamattomaan rahoituk-

seen liittyvä lainsäädäntö.  

Taloussuunnittelu 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• hallitsee kirjanpidon periaatteet 
• osaa hoitaa maksuliikennekäytännöt 
• tuntee taloussuunnitteluun liittyvän lainsää-

dännön  
• hallitsee kulttuurituotannon taloussuunnitte-

lun, budjetoinnin ja talousseurannan 
• osaa analysoida talouden tunnuslukuja.

Sisältö:
• taloussuunnittelu ja budjetointi 
• maksuliikenne ja muut taloushallinnon prosessit 
• kirjanpito 
• verotus. 

Tuotteistaminen 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tuntee palveluiden tuotteistamisprosessit ja 

osaa analysoida, arvioida ja kehittää tuote- ja 
palveluprosesseja 

• ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen 
periaatteita ja käytäntöjä asiakaslähtöisesti 

• tunnistaa erilaisten tuotteiden rakenteita ja 
liiketoiminnallisia mahdollisuuksia 

• osaa rakentaa tuotteita ja palveluita sekä hallit-
see tuotteistamisprosessin.

Sisältö:
• tuotteistaminen ja palvelumuotoilu 
• tuotteen ja palvelun rakentaminen ja periaat-

teet 
• tuotteen liiketoiminnalliset mahdollisuudet, 

tuoteanalyysi ja markkinat 
• tuotteen tai palvelun suunnittelu ja muotoilu 

ideasta  
• tuotteistamisprosessi ja sen johtaminen. 

Yrittäjyys 5 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• tuntee sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden periaat-

teet  
• tuntee oman alansa yritysten toimintaympä-

ristön ja osaa arvioida toimintaympäristössä 
tapahtuvia muutoksia 

• tuntee yritystoiminnan ansaintamalleja ja 
rahoitusta  

• hallitsee asiakasnäkökulman liiketoiminnassa 
• osaa laatia toteuttamiskelpoisen liiketoiminta-

suunnitelman.

Sisältö:
• yrittäjyysajattelu, sisäinen ja ulkoinen yrittä-

jyys  
• yrityksen toimintaympäristö ja markkinat 
• ansaintamallit ja yritystoiminnan rahoitus  
• yrityksen liikeidea 
• yrityksen hallinto ja organisointi  
• asiakkuudet, myynti ja markkinointi.



24

AMMATTILLISET SUUNTAUTUMISOPINNOT 70 op

Syventävät  
suuntautumisopinnot 50 op
Johtaminen 5 op 
Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää johtamisen teorioita ja menetelmiä 
• tuntee henkilöiden ja henkilöstöresurssien 

johtamisen malleja 
• tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset, erilai-

set mallit ja toimintatavat 
• osaa pohtia omaa johtajuuttaan ja johtajan 

rooliaan.

Sisältö:
• henkilöiden ja henkilöstöresurssien johtaminen 
• työnjohto ja esimiestyöskentely 
• opintojakson suorittaminen kytketään Inno-

vaatiotoiminnan perusteet ja käytännöt tai 
Syventävien suuntautumisopintojen suoritta-
miseen. 

Innovaatiotoiminnan perusteet 5 op 
Tavoitteet
Opiskelija:
• tuntee innovaatiotoiminnan prosesseja ja 

muotoja 
• osaa käyttää luovan ongelmanratkaisun mene-

telmiä ja rakentaa uusia luovia toimintamalleja 
• osaa kyseenalaistaa toimintatavat ja konventiot.

Sisältö:
• innovaatio ja innovatiivisuus toiminnan kehit-

tämisessä 

• luovan työskentelyn menetelmät 
• oman luovuuden edistäminen.

Innovaatiotoiminnan käytännöt 10 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• osaa työskennellä monialaisissa innovaatiopro-

sesseissa 
• osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja talou-

dellisesti kannattavia ratkaisuja 
• kykenee edistämään ryhmän luovuutta ja tu-

loksellisuutta 
• osaa toteuttaa innovaatioprojektin. 

Sisältö:
• innovaatioprosesseihin osallistuminen alan 

hankkeissa 
• toiminta ryhmässä luovuutta edistävällä tavalla 
• kollektiivisen ja monialaisen luovuuden hyö-

dyntäminen. 

