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Humakin hakukohteet

Rakennetaan reilua ja yhteisöllistä Suomea!
Tervetuloa Humanistisen ammattikorkeakouluun (Humak). Kun valitset opinnot Humakissa, valitset samalla asenteen, elämäntavan. Olet maailman muuttaja, kehittäjä,
humanisti, vaikutuksen tekijä - alasi asiantuntija. Tarjolla on myös kasvua ihmisenä, yhteisöllisyyttä, vertaisoppimista, itsensä haastamista ja haastetuksi tulemista.

Ensi syksynä alkaa myös kaksi täysin uutta
tutkintoprofiilia. Tulkkikoulutuksessa aloitamme kielelliseen saavutettavuuteen ja
laaja-alaiseen kommunikaatio-osaamiseen
ja yhteisöpedagogikoulutuksessa seikkailukasvatukseen painottuvat koulutukset. Yhteishaussa toista vuotta mukana oleva Työyhteisön kehittäjä –monimuotokoulutus
(yhteisöpedagogi, AMK) lunasti jo paikkansa
ensimmäisessä haussa.

Humakissa olet oman oppimisesi ohjaimissa. Meidän humakilaisten tehtävänä on tukea matkaasi järjestö- ja
nuorisotyön ammattilaiseksi, työyhteisöjen kehittäjäksi, kulttuurituottajaksi
ja luovan talouden ammattilaiseksi tai
viittomakielen ja tulkkausalan
osaajaksi.

Me humakilaiset uskomme yhdessä
tekemiseen, avoimuuteen, toisen kunnioittamiseen ja rohkeaan uudistamiseen ja uudistumiseen. Arjen työssä se
tarkoittaa eteenpäin suuntaavaa
katsetta, verkostojen rakentamista, halua tehdä asioita
yhdessä, ratkaista työelämän
ongelmia, hyödyntää uuden
teknologian tarjoamia mahdollisuuksia alojen kehittämisessä. Tähän joukkoon haemme nyt uusia osaajia.

Koulutuslupauksemme ytimessä on laadukas koulutus, joka antaa valmiudet
kehittää ja uudistaa, oppia ja
kohdata muutoksia. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle meiltä valmistuneelle
välineet mielekkään työuran
rakentamiseen.

Humak on vahvasti profiloitunut ammattikorkeakoulu,
jossa opiskelee 1500 tulevaisuuden osaajaa. Tule siis
mukaan rakentamaan kanssamme reilua ja yhteisöllistä
Suomea.

Hyödynnämme siinä aitoja
työelämän oppimisympäristöjä ja todellisia tilanteita.
Olemme juuri uudistaneet kaikki
opetussuunnitelmamme, jotta ne
vastaisivat mahdollisimman hyvin
tulevia tarpeitasi.
Syksyllä 2018 avattava Digikampus lisää opintojemme
saavutettavuutta. Aloitamme
lähes kokonaan verkossa toteutettavat AMK-tutkinnot sekä
yhteisöpedagogin että kulttuurituottajan
koulutuksissa.
Digikampus lisää myös päiväopiskelijoiden mahdollisuutta
opiskella monipuolisemmin ja
joustavammin.

www.humak.fi

Tervetuloa Humakiin.

YHTEISHAUT 2018

Kulttuurituottaja (AMK),
240 op, päiväopinnot

9.1. (klo 8.00) −24.1. 2018 (klo 15.00), BA
14.3. (klo 8.00) −28.3. 2018 (klo 15.00)
5.9. (klo 8.00) -19.9.2018 (klo 15.00)

- Jyväskylä, 25
- Turku, 25

Kulttuurituottaja (AMK)
240 op, monimuoto, verkko-opinnot

Kaikkiin Humakin hakukohteisiin on
valintakoe ja usein etukäteis- tai ennakkotehtävä sekä monesti pyydämme
ilmoittautumaan valintakokeisiin.

- Helsinki, 40*

Kulttuurituottaja (ylempi AMK),
60 op, monimuoto**

www.opintopolku.fi

- Helsinki, 15***

Koulutusten kuvaukset, hakuohjeet, valintakokeiden ajankohdat ja suoritustavat voit lukea osoitteesta www.opintopolku.fi ja www.humak.fi.

Tulkki (AMK), 240 op, päiväopinnot

Valintakoekutsut

- Helsinki, 23
- Kuopio, 23

Hakukelpoinen ja mahdollisen karsivan
etukäteis- tai ennakkotehtävän hyväksytysti suorittanut hakija saa valintakoekutsun.

Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op,
päivätoteutus
- Jyväskylä, 30
- Kuopio, 30
- Nurmijärvi, 30
- Turku, 30

Poikkeuksena yhteisöpedagogi (AMK)
päivätoteutuksessa ei lähetetä valintakoekutsuja, vaan hakukelpoinen hakija
osallistuu sen toimipisteen valintakokeeseen, jonka hän on asettanut koulutukseen ensisijaisimmaksi.

Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op,
monimuoto
- Työyhteisön kehittäjä, Helsinki, 25
- Yhteisöpedagogi, Helsinki, 60*

Yhteishaun tulosten julkistaminen

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK),
90 op, monimuoto

Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.
Mahdolliset lisähaut järjestään ajalla
2.7.2018−15.8.2018.

- Helsinki, 60

Bachelor of Humanities,
Community Educator, Adventure
and Outdoor Education, 210 ECTS

Tapio Huttula,
Rehtori, toimitusjohtaja

- Nurmijärvi, 20 **

*opiskelu on pääosin verkko-opiskelua, **tammikuun yhteishaussa, ***syksyn yhteishaussa
Varaamme oikeuden muutoksiin.
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HUMAK OPETTAJIEN SILMIN
Unohda koulumainen pänttääminen

Ketteränä opiskelija- ja työelämäkeskeisenä yhteisönä annamme opiskelijalle monenlaiset
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 vastuuta. Välillä mennään yhdessä, välillä teet yksin,
sillä kulttuurista on todella moneksi.
Lehtori Jari Hoffren
Meillä opit myös yleisiä taitoja ja kehität valmiuksia,
kulttuurituotanto
joiden avulla pärjäät muuttuvassa työelämässä
osaamistasi joustavasti hyödyntäen.

Pyri kohti unelmatyötäsi

Kiitos, kehu, kannustus,
kyseenalaistaminen,
vastuunotto, haastaminen
ja ihmettely näihin kannustan!

Humakissa opiskelu on työelämälähtöistä,
ammattialan arkeen valmistavaa.
Jokainen opiskelija on persoona, jonka henkilökunta tuntee. Meillä on mahdollisuus
joustaviin opintojen toteutuksiin, joissa
aiemmin hankittu osaaminen ja kokemus
huomioidaan.

Oppiminen ja ammatillisuuden rakentaminen perustuvat vahvasti yhteisölliseen
työskentelyyn ja ryhmissä toimimiseen. Jo
ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen
pääset ohjaamaan ja toteuttamaan toimintaa suoraan työelämään.

Kulttuurituottajalla on sosiaaliset taidot,
verkosto-osaaminen, tuotantoprosessin
hallinta, talousosaaminen (rahoitus, budjetointi & yritysyhteistyö) sekä rohkeus
tehdä vaikuttavaa sisältöä.

Lähiopetus, toiminta valmennusryhmissä,
verkko-oppiminen, harjoittelut ja kehittämistehtävät rytmittävät opiskelua.

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

Humak on ihmisen kokoinen ammattikorkeakoulu. Yhteys opiskelijoihin ja alojemme työelämään on välitön ja suora.

Lehtori Terhi Dahlman
kulttuurituottajien
valmentaja

Lehtori Erja Anttonen
yhteisöpedagogien
valmentaja

On hienoa, jos tulkkiopiskelija on motivoitunut
ja kiinnostunut alastaan ja panostaa opintoihinsa
Opiskelijan on hyvä osata suunnitella aikatauluaan ja olla mukautumiskykyinen. Erilaisten
kulttuurien 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-kysymystä. Valmentaja tuntee opiskelijan opintoihin vaikuttavat seikat. Valmentajalla
on aikaa kuunnella ja olemme helposti lähestyttäviä
Lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää
tulkkausala
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HUMAK OPISKELIJOIDEN SILMIN
Digitaalinen opiskelu
mahdollistaa työnteon samaan
aikaan, joten tykkään
verkkokursseista

Humakissa on
yhteisöllisyyttä
ja ajattelutapa,
että kaveria ei jätetä

Humakissa parasta on se, että se on täynnä ihania ihmisiä, erilaisia persoonia ja
olen löytänyt uusia ystäviä.

Valitsin Humakin, koska yhteisöpedagogin
opinnot kiinnostivat minua todella paljon.
Opiskelu Humakissa on monipuolista ja
innostavaa, lehtorit ovat ammattitaitoisia
ja motivoivia.

