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KARSIVA ETUKÄTEISTEHTÄVÄ 
Esitietolomakkeen täyttöohje / alasuuntautuneisuusohjeet 
 
 
Esitietolomakkeen ohje koskee hakukohteita:  

• Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus (Helsinki) 
• Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä (Helsinki) 

Karsiva etukäteistehtävä muodostuu esitietolomakkeella ilmoitetuista tiedoista, 
lomakkeeseen liitettävästä ansioluettelosta ja Humakin hakijapalveluihin lähe-
tettävistä liitteistä. Etukäteistehtävästä ja liitteistä saatava pistemäärä ratkaisee, 
saako hakija kutsun valintakokeeseen.  
 
Karsiva etukäteistehtävä on pakollinen haettaessa edellä mainittuihin hakukoh-
teisiin. Esitietolomake tulee täyttää ja palauttaa todistuskopiot ajalla  
14.3. klo 8.00 − 9.4.2018 klo 15.00 (lomake oltava tallennettuna ja liitteiden pe-
rillä).  
 
Esitietolomakkeen löydät osoitteesta: 
https://elomake.humak.fi/lomakkeet/166/lomake.html 

 
Liitteiden toimitusosoite: Humak hakijapalvelut, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Merkitse 
kuoreen ”Yhteisöpedagogi, monimuoto”.  Liitteiden tulee olla perillä 9.4.2018 klo 15.00 
mennessä ja mahdollisten täydentävien liitteiden 26.4.2018 klo 15.00 mennessä. 
 
Mikäli haet kumpaankin edellä mainituista hakukohteista, täytä lomake ja lähetä 
liitteet kuitenkin vain kertaalleen. Huomioi vastauksissa ja liitteissä kummankin haku-
kohteen osin eriytyvät ohjeet alasuuntautuneisuuspisteiden laskemisesta. 
 
Yhteishakulomake tulee täyttää hakuaikana 14.3. klo 8.00 − 28.3.2018 klo 15.00 
osoitteessa http://www.opintopolku.fi Pelkän karsivan etukäteistehtävän ja liitteiden 
lähettäminen ei riitä haun tekemiseen. 
 
Lue alasuuntautuneisuusohjeet huolella ja kokoa valmiiksi ansioluettelosi ja siihen liit-
tyvät todistuskopiot pisteitä antavista tiedoista. Laske lomakkeelle pisteesi tämän oh-
jeen mukaisesti. Tallenna lomakkeella pyydetyt tiedot ja ansioluettelosi sähköisel-
le lomakkeelle. Ansioluettelossa ilmoitetut todistuskopiot lähetetään postitse Hu-
makin hakijapalveluihin. Mikäli et pysty kerralla täyttämään kaikkia tietoja tai haluat 
muuttaa tietojasi, voit täyttää lomakkeen osittain, tallentaa sen ja täydentää tai muut-
taa antamiasi tietoja palautusaikana sähköpostiisi lähetystä muokkauslinkistä.  
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ESITIETOLOMAKKEEN TIETOJEN MERKITYS OPISKELIJAVALINNOISSA 
 
Esitietolomakkeella ilmoitetut tiedot pisteytetään osana valintamenettelyä ja ne ovat 
osa valintakokeen kokonaispisteytystä. Hakijan tulee saada työkokemuksesta ja ala-
suuntautuneisuudesta (korkeakouluopinnot ja luottamustehtävät) vähintään 30 pis-
tettä voidakseen tulla kutsutuksi valintakokeeseen ja sitä kautta valituksi moni-
muotokoulukseen.  
 
Monimuotototeutuksen valintakoepisteytys on yhteensä on 100 pistettä, joka koos-
tuu valintakoetehtävistä max 50 pistettä ja esitietolomakkeesta liitteineen max 50 pis-
tettä.  
 

• valintakoetehtävät max. 50 pistettä 
• esitietolomake max. 50 pistettä (minimi 30 p). Pisteet lasketaan:   

o työkokemus (todistukset) max. 40 pistettä 
o Humakissa suoritetut yhteisöpedagogin väyläopinnot 60 op max. 30 

pistettä 
o ammattikorkeakouluopinnot max. 20 pistettä ja korkeakouluopinnot 

max. 16 pistettä: yhteensä max. 25 pistettä 
o luottamustehtävät max. 10 pistettä  

 
Esitietolomake ansioluetteloineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti 
9.4.2018 klo 15.00 mennessä. Hakijan tulee laskea itse yhteen pisteensä, jolloin hän 
pääsee arvioimaan mahdollista kutsumistaan valintakokeessa. Lopullisen pisteytyksen 
tekee Humanistinen ammattikorkeakoulu.  
 
Hakijalla on oikeus täydentää hakemustaan ja lähettää työkokemusta ja alasuuntautu-
neisuutta osoittavia lisätietoja ja liitteitä siihen asti, kun alasuuntautuneisuuspisteiden 
laskenta Humakissa on kesken. Epäselvissä tapauksissa myös Humak voi pyytää haki-
jaa täydentämään tietojaan. Asianmukaisesti täytetty esitietolomake on kuitenkin olta-
va toimitettuna yllä mainittuun päivämäärään mennessä. 
 