Syventävä perehtyminen kulttuurin 
sisällöntuotantoon 10 op
Tavoitteet 
Opiskelija:
• syventää osaamistaan kulttuurin ja taiteen 

sisällön tuottamisessa ja kykenee toimimaan 
alan työelämän kehittämistehtävissä  

• ymmärtää alan toimintalogiikan, tunnistaa 
keskeiset organisaatiot ja toimijat sekä osaa 
hankkia tietoa alasta myös kansainvälisesti 

• laajentaa ammatillisia verkostojaan 
• vahvistaa ja suuntaa urasuunnitelmaansa 

• vahvistaa ammatillista identiteettiään  
• kehittää toimi- ja ammattialan käytäntöjä.  

Sisältö:
• harjoittelu tai projekti kulttuurin sisällöntuo-

tannon alueella (sisältö määräytyy kehittämis-
tehtävän mukaan)  

• opiskelija tuottaa alan sisältöä, joka liittyy 
taiteen tai kulttuurin sisältöihin (esittävät tai-
teet, visuaaliset taiteet, kirjallisuus, elokuva- ja 
mediataiteet, taideteollisuus, soveltavat taiteet, 
lastenkulttuuri, kulttuurihistoria, monikult-
tuurisuus) 

• harjoittelu-/projektisuunnitelma 
• harjoittelu-/projektiraportti 
• raportin esittäminen työelämäseminaarissa.

Syventävä perehtyminen 
kulttuurituotannon käytäntöihin 10 op  
Opiskelija:
• syventää osaamistaan kulttuurituotannon käy-

tännöissä ja kykenee toimimaan tämän alan 
hankkeissa  

• vahvistaa osaamistaan tuotantoprosessin 
osa-alueella (tapahtuma, festivaali ja muu tuo-
tanto, tuotantoprosessin hallinto ja johtaminen 
tai kansainvälinen kulttuurituotanto) 

• laajentaa ammatillisia verkostojaan 
• vahvistaa ja suuntaa urasuunnitelmaansa 
• vahvistaa ammatillista identiteettiään  
• kehittää toimi- ja ammattialan käytäntöjä
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Sisältö:
• harjoittelu tai projekti opiskelijan jollakin tuo-

tantoprosessin alueella 
• harjoittelu-/projektisuunnitelma 
• harjoittelu-/projektiraportti 
• raportin esittäminen työelämäseminaarissa. 

Syventävä perehtyminen 
liiketaloudelliseen osaamiseen 10 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• syventää liiketoimintaosaamistaan ja kykenee 

toimimaan tämän alan hankkeissa  
• vahvistaa osaamistaan liiketoiminnan 

osa-alueella (kulttuuripalvelun tuotteistami-
nen, markkinointi, taloushallinto, yrittäjyys, 
kulttuurivienti, elinkeinoelämän kehittäminen, 
verkostoituminen, eettinen liiketoiminta) 

• laajentaa ammatillisia verkostojaan 
• vahvistaa ja suuntaa urasuunnitelmaansa 
• vahvistaa ammatillista identiteettiään  
• kehittää toimi- ja ammattialan käytäntöjä.

Sisältö:
• harjoittelu tai projekti opiskelijan jollakin lii-

ketoimintaosaamisen alueella 
• harjoittelu-/projektisuunnitelma 
• harjoittelu-/projektiraportti 
• raportin esittäminen työelämäseminaarissa.

Eriytyvät suuntautumisopinnot 20 op
Opiskelija valitsee yhden kolmesta suuntautumis-
vaihtoehdosta: 

• Kulttuuri liiketoimintana 20 op

• Tapahtumatuotannon kehittäminen 20 op
• Tuottaja yhteiskunnallisena toimijana 20 op

Opintojaksojen yhteinen sisältö:
Sisältö (1/2) 10 op

• kirjallisuuteen perehtyminen
• järjestettäviin seminaaripäiviin (aloitus- ja 

lopetusseminaariin) osallistuminen
• kehittämis- tai toimintasuunnitelman tai toi-

mintamallin laatiminen ennakkotehtävänä
• selvitys, miten kehittämissuunnitelmaa mah-

dollisesti jatketaan opinnäytetyöhön

Sisältö (2/2) 10 op

• harjoitteluun liittyvät asiakirjat (harjoittelus-
opimus ja liitteenä harjoitteluorganisaation 
hyväksymä alustava kehittämissuunnitelma)