Kurssit ovat mielenkiintoisia ja opiskelu
joustavaa. Päiväopiskelijanakin voi opiskella etänä. Asun itse esimerkiksi Tampereella ja opiskelen Kuopiossa, ja voin tehdä
kursseja myös etänä.

Perinteisen luentomuotoisen opiskelun
lisäksi tehdään paljon töitä ryhmissä, ja
käydään tutustumassa erilaisiin oman
alan toimijoihin. Tämä auttaa meitä opiskelijoita verkostoitumaan.

Tärkein neuvoni niille jotka harkitsevat hakemista Humakiin: jos sinulla on reipas ja
myönteinen asenne opiskeluun, sovit Humakin ilmapiiriin.

Tähtään nuorten kanssa tehtävään työhön. Olen työskennellyt erityiskoulussa ja
lastensuojelussa aikaisemmin ja tarkoitukseni on mennä takaisin niihin töihin.
Humakista olen saanut hyviä eväitä.

Tärkeintä minulle on, että työ on sosiaalialalla, ja yhteisöpedagogi-koulutus avaa
niin paljon ovia, että mietin vielä tulevaisuuden työllistymistä.
Johanna Helin
yhteisöpedagogiopiskelija

Essi Pesonen
yhteisöpedagogiopiskelija

Parasta Humakissa on joustavuus opiskelussa
ja kannustava asenne yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
Halusin persoonallisen ja sopivan kokoisen korkeakoulun.
Mielestäni liian isossa koulussa ei pysty tutustumaan hyvin muihin.
Opiskelen itse kulttuurituotannon koulutusohjelmassa. Meillä on kontaktiopetuksen lisäksi
myös verkko-opiskelua. Digitaalisessa opiskelussa parasta on sen joustavuus ja oman tahdin
määrittäminen.
Erityisesti tykkään opintojaksojen aikana tapahtuvista vierailuista. Ne auttavat luomaan selkeän kuvan työllistymismahdollisuuksista. Haluaisin työskennellä viestinnän, markkinoinnin
ja tapahtumien saralla. Myös kulttuuritutkimus kiinnostaa. Unelmani on myös olla joku päivä
talk show-isäntä.
Pidän tärkeinä mm. harjoitteluita opintojen aikana tai työelämämessuja, joista voi löytää
oman tulevaisuuden työpaikan.
Gurmann Saini
kulttuurituotannon
opiskelija

Minun neuvoni hakemista harkitseville on:
HAE! Jos haluat joustavaa, kannustavaa ja
luovaa opetusta niin Humak on place to be.
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YHTEISÖPEDAGOGI
(AMK)

Oppiminen on yhteisöllistä ja
ryhmässä tehdään todella paljon.
Jo ensimmäisenä vuonna opiskelijoille annetaan vetovastuu erilaisista
projekteista - opimme käytännössä
tekemään työtä johon valmistumme.
Yhteisöpedagogiopiskelija
Aapo Reichardt

Päivä- tai monimuoto-opintona
Miltä tuntuisi olla mukana kehittämässä nuorisotyötä kouluissa ja kunnissa? Ajattele, jos saisit
opintopisteitä työskentelemällä hyvää tekevissä
järjestöissä tai tekemällä kotouttamistyötä vastaanottokeskuksissa. Ja kaikki tämä jo opiskelujen aikana?
Yhteisöpedagogitutkinnosta valmistuu arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuorisotyön
ja järjestötyön tehtävien lisäksi yhä enemmän
myös muille yhteiskunnan sektoreille. Yhteisöpedagogi on aktiivinen, vastuullinen ja
yhteisöllinen toimija, verkostojen rakentaja ja
toimintaympäristön kehittäjä. Yhteiskunnan
monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden
ymmärrys ovat osa ammattitaitoa.
Alan suurimpana eurooppalaisena kouluttajana Humakilla on valtakunnan parhaat järjestö- ja nuorisotyön verkostot. 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. Opiskelijan osaamisen kehittyessä myös harjoittelut ja projektit muut-

www.humak.fi

tuvat vaativammiksi ja hankkeet innovatiivisemmiksi. Ohjaajina ovat työelämän ja
Humakin asiantuntijat.

Ammattitaitona yhteisöjen kehittäminen
Yhteisöpedagogi on toiminnallisten ja yhteisöjen kehittämismenetelmien tuntija.
Koulutuksessa voit suuntautua nuorisotyön
ammattilaiseksi, järjestötyön asiantuntijaksi 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 on suunnattu
työelämässä jo kannuksia ansainneille ammattilaisille.
Yhteisöpedagogiopintojen sisältöjä ovat
mm. osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen,
hyvinvoinnin edistäminen ja ehkäisevän työn
orientaatio, pedagogiikka, moninaisuuden
kohtaaminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kehittäminen sekä monialainen yhteistyö.

Yhteisöpedagogin työt
Humakista valmistuneet yhteisöpedagogit työllistyvät monipuolisiin ja ihmislähei6

siin tehtäviin. He toimivat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisina ja asiantuntijoina
kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä, lastensuojelun eri
tehtävissä. Alumniemme nimikkeitä ovat
mm. projektipäällikkö tai projektikoordinaattori, suunnittelija, kouluttaja, palveluyrittäjä
sekä järjestöjen asiantuntija, kehittäjä tai
toiminnanjohtaja.

Halusin opiskella alaa, missä on
humaani arvopohja. Kouluttaudun työhön, missä voin kohdata
ihmisiä, esim. etsivään
nuorisotyöhön.
Yhteisöpedagogiopiskelija
Elina Mäkelä

Digitaalisuus tekee
monimuoto-opiskelusta joustavampaa
Monimuoto-opinnoissa tutkinto on pääosin
mahdollista suorittaa työn ohessa. Valtakunnallinen ryhmä jaetaan alueellisiin valmennusryhmiin, jotka kokoontuvat opintojen aikana
(niiden alueelliseen) vertaisvalmennukseen.
Pääsääntöisesti vuorovaikutus tapahtuu Humakin verkko-oppimisalustoilla yhteisinä ja
alueellisina valmennusryhmä- tapaamisina,
webinaareina, luentoina, verkkokeskusteluina jne. Opiskelijat kaikkialta Suomesta pääsevät osallistumaan koulutukseen yhteisellä
digikampuksella.
Opiskelijat suorittavat opintoja itsenäisesti ja
yhteisöllisesti lähivalmennuksessa, digitaalisessa oppimisympäristöissä, tki-hankkeissa
sekä opiskelijan työympäristöissä ja verkostoissa.
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Monimuoto-opintoihin hakeutuvalta edellytetään aiempaa alasuuntautuneisuutta. Tästä johtuen monimuoto-opiskelijan opintoaika on tutkinnon laajuutta lyhempi.

Palkka ja työllistyminen
Yhteisöpedagogit työllistyvät pääosin julkiselle ja kolmannelle sektorille. Suurimpia työllistäjiä ovat kunnat ja järjestöt. Työllistymisaste
oli viime selvityksessämme 90 %. Tyytyväisyys työn sisältöön oli korkea. Yhteisöpedagogin (AMK) keskipalkka on 2465 €/kk.
Valmistuttuaan voi alan kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen hakea opiskelemaan
ylempää AMK-tutkintoa, joka valmentaa vaativan tason johto- ja kehittämistehtäviin.
*palkka- ja työllistymistiedot ovat vuodelta 2014.

www.humak.fi

UUTUUS! HAKUAIKA 9.1. – 24.1.2018

TOISTA KERTAA YHTEISHAUSSA!

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄ, TYKE
Uusi tutkinto syventyy työyhteisöjen ja työelämän kysymyksiin

•
•

Haluatko perehtyä syvällisesti työyhteisön kehittämiskysymyksiin? Tahdotko päivittää työsuhdeasioiden 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
henkilöstöalan eri tehtävissä.
Koulutuksessa hyödynnetään sitä vankkaa
yhteisöllisyys- ja vuorovaikutusosaamista,
jota Humak on kehittänyt Suomen suurimpana yhteisöpedagogikouluttajana.
Koulutus on suunnattu työyhteisöjen ohjaus-,
koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville tai niihin aikoville.
Keskeisiä sisältöjä ovat:
•
osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen työyhteisössä
•
vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen
•
HR-prosessien ja työsuhdeasioiden
hallinta

www.humak.fi
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työhyvinvoinnin kehittäminen
johdon tuki erilaisissa HR- ja kehittämisprosessissa
arviointiosaaminen
yrittäjyys ja sen tukeminen.

