
 
 

Tulkki (AMK) -koulutuksen avoimen AMK:n 
väyläopintokriteerit 2017–2018  
 
 
Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnoilla tarkoitetaan 60 opintopisteen 
kokonaisuutta, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen 
hakeutumistaan tutkinto-opiskelijaksi.  

Suoritettuaan 60 op väyläopintokriteerien mukaisia tulkin koulutuksen opintoja, 
opiskelija voi hakea erillishaussa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. 
Valintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään koulutuksittain ja 
ne kuvataan erillishaun hakuohjeissa.  

Väyläopinnot suoritetaan ajalla 1.9.2017 - 31.7.2018. Opinnot sisältävä niin lähiopetusta 

kuin itsenäisiä opintoja tulkin ensimmäisen vuoden opetusryhmässä Kauniaisissa 

(opetusta voi olla myös Helsingissä). 

 

Opintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löydät Humakin opinto-oppaasta. 

Lukuvuoden 2017–2018 opinto-opas julkaistaan elokuussa 2017 osoitteessa 

www.humak.fi/opiskelijaksi/tietoa-opiskelusta/opinto-oppaat/. 

 
Ilmoittautuminen väyläopintoihin  

 

Tulkin väyläopintoihin on 5 opiskelijapaikkaa, joihin ilmoittaudutaan 1.8.2017 alkaen 

http://www.humak.fi/kauppa/ -osoitteessa. Opiskelijapaikat täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

Väyläopinnoista tutkinto-opiskelijaksi 

 

Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea joko erillishaussa ja/tai yhteishaussa. Mikäli opinnot 

ovat edenneet opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla, voi tutkinto-opiskelijaksi 

hakea väyläopintojen ollessa vielä käynnissä kevään erillishaussa. Jos opiskelija valitaan 

opiskelijaksi, hän ahotoi suorittamansa opinnot osaksi tutkintoaan ja voi siirtyä 

tekemään suoraan toisen vuoden opintoja. 

Ohjaus ja opintoneuvonta:  
 

- Väyläopintojen suunnittelu ja opintojen valinnat: lehtori Hanna Putkonen-

Kankaanpää, hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi, p. 020 7621 315 

- Avoimen AMK:n opintosihteeri, opiskelijahallinto: avoinamk@humak.fi 
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Väyläopinnot:  
 
Väyläopinnot koostuvat tulkin tutkintoon johtavan koulutuksen päivätoteutuksen 
ensimmäisen vuoden opinnoista. Väyläopintojen laajuus on 60 opintopistettä. 
 
Syksy 2017: 

• Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi ½, 4 op 

• Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 2/2, 1 op 

• Suomen kieli ja viestintä 5 op 

• Johdatus suomalaiseen viittomakieleen 1, 5 op 

• Kuurojen historia ja kulttuuri 5 op  

• Suomen kieli 1: Viestintä ja vuorovaikutus 5 op 

• Suomalainen viittomakieli ja vuorovaikutus 1, 5 op 

• Ammatillinen ruotsi 2 op 
 
Kevät 2018: 

• Yhteiskunta ja työelämätoimijuus 5 op 

• Johdatus suomalaiseen viittomakieleen 2, 5 op 

• Suomen kieli 2: Asiatyylien hallinta 5 op 

• Kääntäminen 1: Kielen sisäinen kääntäminen 5 op 

• Syventävä ammatillinen ruotsi 3 op 

• Ammatillinen englanti 2 op 

• Syventävä ammatillinen englanti 3 op 

 

 