• harjoittelupaikan toimintaan perehtyminen
• harjoittelu harjoittelusuunnitelmassa asetettu-

jen tavoitteiden mukaisesti
• harjoitteluraportti ja oman oppimisen ja omien 

kehittämistaitojen arviointi
• kehitystehtävän esittely seminaarissa

Kulttuuri liiketoimintana 20 op
Tavoitteet 
Opiskelija:
• osaa työskennellä kulttuurituotannon alalla 

yrittäjänä, työntekijänä tai yhteistyössä elin-
keinoelämän kanssa 

• tunnistaa ja osaa kehittää yksityisen sektorin 
toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia julkisen 
ja kolmannen sektorin kanssa 

• osaa mallintaa, rakentaa ja toteuttaa yhteis-
työtä moniammatillisessa ja monialaisessa 
verkostossa 

• laajentaa näkökulmaansa kulttuuriviennin ja 
kansainvälisen yhteistyön suuntaan 

• syventää yrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehit-
tämiseen liittyviä tietojaan ja taitojaan.

Tapahtumatuotannon 
kehittäminen 20 op 
Tavoitteet
Opiskelija:
• tunnistaa tapahtumatuotannon johtamisen 

malleja, käytäntöjä ja erityispiirteitä  
• osaa analysoida ja kehittää tapahtumaorgani-

saation toimintaa, hallintoa tai koordinointia  
• osaa analysoida ja kehittää tapahtumatuotan-

toa ja sen teknistä, sisällöllistä tai taloudellista 
osa-aluetta 

• osaa laatia tapahtumatuotantoon liittyvän 
kehittämishankkeen 

• osaa arvioida omaa toimintaansa kehittämises-
sä ja johtamisessa.

Tuottaja yhteiskunnallisena 
toimijana 20 op
Tavoitteet 
Opiskelija:
• kykenee vaikuttamaan yhteiskuntapoliittisiin 

tavoitteisiin taiteen ja kulttuurin keinoin 
• pystyy edistämään sosiaalista koheesiota ja 

yhteisöllisyyttä taiteen ja kulttuurin keinoin 
• osaa edistää uudenlaisen, omaehtoisen kau-

punkikulttuurin kehittymistä 
• edistää uudenlaista monikulttuurisuutta, jossa 

taide ja kulttuuri yhdistävät erilaisia väestö-
ryhmiä 

• osaa parantaa kulttuurin saavutettavuutta sen 
kaikilla osa-alueilla 

• kykenee edistämään ympäristö- ja yhteiskun-
tavastuullisuutta kulttuuritapahtumissa tai 
kulttuurin keinoin. 



26

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOPINNOT 30 op

Kehittämistyön menetelmät 1, 5 op 
Tavoitteet
Opiskelija:
• oppii tunnistamaan työelämän kehittämistarpeita. 
• tutustuu kehittämistyön moninaisiin menetel-

miin.  
• harjoittelee kehittämistyön menetelmien sovel-

tamista käytännössä.  
• tietää, mitä opinnäytetyöltä vaaditaan Huma-

kissa ja hahmottaa opinnäytetyöprosessin.

Sisältö:
• keskeiset kehittämistyön menetelmät 

• Humakin TKI-hankkeet ja muut oman alan 
kehittämishankkeet 

• alan tulevaisuudennäkymät 
• työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen 

ryhmätöinä 
• Humakin opinnäytetyön periaatteet 

Kehittämistyön menetelmät 2, 10 op 
Tavoitteet
Opiskelija:
• oppii kehittämistyön menetelmiä syvällisesti ja 

osaa soveltaa niitä. 
• osaa soveltaa teoreettista tietoa työelämän 

kehittämistehtävissä. 
• osaa kehittää toimintaa analyyttisesti, kriitti-

sesti ja eettisesti kestävällä työotteella.
• kehittämistyön evaluointi.  
• osaa kirjoittaa hyvää asiantuntijatekstiä.