Monimuoto-opiskelua työn ohessa
Tutkinto on pääosin mahdollista suorittaa
työn ohessa. Lähiopetukseen osallistuminen
edellyttää mahdollisuutta irrottautua työstä
noin kolmeksi arkipäiväksi kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskellaan itsenäisesti ja valmennusryhmissä, tehdään työelämän kehittämistehtäviä sekä perehdytään
kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon.
Lähiopetus järjestetään ensisijaisesti Humakin TKI-keskus Ilkassa Helsingissä.
Tutkinnon suoritusaikaan vaikuttavat opiskelijan aikaisempi soveltuva työkokemus ja
aikaisemmat opinnot sekä muulla tavalla
hankittu osaaminen.

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

BACHELOR’S DEGREE IN ADVENTURE
AND OUTDOOR EDUCATION
Haluatko mukaan ainutlaatuiseen, uuteen tutkintoon johtavaan seikkailukasvatuksen koulutusohjelmaan? Oppia jännittäviä lajitaitoja
turvallisesti ja ohjatusti Humakin huippuvalmentajien opastuksella aidoissa ympäristöissä
niin Pohjois-Skandinavian jäätiköillä kuin Saaristomeren laineilla?

Bachelor of Humanities, Community
Educator, Adventure and Outdoor
Education (210 ECT)
Seikkailukasvatus on kokemuksellista oppimista, jossa oppiminen tapahtuu aidoissa
ympäristöissä seikkailukasvatuksen menetelmiä hyödyntäen. Koulutuksen aikana opit
seikkailukasvatuksen lajitaitoja ja opit käyttämään niitä turvallisesti ohjaamisen välineinä. Koulutus tapahtuu kokonaan englanniksi
ja valmistaa englanninkieliseen yhteisöpedagogi (AMK) vastaavaan Bachelor –tason
tutkintoon.

Elämyksellisen ohjaamisen
ammattilaisia
Seikkailukasvatuksessa ei kouluteta extreme-urheilijoita, vaan ohjaamisen ammattilaisia, jotka kykenevät turvallisesti
ohjaamaan erilaisia asiakasryhmiä aidoissa
seikkailullisissa ympäristöissä. Ympäristönä
voi yhtä hyvin toimia vaikkapa tavallinen liikuntasali kuin Lapin erämaa. Koulutuksessa

painotetaan opiskelijan johtamis-, kommunikointi-, yhteistyö- ja lajitaitojen teknistä
kehittämistä.

Monipuoliset uramahdollisuudet
Bachelor of Humanities, Community Educator, Adventure and Outdoor Education –
tutkinnon suorittaneena voit työskennellä
samoilla aloilla kuin yhteisöpedagogi (AMK).
Perinteisten ehkäisevän työn sekä nuoriso-,
järjestö- ja lastensuojelualojen lisäksi seikkailukasvatus mahdollistaa valmistuneen
työllistymisen tai yrittäjyyden myös elämys-,
matkailu- ja ulkoilmasektoreille sekä erilaisten erityisryhmien ohjaajina.

Tietoa opiskelusta
Päiväopintoina Nurmijärven kampuksella
sekä luontokohteissa toteutettavien jaksojen lisäksi työssäoppiminen erilaisissa harjoittelupaikoissa on oleellinen osa opintoja.
Lukukautta kohden opinnoista aiheutuu
opiskelijoille kuluja 1000 euroa. Kulukorvaus
kattaa opiskelijan välittömät väline- ja matkustuskulut.
Opintojen laajuus on 210 opintopistettä (3,5
vuotta). Opinnoissa hyödynnetään myös
kesälukukausia. Opinnot toteutetaan englanniksi ja hakijalta edellytetään SAT-testin
hyväksyttyä suorittamista.
9
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YHTEISÖPEDAGOGI - UUTISET

Opiskelu Humakissa
on käytännönläheistä
ja yhteisöllistä

-Humak on korkeakouluna joustava, käytännönläheinen ja täällä saa vaikuttaa itse
omaan opiskeluunsa. Humakissa yhteisöllisyys, yhteishenki ja toisten tukeminen on
se juttu”, yhteisöpedagogiopiskelija Miro
Cedercreutz vastaa kysyttäessä, millainen
korkeakoulu Humak on. Yhteisöllisyys, opiskelijoiden ja henkilökunnan antama tuki ja
positiivisuus sekä käytännönläheisyys toistuvat usein opiskelijoiden vastauksissa.

Oppimista oikeissa projekteissa

YHTEISÖPEDAGOGI (ylempi AMK)
Maisteritasoinen tutkinto alansa
ammattilaisille
Olisiko nyt oikea aika lähteä syventämään
asiantuntijuuttasi yhteisöllisesti?

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jossa korostuu toimialan työelämän yhteisöjen kehittäminen, alueellinen
kehittäminen sekä valmius itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Kun sinulla on soveltuvan AMK-tutkinnon
jälkeen vähintään kolme vuotta humanistisen ja kasvatusalan työkokemusta, voit lähteä syventämään osaamistasi Humakin yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -opinnoilla.

Uramahdollisuudet

Tutkinto on suunnattu kokeneille ammattilaisille, jot
ka haluavat parantaa oman
toimin
ta-alueensa kehittämistaitoja erityisesti yhteisöjen kehittäjinä.

Ylempi AMK-tutkinto vie uralla eteenpäin.
Vuonna 2015 ilmestyneen tutkimuksemme mukaan yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
-tutkinnon suorittaneiden keskipalkka oli
3637 euroa/kk. Valmistuneet ovat pääosin
sijoittuneet julkisen ja kolmannen sektorin
ja järjestöjen, lastensuojelun ja erilaisten
projektien suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistyöhön sekä opetustehtäviin humanistisella ja kasvatusalalla.

Koulutus antaa valmiuksia johtaa, valmentaa
ja innostaa erilaisia yhteisöjä muutostilanteissa.

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

www.humak.fi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa
saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai
tehtävään kuin yliopistossa suoritettu ylem
pi korkeakoulututkinto.

Tehtävänimikkeitä ovat esim. korkeakoulunopettaja ja lehtori, kouluttaja, järjestötyöntekijä, nuorisotoimenjohtaja, järjestöjen ja liittojen johtaja, kunnallishallinnon
johtava virkamies, henkilöstöpäällikkö, työnvälityksen ja uraohjauksen tehtävät, projektipäällikkö, kehittämispäällikkö.
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Humakin työelämäkumppaneiden kanssa
tekemät hankkeet tarjoavat opiskelijoille
verkostoitumismahdollisuuksia ja työelämätaitojen oppimista aidossa ympäristössä. Työelämäprojekteja toteutetaan kaikissa
koulutusohjelmissa. Humakin opiskelijoita
on ollut mukana monenlaisissa projekteissa
kuten esim. luovien alojen yrityshautomon
Humak Creven toiminnassa, maahanmuuttajien työllistymistä tukevissa hankkeissa,
lähiöiden yhteisöllisyyttä parantavissa ohjelmissa sekä tukea tarvitsevien nuorten aktivoimistyössä.

Opiskelijat mukana Humakin
yhteishakukampanjoinneissa

Opiskelijat ovat monen vuoden ajan olleet
mukana Humakin yhteishakumarkkinoinnissa. Viime vuoden yhteishaun aikana Humakin opiskelijat toteuttivat erilaisia sissimarkkinointitempauksia sekä digitaalisia
kampanjoita osana yhteisöviestinnän ja
markkinoinnin opintojaksoa.
-Uskon, että on eri asia luoda mainoskampanja, joka pyörii oikeasti Googlessa ja

Facebookissa, kuin opiskelisin kirjoista digimarkkinoinnin periaatteita. Tekemällä oppii.
Itsekin olen kehittynyt digimarkkinoijana tekemällä kampanjoita asiantuntijoiden ohjeita
seuraten, Humakin viestintäpäällikkö Jarmo
Röksä toteaa.
Opiskelijoiden tekemiä digimainoksia ja videoita katsottiin yhteishaun aikana tuhansia
kertoja. Suosituin videoista keräsi yhteensä
Facebookin, Instagramin ja YouTuben kautta
lähes 20 000 kertaa yhteishaun aikana. –Video puhutteli kohderyhmäänsä eli Humakista kiinnostuneita hakijoita, Röksä arvioi.
- Tämä oli nyt kolmas vuosi, kun toteutimme
markkinointikampanjan opintojaksolla. Aidon markkinointitempauksen avulla harjoitellaan taitoja, joita yhteisöpedagogi tarvitsee työskennellessään vaikkapa järjestöissä,
kertoo Humakissa lehtorina työskentelevä
Anna Pikala. Pikala kertoo, että opiskelijat
ovat onnistuneet vuosien varrella toteuttamaan hyvinkin kekseliäitä kampanjoita.
Opiskelijoiden tekemiin videoihin voit tutustua Humakin YouTube –kanavalla, jonka
osoite on: https://www.youtube.com/user/
HUMAKFinland

TYKE:ssä opiskelee ammatillisesti kokeneiden
aikuisten ryhmä
Työyhteisön kehittäjäkoulutus oli ensimmäistä kertaa kevään 2017 yhteishaussa.
Työelämän kanssa yhteistyössä toteutettu
koulutus osoittautui suosituksi. Siihen haki
lähes 300 halukasta. Ensisijaisia hakijoita 30
opiskelupaikkaan oli lähes kuusinkertainen
määrä.

työsuojelutaustaa, kertoo opinnoista vastaava Reijo Viitanen Humakista.