Sisältö:
• kehittämistyön menetelmien syventävä opetus 

ja soveltaminen. 
• kehittämistyön eettiset periaatteet. 
• kehittämistyö monialaisessa ryhmässä aitona 

työelämän tilaustyönä. 
• asiantuntijatekstin kirjoittamisen opetus ja 

harjoittelu. 
• tiedonhakuosaamisen syventäminen 
• suunnittelee ja käynnistää oman opinnäytetyö-

prosessinsa. 
• opinnäytetyön tilaajasopimuksen solmiminen.  
• opinnäytetyösuunnitelman laatiminen sekä 

sen esittely seminaarissa ja tilaajalle. 

Opinnäytetyö (15 op) 
Tavoitteet
Opiskelija:
• oppii kehittämään konkreettisesti työelämän 

käytäntöjä ammattimaisin menetelmin.   
• omaksuu tulevaisuusorientoituneen ja kehittä-

vän työotteen.  
• oppii soveltamaa kehittämistyön menetelmiä 

oman alan työtehtäviin. 
• oppii hyödyntämään kotimaisia ja kansainväli-

siä tietolähteitä omassa kehittämistyössä.  
• kehittyy asiantuntijatekstin tuottajana  
• oppii jalkauttamaan kehittämistyön tuloksia 

työelämään.

Sisältö:
• opinnäytetyö kokonaisuudessaan yksilö-, pari- 

tai ryhmätyönä.  
• opinnäytetyön suullinen esittely seminaarissa 

tai tilaajan tilaisuudessa. 
• mediatiedotteen muotoisen kypsyyskirjoitel-

man laatiminen.
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VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 20 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija vahvistaa 
ammatillista suuntautumistaan tai hankkii uusia 
näkökulmia ammatilliseen osaamiseensa. Vapaasti 
valittavina opintoina voidaan suorittaa lisäksi joi-
takin ammattialan yhteisiä opintoja tai ammatilli-
sen suuntautumisen opintoja tai opintoja Humakin 
muusta tarjonnasta. Niihin voi soveltuvin osin liit-
tää opintoja myös muiden korkeakoulujen tarjon-
nasta, virtuaaliammattikorkeakoulun tarjonnasta 
tai ulkomailla suoritettavia opintoja. Vapaasti valit-
tavat opinnot voivat koostua alle 10 opintopisteen 
kokonaisuuksista. 

Kulttuurituotantoalan 
seminaarit ja konferenssit 10 op
Tavoitteet
Opiskelija:
• syventää osaamistaan osallistumalla seminaa-

riin tai konferenssiin 
• tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämis-

tarpeita 
• osaa arvioida seminaarin tai konferenssin mer-

kitystä oman osaamisensa syventäjänä.

Sisältö:
• opinnollistamisesta sopiminen oman opintoja 

ohjaavan lehtorin kanssa 
• seminaariin tai konferenssiin osallistuminen 
• oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. 

Kulttuurituotantoalan projektit 10 op 
Tavoitteet
Opiskelija:
• pystyy opinnollistamaan oman aktiivisuutensa 

kulttuurituotantoalalla 
• ymmärtää projektityöskentelyn merkityksen 

kulttuurituotantoalalla 
• osaa projektitoiminnan peruskäsitteet 
• tuntee projektien työtehtäviä 
• osaa suunnitella ja toteuttaa omaa toimintaan-

sa projekteissa.

Sisältö:
• projektitoiminta alan työpaikassa 
• oman työtehtävän hallinta 
• projektin ideapaperin ja toteuttamissuunnitel-

man laatiminen ja esittäminen omalle opin-
noista vastaavalle lehtorille 

• projektin raportointi ja raportin esittäminen 
työelämäseminaarissa. 

• vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liitty-
vät suulliset ja kirjalliset harjoitukset (esim. 
sähköpostit, tervehtiminen ja itsensä esitte-
leminen, puhelinkeskustelut, tarkennuksen 
pyytäminen ) 

• oman alan kirjallinen ja suullinen viestintä. 
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Opiskelija voi suorittaa opintojensa aikana vapaasti valittavia opintoja. Humakilla on tarjolla yhteisiä kai-
kille opiskelijoille tarkoitettuja vapaasti valittavia opintoja. 0-jaksolle sijoitetut opintojaksot on mahdol-
lista suorittaa milloin vain kuluvan lukuvuoden aikana. Syys- ja kevät jaksolle merkityt vapaavalintaiset 
opintojaksot on mahdollista suorittaa vain ko. jaksojen aikana. Kaikki vapaavalintaiset opinnot löydät 
oman koulutuksesi tarjonnan alta. 

Seuraavalla sivulla on kuvattuna opetustarjontataulukko, jossa opintojakson perässä näkyy yksikkö, jossa 
vapaasti valittavat opinnot ovat tarjolla. Kampus merkintä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, 
että opintojakso suoritetaan ko. kampuksella, vaan vapaavalintaisia opintoja voi myös tehdä itsenäisesti. 
Saadaksesi lisätietoa opinnoista ota yhteys opintojaksosta vastaavaan lehtoriin. 

Humakin yhteisten vapaavalintaisten opintojen lisäksi opiskelijoille on tarjolla koulutuskohtaisia vapaasti 
valittavia opintoja, nämä tarjonnat näet koulutusten omista tarjontataulukoista ja opetussuunnitelmista. 

Humakin vapaasti  
valittavat opinnot
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Vapaas%	vali*avat	opintojaksot Minkä	yksikön	alta	
tarjonta	löytyy

Jakso

Vertaistutoroin%	(5) Kuopion	kampus 0

Kansainvälinen	tutoroin%	(5) Kuopion	kampus	


0

Markkinoin%tutoroin%	(5) Kuopion	kampus	


0

Kokemustutoroin%	(5) Kuopion	kampus	


0

Liikuntatutoroin%	(5) Kuopion	kampus	


0

Opiskelija-ak%ivina	toimiminen	HUMAKOssa	(1-20) Jyväskylän	kampus	
Kauniaisten	kampus	
Kuopion	kampus	
Nurmijärven	kampus	
Turun	kampus

0

Ote*a	opintoihin	(2) TKI-Humak	Akseli	
(Jyväskylä)	
TKI	Humak	O*o	(Kuopio)	
TKI-Humak	Ilkka	
(Pääkaupunkiseutu)	
Kauniaisten	kampus	
Nurmijärven	kampus	
TKI-Humak	Meri	(Turku)	


1-2

Ruotsinkielen	valmentavat	opinnot	(3) Jyväskylän	kampus	
Kauniaisten	kampus	
Kuopion	kampus	
Nurmijärven	kampus	
Turun	kampus	

1-2

Englanninkielen	valmentavat	opinnot	(2) Jyväskylän	kampus	
Kauniaisten	kampus	
Kuopion	kampus	
Nurmijärven	kampus	
Turun	kampus	

1-2

Nordiska	landskap	(3) Kauniaisten	kampus 2

Professional	English	in	Prac%ce	(2) Turun	kampus 0

Venäjän	peruskurssi	(3) Kuopion	kampus 2
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Vertaistutorointi  5 op
Tavoitteet:
Opiskelija
• vertaistutor perehtyy toimintaansa vertaisoh-

jaajana sekä opiskeluhyvinvoinnin ja yhteisöl-
lisyyden edistäjänä kampuksellaan 

• opiskelija toimii aloittavan opiskelijan vertais-
tukena. 

Sisältö:
• koulutuksessa opiskelija perehdytetään ver-

taistutortoiminnan perusteisiin 

• vertaistutor osallistuu pääsykokeiden järjestä-
miseen, uusien opiskelijoiden orientaatioon ja 
tukee oman pienryhmänsä ryhmäytymistä ja 
sopeutumista Humakissa opiskelemiseen

 

Kansainvälinen tutorointi 5 op
Tavoitteet
Opiskelija: 
• KV-tutor perehtyy toimintaansa kansainväli-

sen opiskelijan ohjaajana sekä opiskeluhyvin-
voinnin ja yhteisöllisyyden edistäjänä kampuk-
sellaan 

• opiskelija toimii vaihto-opiskelijan omana 
tutorina

Sisältö:
• Koulutuksessa opiskelija perehdytetään KV-tu-

toroinnin perusteisiin 

• KV-tutor tukee omien vaihto-opiskelijoiden 
opiskelua Humakissa ennen vaihtoon tuloa, 
sen aikana ja päättymisen jälkeen