-Valitut eivät ole vasta-alkajia, he ovat työelämässä olevia aikuisopiskelijoita, jotka
ovat ammatillisesti kokeneita. Heillä on oma
mielenkiinto ja työkokemus liittyy koulutusasioihin. Tavoitteena on mennä omalla uralla eteenpäin. Monella on luottamusmies- ja
11
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KULTTUURITUOTTAJA

Humak on ihmisläheinen ja käytännönläheinen. Arvostan sen pientä kokoa ja samalla
suuria verkostoja ympäri Suomen.

(AMK)

Kulttuurituottajaopiskelija
Iida Kolari

Vaikka on säännöt ja deadlinet,
meininki on silti rento ja opiskelijoita kohdellaan aikuisina.
Kulttuurituottajaopiskelija
Ronna Meir

Päiväopintoina tai digikampuksella
Liiketoiminta, digitaaliset tuotannot,
monialaiset tapahtumatuotannot

sekä johtamista ja tuotantoprosesseja ja
projektimaista työskentelyä. He verkostoituvat alan keskeisiin toimijoihin jo opiskeluaikana. Humakilla on kumppanuussopimuksia
mm. Aalto-yliopiston kanssa koskien opetusta, tutkimusta ja kehittämistä uudenlaisissa avoimissa oppimisympäristöissä sekä
oppimisprojekteja.

Miltä tuntuisi päästä mukaan Suomen suurimpien festareiden tuotantoihin, työskennellä
eturivin taiteilijoiden kanssa, hankkia rahoitusta pienemmille kulttuuritoimijoille, olla mukana kaupunkikehityshankkeissa tai harjoitella
EU-projektissa jo opiskeluaikana?

Millaiseksi kulttuurituottajaksi
haluat tulla?

Humakissa se on mahdollista. Kulttuurituottajaopiskelijamme pääsevät mukaan työelämän kanssa tehtäviin aitoihin projekteihin
opintojen alusta lähtien. Työelämälähtöinen
oppiminen tapahtumatuotannossa ja muissa
luovan alan töissä kasvattaa ammattitaitoasi
opintojen edetessä.

Kulttuurituottajat työllistyvät laajalle sektorille. Ammattilaisia tarvitaan kulttuuri- ja
taidetapahtumissa, järjestöissä kulttuuri- ja
taideprojektien suunnittelijoina ja vetäjinä
sekä kulttuurihallinnon eri sektoreilla.

Kolme suuntautumisvaihtoehtoa

Meiltä valmistuneiden urapolut ovat monimuotoisia. Kulttuurituottajat työskentelevät
esimerkiksi kulttuuri-, tapahtuma- ja festivaalituottajina, projektipäälliköinä, tuotantotiimien vetäjinä, kulttuurisihteereinä ja
–johtajina, toiminnanjohtajina, tuotantoassistentteina, managereina sekä luovan alan
yrittäjinä ja freelance-tuottajina.

Koulutus
antaa
asiantuntijavalmiuksia
kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen, tuotantojen hallinto- ja johtotehtäviin sekä
toimintaedellytysten luomiseen osaamisintensiivisille aloille. Opintojen loppuvaiheessa voit valita, suuntaudutko liiketoimintaan,
digitaalisiin tuotantoihin tai monialaisiin tapahtumatuotantoihin.

Päiväopinnot vai digikampus?

Tulevat kulttuurituottajat opiskelevat mm.
viestintää, rahoitusta, innovaatiotoimintaa

www.humak.fi

Humakissa voit nyt suorittaa kulttuurituottaja (AMK) –tutkinnon joko päivätoteutuk12

sena tai opiskelemalla monimuotototeutuksena digikampuksella, mikä mahdollistaa
paikasta riippumattoman opiskelun.

Monimuoto-opiskelija voi myös hyödyntää
päivätoteutuksena tarjottavia opintojaksoja.
Verkko-opinnot sisältävät vuorovaikutteisia
webinaareja, ryhmätyöskentelyä, itsenäisiä
oppimistehtäviä ja autenttisissa ympäristöissä tehtäviä harjoitteluita.

Päiväopiskelua kampuksilla
ja projektiopintoja TKI-keskuksissa
Opiskelu on pääsääntöisesti kampuksilla
tapahtuvaa päiväopetusta. Opintojesi edetessä projektityötäsi ja työelämäläheistä
valmennusta tarjotaan myös Humakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksissa.
Humakin TKI-keskukset ovat paikkoja, joissa
tehdään työelämäyhteistyötä, toimialojen
kehittämishankkeita ja -projekteja, joissa
opiskelijat ovat aktiivisesti mukana.

Suoritettavien opintojen laajuus ja suoritusaika määräytyvät henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella, jossa otetaan
huomioon opiskelijan aikaisempi soveltuva
työkokemus, aikaisemmat opinnot sekä
muulla tavalla hankittu osaaminen.

Päiväopiskelijana sinulla voit hyödyntää
Humakin digikampuksella tarjottavia verkko-opintojaksoja, ja siten tehdä opintojaan
joustavammin tai nopeammassa tahdissa.

Vuonna 2015 ilmestyneen
selvityksemme mukaan kulttuurituottajan työllistymisaste on
81,1% (AMK-tutkinto) ja 91,6%
(ylempi AMK-tutkinto). Kulttuurialan kesimääräinen työllistymisaste on 63%. AMK-tasoisten
kulttuurituottajien keskipalkka on
2427 €/kk ja korkeamman korkeakoulututkinnon suorittaneiden
3163 €/kk

Monimuoto-opiskelua
digikampuksella
Syksystä 2018 alkaen voit opiskella kulttuurituottaja (AMK) –tutkintosi digitaalisesti.
Opinnot suoritetaan verkossa Humakin digikampuksella lukuun ottamatta opintojen alun
lähiopetuspäiviä pääkaupunkiseudulla. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.
13
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KULTTUURITUOTTAJA - UUTISET

Lontoosta luennolle Kauniaisiin

Minna Halmetoja lähti nuorena Lontooseen,
ja on asunut siellä yli puolet elämästään.
Humakin monimuotokoulutus ja digikampuksen opetustarjonta tekevät nyt opiskelun
Britanniasta käsin mahdolliseksi.

Kohta minulla on Suomessa 26 kulttuurialan
tekijän verkosto eli opiskeluryhmäni. Sen
kautta saan tuntumaa Suomen kulttuurikenttään, ja voin jakaa opiskelijakavereilleni
tietämystäni musiikkibisneksen indie-skenestä.

–Olen työskennellyt puolet elämästäni musiikkialalla Lontoossa, kertoo Minna.
- Nykyinen työpaikkani on pieni indie-elektromusiikkiin erikoistunut levy-yhtiö ja tapahtumatuotantotoimisto.
–En halunnut menettää hyvää työpaikkaani.
Minusta on hienoa, että voin asua Lontoossa
ja suorittaa suomalaisen korkeakoulututkinnon työn ohella. Lähiopetuspäiviin tulen
paikan päälle Kauniaisiin tai osallistun verkkoyhteyden kautta.
Arvostan suuresti suomalaista koulutusta ja
tutkintoja, ja sitä, että Suomessa voi uudistaa osaamistaan eri elämänvaiheissa.

Kulttuurituotannon monimuoto-opiskelija Minna Halmetoja

Uralla eteenpäin!

KULTTUURITUOTTAJA (ylempi AMK)
Kun olet AMK-tutkintosi jälkeen hankkinut
alan työkokemusta vähintään kolme vuotta,
voit hakea suorittamaan kulttuurituottaja
(ylempi AMK) –tutkintoa.

2009. Tähän mennessä tutkinnon on suorittanut jo lähemmäs 150 kulttuurialan ammattilaista.
Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Sen
suorittamisaika on 1,5 vuotta. Monimuoto-opetuksen lähijaksojen opetuspaikkakuntana on Helsinki.

Ylempi AMK-tutkinto valmistaa vaativiin
kehittämis- ja johtotehtäviin, ja antaa saman pätevyyden kuin yliopistossa suoritettu
maisterin tutkinto.

Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu on
hyvä aika miettiä omaa työtään ja
sen tekemisen ja kehittämisen tapoja.
Opintoihin kuuluva kehittämishanke
antaa tähän ja oman osaamisen kehittämiseen paljon mahdollisuuksia.

Opiskelu on käytännönläheistä ja vahvasti
työelämään linkittyvää. Opinnot voi suorittaa
työn ohessa ja sekä tehtävät että opinnäytetyön voi tehdä omalle työpaikalle.
Suomen tunnetuin ja pitkäikäisin kulttuurituotannon ylempi korkeakoulututkintoon
johtava koulutus Kulttuurituottaja (ylempi
AMK) on suunnattu luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimiville kulttuurituotannon ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan ja parantaa
omia kehittämistaitojaan.

Turun kaupunginteatterin
tuotantopäällikkö Jere Pensikkala,
kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Tutkinnon suorittaneista opiskelijoista on
vuosien kuluessa muodostunut Suomeen
ainutlaatuinen kulttuurialan asiantuntija- ja
kehittämisverkosto. Humak ja Metropolia
Ammattikorkeakoulu ovat järjestäneet koulutusta yhteistyössä Helsingissä vuodesta

www.humak.fi

Kulttuurituottajat vievät
musiikkia ja kulttuuria
Japaniin
Kulttuurituottajaopinnoissa voi huomata vaikkapa olevansa mukana viemässä
suomalaista ja virolaista musiikkia Japanin
markkinoille. Näin kävi Humakin kulttuurituottaja (AMK) –opiskelijoille, jotka osallistuvat Tallinn Music Weekin järjestämiseen.
- Opiskelijat ideoivat Finest Sounds –hankkeemme ohjauksessa ideoita suomalaisen
ja virolaisen musiikin vientimahdollisuuksia
maailman toiseksi suurimmille musiikkimarkkinoille eli Japaniin, kertoo valmentaja
Jyrki Simovaara Humakin Helsingin TKI-keskuksesta. - Kulttuurituottajamme tapasivat
Tallinn Music Week -tapahtuman aikana
muusikoita, vientiyrityksiä sekä Japanin musiikkialan edustajia.

roinnista, ja monet tähtäävät tapahtumatuotannon pariin.
- Projektissa sai olla ”luova tuottaja”, yhdistellä ja ideoida juttuja vapaasti. Välillä joutui
kyllä epämukavuusalueelle, mutta paineen
allahan niitä juttuja syntyy. Kun oli vaikutusvaltaisia tyyppejä ympärillä, piti tehdä hyvää
jälkeä. Sara Mäkinen, kulttuurituotannon
opiskelija

Vientiprojekti oppimisympäristönä

- Humakin TKI-läheinen oppimistapa mahdollistaa oppimisen oikeissa ympäristöissä,
joten tällaisilla hankkeilla on suuri merkitys
ammatillisen kehittymisen kannalta, Simovaara painottaa. Moni opiskelijamme on kiinnostunut musiikkialasta. Joillakin on taustaa
musiikin tekemisestä, toisilla jopa manage-

Finest Sounds-hanke jatkuu vuoteen 2019
saakka, joten moni Humakissa kulttuurituotantoa opiskeleva saa vielä mahdollisuuden
osallistua hankkeeseen ja päästä verkottumaan kansainvälisen musiikkibisneksen
kanssa.

Yrittäjänä voi toteuttaa unelmaansa
Humakista kulttuurituottajaksi (AMK) valmistunut Anna Tolppa päätti seurata unelmiaan. Tanssia pitkään harrastanut Anna
avasi perustamansa Tanssistudio Flaman
ovet syyskuun alussa. Yrittäjäksi ryhtyminen
ei ollut hetken päähänpisto vaan liiketoimintasuunnitelmaa oli hiottu pitkään Humak
Creven ja Turku Science Parkin sparrauksissa
ja yritysneuvonnoissa.

- Osallistuin Creven hautomopalveluihin ja
sieltä sain tukea ja neuvoa liiketoimintasuunnitelman ja rahoituslaskelman tekemiseen.
Näiden avulla pystyin hakemaan rahoitusta,
starttirahan sekä Finnveran takauksen yrityslainaan, Anna kertoo ja toteaa, että ilman
Creven apua tuskin olisi tässä tilanteessa.
- Vaikka aloittelevien yrittäjien toimiala olisi
erilainen, niin heillä on kuitenkin samankaltaisia ongelmia, joten tuki on merkittävä,
Anna toteaa.

Anna kertoo, että hänen yrittäjyystarinansa
alkoi Humakin kulttuurituottajaopinnoista.
Ensimmäinen kipinä yritykseen syntyi opintojen Nuori Yrittäjyys ry -opintojaksolla, jossa toteutettiin yrittäjyyskokeilu. Opintojen
loppuvaiheessa hän suuntasi Humakin luovien alojen yrityshautomoon Creveen, jossa
suoritti viimeisen harjoittelunsa.

Kulttuurituottajaopinnoissa
yrittäjyyttä tukevia sisältöjä

Yrittäjyydestä haaveilevia opiskelijoita Anna
kannustaa seuraamaan rohkeasti omaa
polkuaan eikä seuraamaan muita. - Vaikka
tanssi oli intohimoni, en kuitenkaan uskaltanut haaveilla omasta tanssikoulusta kuin
vasta kulttuurituottajaopintojen aikana.
Niistä sai hyvän lähtökohdan yrittäjyyteen.
Markkinointia, johtaminen ja hallinnointi ovat kaikki yrittäjien tarvitsemia taitoja,
Anna kertoo.

Haku kulttuurituottaja (ylempi AMK)
–tutkintoon on syksyn yhteishaussa
5.9.2018 - 19.9.2018. Opinnot alkavat
tammikuussa 2019.
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Humak on avannut yrityshautomo Creven
hautomopalvelut opiskelijoiden käyttöön
maksutta.
15

www.humak.fi

TULKKI

Opiskelu Humakissa on
yhteisöllistä. Opetus ei ole
luentomaista, vaan pyritään
keskustelemaan ja
opiskelijalähtöisesti
oppimaan uutta.

(AMK ja ylempi AMK)

Tulkkiopiskelija
Ursula Almén

Tulkkauksen ja kielellisen
saavutettavuuden asiantuntijaksi
Haluatko mahdollistaa kaikkien yhdenvertaisen
toimimisen omalla äidinkielellään? Oletko kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta?
Haluatko toimia tasa-arvoisen tiedonsaannin ja
yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiseksi?

muutos, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Yhä suurempi osa tulkkauspalveluista
suuntautuu laajemmalla ryhmälle kuin perinteisille viittomakielen tulkkien asiakkaille.
Humak on vahvasti kehittämässä tätä alaa
ja olemme edelläkävijä maailmassa alan
digiteknologisessa osaamisessa. Opiskelijanamme olet mukana alaa uudistavassa ja
kehittävässä organisaatiossamme, jonka työ
on myös kansainvälisesti tunnustettua.

Humakin viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksesta valmistuu tulkkeja (AMK), jotka
voivat toimia asioimis- ja opiskelutulkkeina
ja kääntäjinä. Tutkintonimike on tulkki (AMK).
Tulkit ovat tulkkauksen, kääntämisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja viestinnän
asiantuntijoita.

Humakin tulkkikoulutuksessa on nyt kaksi
profiilia.

Tulkkausta tarvitaan kaikilla ihmiselämän
alueilla lapsuusiästä vanhuuteen; työssä,
opinnoissa, asioimis- ja vapaa-ajan tilanteissa. Tulkkauspalvelu perustuu lakeihin, jotka
takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkauspalvelut mahdollistavat osaltaan kielellisten
oikeuksien ja kielellisen saavutettavuuden
toteutumisen sekä tasavertaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan.

Lukuvuoden 2018 – 2019 alusta Humak toteuttaa tulkkikoulutusta kahdella erilaisella
profiililla. Molemmista profiileista valmistuvien tutkintonimike on tulkki (AMK).

Tulkkausalan muutos

Profiilin 2 (puhevammaisten tulkki ja AACohjaaja) mukaisesta koulutuksesta valmistunut tulkki voi toimia kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtävissä
eri-ikäisille puhevammaisille asiakkaille.

Profiilin 1 (viittomakielen tulkki) mukaisesta koulutuksesta valmistuu viittomakielen,
tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijoita,
jotka voivat toimia tulkkina eri-ikäisille kuuroille, viittomakieltä käyttäville asiakkaille.