Markkinointitutor 5 op
Tavoitteet:
Opiskelija 
• Markkinointitutor toimii Humakin ja HUMA-

KOn edustajana 
 
Sisältö: 
• Markkinointitutor tekee esittelykäyntejä eri 

oppilaitoksiin, toimii messuesittelijänä ja osal-
listuu hakukampanjoiden suunnitteluun 

• Markkinointitutor vastaa omassa yksikössään 
HUMAKOn markkinoinnista opiskelijoille

Kokemustutorointi  5 op
Tavoitteet:
Opiskelija
• Kokemustutor (Callidus-tutor) hyödyntää 

omia kokemuksiaan ja tietojaan samanlaisessa 
tilanteessa olevien tai siihen valmistautuvien 
opiskelijoiden kanssa 

Sisältö:
• Kokemustutor antaa kokemuspohjaista oh-

jausta osaamastaan asiasta 

• Toimintatapana voi olla yksilö- tai ryhmäohja-
us, vertaisopetustuokiot, kerho tai opintopiiri 

• Opiskelutaitoihin liittyvä ohjaus: tukimateri-
aalin tuottaminen, itsenäisen opiskelun jäsen-
täminen, opintovalinnoissa ja suunnitelmissa 
opastaminen, Otetta opintoihin –opintojak-
soon vertaisohjaajana osallistuminen. 

Liikuntatutorointi 5 op 

Tavoitteet:
Opiskelija: 
• saa käsityksen liikuntatutorin toiminnasta 

opiskeluhyvinvoinnin ja liikkumisen edistäjänä         
alueyksikössään 

• saa välineitä osaamisensa ja innostuksensa 
hyödyntämiseen opiskelijatovereiden kan-
nustamisessa ja aktivoinnissa liikunnalliseen 
toimintaan hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 
opinnoissa että vapaa-ajalla

Sisältö:
• Liikuntatutor kartoittaa ja mainostaa paikalli-

sia liikuntamahdollisuuksista. 

• Tutustuttaa opiskelijat liikuntamahdollisuuk-
siin toiminnallisten aktiiviteettien, lajikokeilui-
den sekä liikuntatapahtumien kautta

Opiskelija-aktiivina 
toimiminen HUMAKOssa 10 op
Tavoitteet:
Opiskelija
• Perehtyy opiskelijakuntatoimintaan 

• Osaa toimia vastuullisesti osana opiskelijakun-
taa 

• Ymmärtää yhdistyksen talouden hallintaa ja 
suunnittelua 

• Hahmottaa paikallisen ja valtakunnallisen 
opiskelijapolitiikan toimintaympäristön 

• Osaa ottaa kantaa opiskelijoita koskeviin edun-
valvonnallisiin kysymyksiin 

• Hallitsee kokoustekniikan ja -käytännöt 
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• Kykenee toimimaan vastuullisesti ja tavoitteel-
lisesti ryhmissä 

• Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa 
edellä kuvatussa toiminnassa

Sisältö:
• Opiskelijakuntatoiminta 
• Kokoustekniikat ja –käytännöt 

• Budjetointi ja talouden seuranta 

• Projekti- ja tiimityöskentely 

• Toiminnan suunnittelu 

• Raportointi, tiedottaminen ja markkinointi 

• Raportti oman osaamisen kehittymisestä 

• Työajanseuranta

Otetta opintoihin 2 op
Tavoitteet:
Opiskelija 
• saa otteen opinnoistaan ja opinnot edistyvät 

• lisää itsetuntemustaan oppijana ja opiskelijana  

• kehittää opiskeluvalmiuksiaan 

• tekee keskeneräiset opintojaksotehtävät val-
miiksi 

• lisää ryhmätyötaitojaan ja oppii sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa

Sisältö:
• sisällön suunnittelussa hyödynnetään 

CDS-projektin koulutusta Otetta opintoihin 

• sisällöt valitaan ryhmän toiveiden ja tarpeiden 
mukaisesti

• niitä voivat olla esim. ajankäyttö, motivaati-
on rakentaminen, luottamus itseen oppijana, 
mistä voimavaroja opiskelujen etenemiseen, 
sopivien tavoitteiden asettaminen ja niiden 
seuraaminen 

• lisäksi opintojakson aikana työstetään kesken-
eräisiä opintojaksotehtäviä valmiiksi

Ruotsin kielen valmentavat  
opinnot 3 op 
Tavoitteet:
Opiskelija
• pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan 

sekä suullisesti että kirjallisesti  arkielämän 
tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten 

• vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista 
taitoaan suoriutuakseen muista tutkintoon 
kuuluvista ruotsin opinnoista

Sisältö:
• kielen perusrakenteet ja sanasto sekä niiden 

soveltaminen vapaa-ajan ja työelämän tilantei-
siin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa har-
joituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen 
ja itsensä esitteleminen, puhelinkeskustelut, 
tarkennuksen pyytäminen ) 

• oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään 
tutustuminen

Englannin kielen valmentavat 
opinnot 2 op 
Tavoitteet:
Opiskelija
• pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan 

sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän 

tilanteissa englannin kielen perusrakenteet 
halliten 

• vahvistaa englannin kielen kirjallista ja suullis-
ta taitoaan suoriutuakseen muista tutkintoon 
kuuluvista englannin opinnoista

Sisältö:
• kielen perusrakenteet ja sanasto sekä niiden 

soveltaminen vapaa-ajan ja työelämän tilantei-
siin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa har-
joituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen 
ja itsensä esitteleminen, puhelinkeskustelut, 
tarkennuksen pyytäminen ) 

• oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään 
tutustuminen

Nordiska landskap 3 op 
Tavoitteet: 
Opiskelija 
• syventää kielitaitoansa (sanasto, kuullun 

ymmärtäminen (riikinruotsi ja suomenruotsi), 
luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) 

• kartuttaa tietouttaan Pohjoismaista 

• oppii tulkitsemaan ja analysoimaan kuvia

Sisältö:
• digitaalinen opetusmateriaali (kuullun ymmär-

tämisharjoituksia, sanastoharjoituksia, luetun 
ymmärtämisharjoituksia, keskusteluharjoituk-
sia, avokysymyksiä) 

• http://svenskanu.fi/nordiskalandskap/
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Professional English in 
Practice 2 op
Tavoitteet:
Opiskelija
• tuo oman alansa englanninkielisen osaamisen 

yhteisön palvelukseen toimimalla esim. SPR:n 
vapaaehtoisena  vastaanottokeskuksessa tms. 

• käyttää oman alansa sanastoa aktiivisesti sekä 
suullisesti että kirjallisesti 

• osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisös-
sä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin 
kielellä 

• osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä amma-
tillisissa tilanteissa englannin kielellä 

• saa toimia erilaisissa haastattelu-, keskustelu- 
ja ohjaustilanteissa englannin kielellä 

• selviytyy työnhausta / vapaaehtoiseksi hausta 
englanniksi ja osaa esitellä osaamistaan eng-
lannin kielellä 

• saa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisis-
tä oman alan lähteistä 

• ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa 
käyttää niitä asianmukaisesti.

Sisältö:
• kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, 
neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, 
työnhaku) 

• erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilan-
teet 

• oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen 
ammattitaidon ylläpitämisessä

Venäjän kieli ja kulttuuri 
–peruskurssi 3 op
Tavoitteet
Opiskelija
• pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti 

erilaisissa arkielämän tilanteissa (kuten ter-
vehtiminen jaesittäytyminen, ravintolassa ja 
ostoksilla asiointi, puhelinkeskustelu, tien 
neuvominen, mielipiteen ilmaisu) 

• hallitsee venäjän kieliopin keskeisimmät pe-
rusrakenteet 

• tuntee venäläistä kulttuuria ja sen kielialueita

Sisältö
• Venäjän keskeisimmät perusrakenteet ja arki-

päivän sanastoa 

• vapaa-ajan tilanteisiin liittyvät suulliset ja kir-
jalliset harjoitukset 

• venäläiseen kulttuuriin ja sen kielialueisiin 
tutustuminen
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A: Lukuvuosi: 1.8.2017 – 31.7.2018 
Syyslukukausi  
alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2017

• Lähiopetus alkaa 4.9.2017 ja päättyy 
22.12.2017, monimuoto-opetuksessa lähiope-
tus alkaa 28.8.2017. 

• Opintopistetavoite: 25 op

Kevätlukukausi 
alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.5.2018 

• Lähiopetus alkaa 8.1.2018 ja päättyy 31.5.2018. 