Humakilla on pitkä historia viittomakielisten
viittomakielen tulkkien kouluttajana ja alan
keskeisenä kehittäjänä. Alalla on käynnissä

www.humak.fi
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Tulkki AMK:ksi voit opiskella Helsingissä ja
Kuopiossa. Syksyllä 2018 Kuopiossa alkavat
vain profiilin 2 mukaiset opinnot. Syksyllä
2018 Helsingissä aloittava ryhmä hakee ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettuaan opiskelemaan joko profiilin 1 tai profiilin
2 mukaisia opintoja (paikkoja eri profiileissa on
rajoitetusti).

Tekemämme selvityksen mukaan meiltä
valmistuneiden tulkkien (AMK) keskipalkka
on 2424 €/kk. Kolmen vuoden alan työkokemuksen jälkeen Humakissa on mahdollista kouluttautua ylempään AMK-tutkintoon,
joka valmistaa vaativiin kehittämis- ja johtotehtäviin. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden tulkkien keskipalkka on 4160 €/kk.

Millaisiin tehtäviin tulkit sijoittuvat?

Tutustu tulkkausalan näkymiin

Profiilista ja valituista painotuksista riippuen
tutkinnosta valmistunut henkilö voi toimia
mm. tulkkina eri asiakasryhmille, yrittäjänä,
asiantuntijana ja koordinaattorina sekä kommunikaation ohjaus-, neuvonta ja valmennustehtävissä (AAC-ohjaajana) eri-ikäisille puhevammaisille asiakkaille ja eri tahoille. Tulkin
toimintaympäristöt ovat monikulttuurisia.

Tulkkikoulutuksesta, tulkin
ammatista, opinnoista ja Humakin
tulkkausalan valmentajien/lehtoreiden
näkemyksiä alasta voit lukea
seuraavista Humakin julkaisuista:
Työ ja minä & työminä -julkaisusta sekä
Kenttä ja koulutus –julkaisusta.
Löydät ne verkkosivuiltamme
www.humak.fi/julkaisut

Mahdollisia työantajia ovat yritykset, kunnat, tulkkivälitys, työ- ja toimintakeskukset,
asumisyksiköt, kuntoutuslaitokset, sairaanhoitopiirit, päiväkodit ja koulut sekä erilaiset
yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt (mm. potilasyhdistykset ja asiakasjärjestöt).

Tulkki (ylempi AMK)
Kevään 2018 yhteishaussa
ei ole tarjolla tulkkausalan
ylempää AMK-tutkintoa.
Seuraa uutisia
tulkkausalan koulutuksista verkkosivuillamme.

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä myös erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.
Yrittäjyysopinnoissa annetaan koulutuksesta
valmistuville välineitä oman osaamisensa tunnistamiseen, tuotteistamiseen ja sitä kautta
itsensä työllistämiseen.
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KUVAKO tuo apua arjen
pieniin kohtaamisiin

Humak kouluttaa
kommunikaatio-osaajia

Humak tuo hankkeeseen puhevammaisten tulkkauksen asiantuntemuksensa ja on
sitoutunut kouluttamaan tulevaisuudessa
kommunikaatio-osaajia. Se myös levittää
tietoa aihepiiristä. Humakin yhteistyökumppaneita ovat sovelluksen kehittäjä XAMK,
kuvakommunikaation asiantuntija Kehitysvammaliitto (Papunet, Selkokeskus ja Tikoteekki) ja vastaanottokeskusten arjesta kokemusta omaava Pohjois-Savon opisto.

Mitä tehdä, kun kaksi ihmistä kohtaa, eikä
heillä ole yhteistä kieltä?
Tähän pulmaan etsitään ratkaisuja KUVAKOhankkeessa, jossa puhevammaisten kommunikaatiossa käytettyjä menetelmiä sovelletaan arjen tilanteisiin mm. vastaanottokeskuksissa. Kun yhteisiä sanoja ei ole, otetaan
kuvat avuksi.

Opiskelijoiden vahva panos

Humakin tulkki-, kulttuurituottaja- ja yhteisöpedagogiopiskelijat ovat KUVAKO-hankkeessa mukana harjoittelun sekä opinnäytetöiden kautta. Hankekoordinaattori Marja
Eskel toteaa, että ”on hienoa, että mukana
on opiskelijoita eri koulutuksista. He eivät ole
pelkästään apuna hankkeessa, vaan he voivat tehdä jo asiantuntijatasoista työtä.” Esimerkiksi syksyllä 2017 kuusi toisen vuoden
opiskelijaa tekevät projektissa kääntämisen
opintojaksoa. He kääntävät suomen kielestä
selkosuomelle ja sitten kuvittavat sen. Tuotokset tulevat näkyviin osoitteessa kuvako.
humak.fi ja papunet.net.

Kommunikoida. Kuva: papunet.net

Matka erilaisuuden ymmärtämiseen
Viittomakielen oppiminen ja kuurojen kulttuurin tuntemus on auttanut ymmärtämään
monenlaista erilaisuutta. Tällaisesta taidosta on paljon hyötyä monella alalla, kertovat
keväällä 2017 tulkki (AMK) –tutkinnosta
Kuopion kampukselta valmistuneet Jenniina
Suomalainen ja Moona Väisänen. He suuntautuivat opinnoissaan kommunikaatiomenetelmien ohjaukseen ja puhevammaisille
tulkkaukseen. ”Loppuvaiheen opinnot olivat
antoisia ja hyvin työelämälähtöisiä. Opetuksessa oli mukana lehtori Sirpa Lyytisen lisäksi alan ammattilaisia ”kentältä” eli työelämästä sekä asiakkaita eri asiakasryhmistä”.

Jenniina ja Moona saivat harjoittelussaan
runsaasti onnistumisen kokemuksia. ”Oli
palkitsevaa nähdä, miten päiväkodin henkilökunta on ottanut tukiviittomat osaksi
arkea. Lapset ovat hyötyneet, kun kommunikaatio on sujuvoitunut”, kertoo päiväkodissa
viittomakommunikaatio-opetusta antanut
Moona. Jenniina opetti tukiviittomia Kuopion kampuksen toisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoille Erilaisuuden kohtaaminen
-opintojaksossa. Monialainen yhteistyö näkyy siis eri opintojaksojen toteutuksessa.

Harjoittelua optikkoliikkeessä,
poliisiasemalla, kirkossa

Jenniinan mukaan harjoittelu kommunikaatio- ja tulkkauspalveluita tarjoavassa yrityksessä osoitti, että harjoittelu on parhaimmillaan dialogista. Tulkiksi opiskelu on vaatinut
paljon työtä. Tulkkausta harjoitellaan erilaisissa ympäristöissä optikkoliikkeestä poliisiasemaan ja kirkkoon. ”Valmistautumiseen
käytetään paljon aikaa ja on mahtavaa kokea
onnistumisen tunteita.”

”Tulkin opinnoissa ehdottomasti
parasta on jatkuvasti itsensä
likoon laittaminen ja heittäytyminen.
Opintojen aikana jokainen näyttää
jatkuvasti taitojaan ja on esillä.
Saamme paljon vertaispalautetta
muilta opiskelijoilta: se on auttanut
kehittymään.”

www.humak.fi

Ensimmäisenä opiskeluvuotena sukelletaan
kielikylpyyn, sillä opetusta on paljon suomalaisella viittomakielellä. Opiskeluun sisältyy
runsaasti kulttuurin opiskelua. Tämä tuo kokonaan uusia näkökulmia ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
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Jos ei heti tärppää
valintakokeissa,
muista väyläopinnot
Monikaan ei tiedä, että korkeakouluopintoihin voi hakeutua myös avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintojen kautta. Humakissa väyläopintojen suosio on kasvanut vuosi
vuodelta.
Yksi väyläopintoihin kautta Humakiin tulleista opiskelijoista on Turussa kulttuurituottajaksi opiskeleva Joakim Keuru, jonka mukaan
opiskelu avoimessa amk:ssa vaatii järjestelmällisyyttä ja itseohjautuvuutta.

ten kampukselle matka taittui halpabussilla.
Ensimmäiset opintojaksot Kulttuurituotannon- sekä Kulttuurituottajan toiminnan perusteet vaativat eniten läsnäoloa, muissa
kokoontumiskertoja oli pari-kolme.

—Vinkkini korkeakouluopinnoista haaveileville on, että mikäli et onnistu valintakokeessa,
harkitse väyläopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa”. Joakim opiskeli yhteensä 60
opintopisteen edestä kulttuurituottaja (AMK)
opintojaksoja Humakin avoimessa AMK:ssa ja
pääsi erillishaussa opiskelemaan haluamaansa alaa.

—Humakin joustavuus, myös avoimen opiskelijalle, tuli hyvin esiin siinä, että pystyin
tekemään ensimmäisten opintojaksojen
tuotannolliset tehtävät Humakin Lights On
-hankkeelle. Pääsin heti näkemään, millaista
on ammattikorkeakoulun kehittämistoiminta. Olin osa tiimiä, Joakim kiittää.

Joakin asuu Turussa ja väyläopintoihin kuuluviin pakollisiin lähiopetusjaksoille Kauniais-

Joakimin vinkit väyläopintoihin avoimessa:

1. Tee itsellesi opiskeluaikataulu tehtävien palautuspäivämäärineen vaikkapa Excelillä
2. Etäopiskeleminen kotoa voi olla vaikeaa, koska kotona voi olla muita virikkeitä.
Opiskele kirjastossa tai kahvilassa – tai perusta opiskeluryhmiä samalla paikkakunnalla
asuvien muiden avoimen opiskelijoiden kanssa.

Valmentajat auttavat väyläopinnoissa
Humakin avoimen amk:n valmentajina yhteisöpedagogipuolella toimiva lehtori Sanna
Lukkarinen saa ympäri vuoden yhteydenottoja avoimessa amk:ssa opiskeluista kiinnostuneilta. Sanna kannustaakin opiskelusta
kiinnostuneita ottamaan reippaasti yhteyttä
opiskelun valmentajiin, sillä Humakissa väyläopintoihin opiskelu on yksilöllistä.

5000. Viimeisessä luvussa on mukana muissa ammattikorkeakouluissa opiskelevien
kesäportaaliopintoja eli Humakin opinnot
kiinnostavat muidenkin amkien opiskelijoita.

-Ole yhteydessä meihin, kun opinnot ovat
alkamassa. Laadimme opiskelijan kanssa
opiskelusuunnitelman, jossa huomioidaan
sinun aikaisempi osaamisesi ja kartoitetaan
opintojaksot, jotka kannattaa opiskella aikaisemmasta kokemuksesta huolimatta,
Sanna vinkkaa ja korostaa, että opintosuunnitelmalla tähdätään aikaan tulevana tutkinto-opiskelijana.
Humakin avoimen opinnot ovat suosittuja.
Kun vuonna 2015 opintojaksoja suoritettiin
2530 opintopistettä, vuonna 2016 määrä oli
jo 3614 op:tä. Vuoden 2017 ennuste on noin

Kuvassa avoimen väylän kautta opiskelijaksi tullut
Heidi Mylläri (kesk.) sekä lehtorit Sanna Lukkarinen ja
Juha Nikkilä.
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Vaihtoehtoinen väylä korkeakouluopintoihin
Tiesitkö, että voit opiskella korkeakoulussa
vaikket tulisi valintakokeessa valituksi? Humak
tarjoaa vaihtoehtoisen väylän ammattikorkeakouluopintoihin Humakin avoimen AMK:n kautta. Opiskelemalla 60 opintopistettä avoimessa
voit hakea meille opiskelijaksi erillisvalinnan
kautta. Erillisvalintoja järjestetään toistaiseksi
touko- ja marraskuussa.

Väyläopiskelijat voivat hakea opiskelijaksi
erillishaussa ja yhteishaussa.

Henkilökohtainen opintopolku
Humakin avoimessa AMK:ssa jokaiselle
opiskelijalle rakennetaan väyläopinnoista
oma henkilökohtainen opintopolkunsa, jossa opiskelun laajuus ja sisällöt määräytyvät opiskelijan oman taustan, osaamisen ja
vaikkapa työkokemuksen perusteella. Ohjaajamme käy kanssasi läpi aikaisemman
kokemuksesi ja arvioivat, mitä taitoja olet
mahdollisesti työkokemuksesi, harrastustesi
tai yhteiskunnallisen aktiivisuutesi kautta jo
hankkinut.

Kaikille avoimet yksilölliset opinnot
Avoimen väyläopinnot ovat sitä paitsi kaikille
avoimia. Niitä voivat opiskella kaikki, ikään tai
koulutustaustaan katsomatta. Väyläopintojen kautta voit hakeutua opiskelijaksi, mihin
tahansa Humakin kampuksista tai sopiviin
monimuotokoulutusryhmiin. Opiskelijat valitaan opintomenestyksen ja haastattelun
perusteella.

Samoja opintojaksoja kuin muillakin
Opintojaksot avoimessa ovat osia Humakin opetussuunnitelman mukaisista tutkinto-opinnoista. Eli opiskelet samoja sisältöjä
kuin tutkinto-opiskelijammekin. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti verkon kautta tapahtuvana omatoimisena opiskeluna, mutta
valmentajiemme johdolla. Joissain opintojaksoissa on verkkokokoontumisia tai tutkinto-opiskelijoiden kanssa integroitua lähiopetusta.

Avoin ammattikorkeakoulu
– opinnot Humakissa
- tarjoavat näköalapaikan kulttuurituottajan, tulkin ja yhteisöpedagogin
ammattikentille
- tarjoavat mahdollisuuden kehittää
omaa ammattitaitoa
- ovat hyödyllisiä, jos haet opiskelupaikkaa Humakista, sillä ne voidaan hyväksi
lukea osaksi tutkintoa

Opintoihin ilmoittaudutaan Humakin verkkosivujen kautta osoitteessa www.humak.
fi/avoin-amk. Sivulla on paljon tietoa avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelusta
ja kattava kuvaus koulutusalojemme opintotarjonnasta.

- mahdollistavat väyläopinnot (60 op)
AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin
- antavat arvokkaita alasuuntautuneisuuspisteitä yhteishaussa

Huomaathan, että myös yksittäisten opintojaksojen opiskeleminen on mahdollista

- opintojen ohjaajilta saat opastusta
opintojen suunnittelussa

www.humak.fi/avoin-amk
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– läheskään kaikki avoimessa opiskelevat
eivät ole väyläopiskelijoita. Opiskelupaikkoja
on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varsinkin suosituimmat
väyläopintojaksot saattavat loppua kesken
lukuvuoden.

Yksittäisen opintojakson laajuus on yleensä 5 tai 10 opintopistettä ja laskennallinen
opiskeluaika on 27 tuntia kertaa opintopiste.
Eläkeläiset, työttömät ja meiltä valmistuneet
saavat opintokaupassamme 50% alennuksen. Opintosuunnitelmaan kuuluvien opintojen lisäksi avoimessa ammattikorkeakoulussamme on myös erikoisempia opintojaksoja,
jotka on suunnattu täydennyskoulutusta hakeville ammattilaisille. Näitä ovat mm. seikkailukasvatuksen opintokokonaisuudet ja
erilaiset tulkkausalan täydennyskoulutukset
kuten vaikkapa monimuotoinen tulkkaus
kuurosokeille tai kirjoitustulkkaus.

Voit aloittaa opiskelun Humakissa vaikka
heti. Pientä kesätaukoa lukuunottamatta
opintojaksoillemme voi ilmoittautua ympäri
vuoden.

Opiskelun hinta ja alennukset
Avoimessa AMK:ssa opiskelu on maksullista,
mutta runsaasti opintoja suorittavalle tarjoamme opintomaksuista huomattavan alennuksen. Yhden lukuvuoden aikana suoritettavilla opinnoilla on 300 euron maksukatto.
Muutoin opintojen hinta on 1 op / 15 euroa.

Mitä verkko-opiskelu edellyttää?
Avoimen AMK:n verkko-opinnot edellyttävät,
että opiskelijan käytössä on työskentelyyn
soveltuvat laitteet. Moodlerooms -oppimisympäristö toimii mobiilisti, mutta koska
verkko-opinnoissa tuotetaan paljon tekstiä ja
muuta materiaalia, kannettavan tietokoneen
käyttö on opiskelun edellytyksenä (tai mahdolliset lisälaitteet kirjoitustyön helpottamiseksi mobiililaitteella, esim. lisänäppäimistö).

Mitä väyläopinnot ovat?
Avoimen AMK:n väyläopinnot ovat 60
opintopisteen laajuinen kokonaisuus
Humakin tietyn koulutuksen tutkintoopintoja. Väyläopintoja on tällä hetkellä
mahdollista suorittaa seuraavissa
AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa:

Verkko-opinnot saattavat sisältää myös
verkkotapaamisia eli webinaareja, joihin
osallistumista korvakuulokkeet ja mikrofoni
helpottavat.

- Kulttuurituottaja (AMK)

Verkko-opinnot vaativat opiskelijalta itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa oma opiskelunsa. Tässä opiskelijaa avustavat Humakin avoimen AMK:n opintojen ohjaajat, joiden
avulla kukin opiskelija pystyy rakentamaan
itselleen sopivan ja parhaimman opiskeluaikataulun ja -tavan.