• Opintopistetavoite: 35 op

Lisäksi opintoja on mahdollista suorittaa kesällä 
1.6. – 31.8.2018

Ilmoittautumisaika Humakissa jo opiskelevil-
le opiskelijoille lukukaudelle 2017–2018 on ajalla 
2.5.–1.9.2017. Kevätlukukaudelle annettua ilmoit-
tautumistietoa voi muuttaa tai antaa puuttuvan tie-
don ajalla 13.11.2017–12.1.2018

Opintotukikuukausia on 9, syyskuu-toukokuu. Ke-
sätukea voi hakea kolmelle kuukaudelle (kesä-elo-
kuu).

Lukuvuoden 2017 - 2018  
tärkeät päivämäärät

B: Opetustarjonnan jaksot 
• Jakso 1: 1.9. – 31.12.2017 
• Jakso 2: 1.1. – 31.5.2018 
• Jakso 3: 1.6. – 31.7.2018 (tälle jaksolle lisä-

tään erityisesti kesällä suoritetuiksi tarkoitetut 
opintojaksot) 

• 0-jakso: tälle jaksolle lisätään jaksoihin sito-
maton opetustarjonta

C: Valmistumispäivät:  
• 2017: 29.9., 31.10., 30.11., 18.12. ja 29.12. 
• 2018: 31.1., 28.2., 29.3., 30.4., 31.5 ja 18.6.

Viralliset valmistumispäivät joulukuussa 18.12.2017 
ja toukokuussa 31.5.2018. Valmistumisjuhlat pide-
tään pääsääntöisesti toukokuussa ja joulukuussa.  

Tutkintotodistuspyyntö tulee jättää kaksi viik-
koa ennen valmistumispäivää. Tällöin viimeiset 
mahdolliset seuraavaa valmistumispäivää edeltä-
vät todistuspyynnön jättöpäivät ovat:  
• 2017: 15.9., 17.10., 16.11., 4.12., 15.12. 
• 2018: 17.1., 14.2., 15.3., 16.4., 17.5., 4.6.  
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D: Tenttipäivä  
(perjantaisin, klo 9 – 13)
• 22.9. (viimeinen ilmoittautumispäivä 1.9.)  
• 24.11. (ilm. 3.11.)  
• 19.1. (ilm. 5.1.)  
• 16.3. (ilm. 23.2.)  
• 18.5. (ilm. 27.4.) 

Kesätenttipäivä 25.7.2018. Ilmoittautumisaika ke-
sätenttiin 2.4. - 31.5.2018.

E: Työelämäseminaarit (käytössä 
kulttuurituotannon ja kansalaistoi-
minnan ja nuorisotyön koulutuksissa)
torstaisin klo 9 – 16
• 7.9.  
• 16.11. 
• 18.1. 
• 15.3. 
• 3.5.

F: Opinnäytetöiden jättö- 
ja käsittelyajat
Opinnäyttöseminaari päiväopiskelijoille ja moni-
muoto-opiskelijoille TKI-keskuksissa ja kampuk-
silla (Kutu & Vike & YP):

• syksy 2017: viikko 46  
• kevät 2018: viikko 17
 

Opinnäytetöiden palautus 
• syksy: 11.9.2017 ja 27.11.2017  
• kevät: 12.3.2018 ja 7.5.2018

Muut lukuvuoden 2017 - 2018 opinnäytetyösemi-
naarien ja opinnäytetöiden palautusajankodat il-
moitetaan opiskelijaryhmäkohtaisesti. 

Opinnäytetyön arvioitavaksi jättämiseen kuluu pa-
kollinen kypsyysnäyte, jonka yhteydessä opiskelijat 
vastaavat AVOP-kyselyyn. 

G: Muiden opintosuoritusten  
viimeiset arvioitavaksi  
jättämispäivät
• kolme viikkoa ennen tutkintotodistuspyynnön 

jättämistä

H: Eriytyvien suuntautumisopinto-
jen seminaarit (tarkistetaan)
•  2.-3.10.2017 
•  22.-23.1.2018
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Lisätietoa ja muiden koulutusalojen 
 opinto-oppaat osoitteessa

www.humak.fi