- Tulkki (AMK)
- Yhteisöpedagogi (AMK),
järjestö- ja nuorisotyö
- Yhteisöpedagogi (AMK),
työyhteisön kehittäjä
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VAIHTO-OPISKELIJAKSI HUMAKISTA

Kiinnostaako
opiskelu ulkomailla?
Sata humakilaista käy
vaihdossa vuosittain

Humakin digikampus
– mikä se on?
Digitalisaatiosta puhutaan paljon. Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat uuden teknologian
myötä. Työtä tehdään maailmanlaajuisesti
eri ammattiryhmien kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Myös opiskelu muuttuu.

Yhteiskunnan digitaalinen muutos on jatkuvaa ja koskee meitä kaikkia. Kaikki opiskelijat
tutustuvat opintojensa aikana digitaaliseen
toimintatapaan - sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja unohtamatta - saaden näin
valmiuksia pärjätä työelämässä. Digikampus
tukee sekä yhteisöllistä että itsenäistä oppimista.

Humakissa me puhumme digikampuksesta.
Kehitämme uudenlaista korkeakouluopetusta, jonka ansiosta opiskelijat oppivat uusia
tapoja työskennellä ja tutkinnon suorittaminen monipuolistuu. Perinteisen päiväopiskelun, joka myös hyödyntää digiopetustarjontaa, rinnalle tulee monimuoto-opiskelu
digikampuksella ja koko tutkinnon suorittaminen uusin tavoin tulee mahdolliseksi.

mus apurahaa. Myös EU/ETA maassa tapahtuvaan kansainväliseen harjoitteluun myönnetään Erasmus-apurahaa.

Kansainvälisyys osana opintoja

Humakin opetussuunnitelmassa (OPS) korostuu kansainvälisyys, joka leikkaa kaikkea
Humakissa opiskelua. Jokaisen opiskelijan on
suoritettava tietty osuus – 30 opintopistettä
- opinnoistaan kansainvälisissä oppimisympäristöissä. Ulkomailla opiskelun ja harjoittelun lisäksi tämä voi tarkoittaa työskentelyä
kansainvälisissä ympäristöissä kotimaassa
– esimerkiksi vaikkapa monikulttuurisissa
hankkeissa tai maahanmuuttajien parissa
tehtävässä työssä.

Miltä tuntuisi viettää lukukausi Islannissa,
tulivuoren kupeessa, 3500 asukkaan kunnassa noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä Reykjavikissa? Bilfröstin yliopisto on yksi noin
40:stä opiskelijavaihtokohteesta, jonne satakunta Humakissa opiskelevaa suunnistaa
vuosittain. 30 vuotta täyttänyt Erasmus+
vaihto-ohjelma mahdollistaa opiskelun ulkomailla siten, että ulkomailla opiskellut
kurssit voidaan lukea osaksi kotimaista tutkintoa. Lisäksi ulkomailla on mahdollisuus
suorittaa harjoitteluja. Harjoittelupaikan voit
joko sopia itse tai hyödyntää Humakin kansainvälistä harjoittelupaikkaverkostoa. Parikymmentä opiskelijaa hakeutuu ulkomaisiin
harjoitteluihin Humakissa vuosittain.

-Opiskelijamme saavat kiitosta ulkomaisilta
yhteistyökumppaneiltamme. He menestyvät
vaihto-opiskeluissaan erittäin hyvin. Kannustamme opiskelijoitamme hakemaan kansainvälisiin tai monikulttuurisiin ympäristöihin, kertoo kansainvälisistä asioista vastaava
lehtori Hanna-Kaisa Hokkanen Humakista.
Humakin opiskelijat ovat vuosien saatossa olleet mm. harjoittelussa berliiniläisessä
galleriassa, tehneet slummityötä Dhakassa,
tuottaneet mediafestivaalia Barcelonaan
ja toteuttaneet ison kulttuurifestivaalin
Reykjavikiin.

Humakin yhteistyökorkeakouluja sijaitsee
noin 20:en Euroopan maan lisäksi myös Pohjois-Amerikassa. Vaihtoon haetaan kahdesti
vuodessa. Hyväksytyn opiskelijan ei tarvitse
maksaa kohdemaansa lukukausimaksuja ja
hän saa normaalin opintotuen lisäksi Eras-

Kokonaan tai lähes
kokonaan verkossa toteutettavat
opinnot

Afrikassa Humakin
Yritetään Yhdessä –
hankkeen matkassa

Digikampus laajentaa Humakin opintojen
saavutettavuutta. Syksyllä 2018 aloitamme lähes kokonaan verkossa toteutettavat
AMK-tutkinnot sekä yhteisöpedagogin että
kulttuurituottajan koulutuksissa – perinteisen päivätoteutuksen rinnalla.

Mitä digikampus merkitsee sinulle?

Olet saattanut suorittaa sähköisen ylioppilaskirjoituksen, mutta digikampus ei ole
verkkotenttejä - se tarkoittaa verkkoluentoja, digitaalisia oppimateriaaleja, samaan tai
eri aikaan opiskelijatovereiden kanssa verkossa tehtäviä ryhmätöitä, opintotodistuksen tilaamista verkossa, e-julkaisuja, digitaalista oppimisympäristöä ja paljon muuta.

Yhteisöpedagogiopiskelija Ida Busk palasi
lokakuussa 2017 kaksiviikkoiselta Tansanian-matkalta, jossa hän tutustui paikalliseen 4H-toimintaan Humakin ja 4H-liiton
Yritetään yhdessä - yrittäjyyshankkeen
mukana. Kansainvälisyys on leimannut Idan
opintoja vahvasti ja kiinnostus kansainvälisiin tehtäviin on kasvanut loppusuoralla olevien opintojen aikana.

Toteutuksissa korostuu opintojen joustavuus. Päiväopiskelijalla on mahdollisuus
hyödyntää digikampuksen verkko-opintojaksoja ja tehdä opintonsa joustavammin tai
nopeammassa tahdissa.

-Olin vaihto-opiskelijana Alankomaissa puoli vuotta: syyskuusta 2015 tammikuuhun
2016. Syksyllä 2016 olin mukana tekemässä
verkostoitumisvierailua maahanmuuttajien
työllistymispalveluissa Turussa toimivalle
Baana-hankkeelle. Loppuvuodesta (2016)
olin mukana opintomatkalla Islannissa, jossa
tutustuimme paikallisiin toimijoihin Reykjavikissa, Ida luettelee.

Digikampus
- on opiskelijoiden, oman henkilöstön, ja kumppaneiden käyttöön
- varmistaa joustavat ja monipuoliset oppimispolut ympärivuotisesti
- digioppimisympäristöjen kokonaisuus
- opiskelijapalvelut ovat saavutettavampia
- mahdollistaa valmennuspedagogiikan toteutumisen digiympäristössä eli
yhteisöllisen oppimisen verkossa valmennuspedagogiikan keinoin
- ohjaus, valmennus ja tuki opiskelijoille

www.humak.fi
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Lue lisää vaihtareiden kokemuksista osoitteessa
www.humak.fi
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TERVETULOA
HUMAKILAISEKSI!

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jossa voit opiskella yhteisöpedagogiksi, kulttuurituottajaksi tai tulkiksi usealla eri paikkakunnalla.
Syksystä 2018 alkaen Humakin koulutus on entistä saavutettavampaa ja
joustavampaa digikampuksen myötä. Aloitamme lähes kokonaan verkossa toteutettavat AMK-tutkinnot sekä yhteisöpedagogin että kulttuurituottajan koulutuksissa. Digikampus lisää myös päiväopiskelijoiden mahdollisuutta opiskella
monipuolisemmin ja joustavammin.
Meiltä valmistutaan sekä AMK- että ylempi AMK-tutkintoihin.
Humak on alojensa suurin kouluttaja ja kehittäjä. Opiskelu Humakissa on TKI-lähtöistä eli opiskelijamme pääsevät alusta saakka tekemään ja toteuttamaan aitoja Humakissa toteutettavia työelämäkumppaneidemme toimeksiantoja. Meiltä
valmistutaankin hyvin työllistäviin ihmisläheisiin ammatteihin.
Hakukohteet ja aloituspaikkamäärät näet tästä esitteestä, www.opintopolku.fi
–palvelusta sekä Humakin omilta verkkosivuilta osoitteessa www.humak.fi.
Muistathan myös, että Humakin suosittu avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa
vaihtoehtoisen väylän ammattikorkeakouluopintoihin tai täydennyskoulutusta
alojemme ammattilaisille. Lue lisää tästä oppaasta ja tutustu opintojaksotarjontaamme verkkosivuillamme. Opinnot voit aloittaa vaikka heti.
Mikäli sinulla on kysyttävää Humakissa opiskelusta, kysy meiltä lisää verkkosivujemme chat-palvelussa.