Pistelaskenta ja täydennysmahdollisuus päättyvät 26.4.2018 klo 15.00, jonka jäl-
keen toimitettuja lisätietoja ja liitteitä ei enää oteta huomioon valintamenettelyssä. 
Esitietolomake sulkeutuu 9.4.2018 klo 15.00 ja mahdolliset täydentävät tiedot (todis-
tuskopiot yms.) tulee toimittaa tämän jälkeen postitse tai tuomalla ne Humakin hakija-
palveluihin. Täydentäviä tietoja ei oteta vastaan sähköpostilla. 
 
Mikäli et voi tallentaa sähköistä lomaketta ja liittää lomakkeeseen ansioluetteloa, lähetä 
ne postitse tai tuo Humakin hakijapalveluihin. Toimita esitietolomake ja liitteet kuiten-
kin vain kertaalleen. Esitietolomakkeen tulee olla perillä 9.4.2018 klo 15.00 mennessä 
ja mahdollisten täydentävien liitteiden 26.4.2018 klo 15. 00 mennessä.  
Hakijapalvelujen osoite: Humak hakijapalvelut, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Merkitse 
kuoreen ”Yhteisöpedagogi, monimuoto”. 
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Humak lähettää valintakoekutsun niille monimuotokoulutuksen hakijoille, joilla on 
hakukelpoisuus mainittuihin hakukohteisiin (eli yleinen ammattikorkeakoulun haku-
kelpoisuus), ja jotka ovat saaneet esitietolomakkeella (karsivan ennakkotehtävän) toi-
mitettujen tietojen perusteella vähintään 30 pistettä. Valintakoekutsu lähetetään haki-
jan opintopolku.fi -palvelussa ilmoittamaan sähköpostiin aikaisintaan 9.5.2018. Valin-
takokeeseen tulee ilmoittautua valintakoekutsussa mainitulla tavalla. 
 
Valintakoe järjestetään (Ilkantie 4, Helsinki) siten, että se on hakijalle yksipäiväinen. 
Jos olet hakenut molempiin monimuotototeutuksiin, tulee sinun osallistua valintako-
keeseen kahtena eri päivänä. Valintakoetulos on voimassa kuluvan hakukierroksen.  
 
Valintakoepäivät ovat: 

• 28.-29.5.2018 Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus 
• 30.-31.5.2018 Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä 

ALAKOHTAINEN TYÖKOKEMUS JA MUU ALASUUNTAUTUNEISUUS  
(max 50 p) 
 
Hakijan tulee merkitä ja laskea esitietolomakkeeseen kaikki pisteitä kerryttävä työko-
kemus ja alasuuntautuneisuus sekä toimittaa niistä todistukset. Hakijan työkokemuk-
sen ja alasuuntautuneisuuden pisteytys arvioidaan todistuksin, pöytäkirjan ottein tai 
opintorekisteriottein tai muulla luotettavalla tavalla todistettuna. 
 
Pisteitä tuottavat osiot  
 

• Alalle soveltuva työkokemus, josta on työtodistus (max. 40 pistettä) 
• Humakin yhteisöpedagogin avoimen AMK:n väyläopinnot, 60 op (30 pistettä) 
• Alalle soveltuvat ammattikorkeakouluopinnot, joista on todistus tai opintore-

kisteriote (max. 20 pistettä) 
• Alalle soveltuvat muut korkeakouluopinnot, joista on todistus tai opintorekiste-

riote (max. 16 pistettä) 
• Vähintään yhden vuoden kestäneet luottamustehtävät, joista on todistus tai 

pöytäkirjan ote tai muu luotettava selvitys (max. 10 pistettä) 

ALAKOHTAINEN TYÖKOKEMUS HAKUKOHTEITTAIN 

Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus 

Työkokemukseksi hyväksytään soveltuva järjestö-, nuoriso- ja opetus- tai kasvatusalan 
työkokemus. 

Esimerkkejä työkokemuksesta yksityiseltä, julkiselta tai kolmannelta sektorilta tai yrit-
täjyydestä: 
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• Humanistinen ja kasvatusala: nuoriso- ja järjestötyö, opetus- ja kasvatusalan 
työ, monikulttuurinen työ 

• Nuorisotyö: ohjaus, kasvatus, koordinointi, kehittäminen, johtaminen ja niihin 
rinnastettavissa oleva työ 

• Kouluttaja- tai ohjauskokemus esim. työnohjaaja 
• Järjestötyö: järjestötyötoimialalla toiminnanohjaus, koordinointi, kehittäminen 

ja johtaminen ja viestintä, organisointi (ei toimistotyö) 
• Lasten parissa tehty työ eri toimintaympäristöissä (päiväkoti, ip-kerhot, päivä-

hoito) 
• Liikunnanohjaukseen liittyvä työ eri toimintaympäristöissä 
• Sosiaalityönluonteinen työ eri kasvatuksen ja lasten ja nuorten ohjauksen sekä 

terapian parissa (ei sairaanhoitoon liittyvät tehtävät, hoitotyö, sairaanhoito lai-
toksissa jne.) 

• Terveyteen liittyvä ennaltaehkäisevä kasvatus- ja ohjaustyö, terveyden edistä-
minen tai kuntouttava työ (esim. A-klinikalla tehtävä työ) 

• Erityisryhmien ja erityisen tuen tarpeessa olevien parissa tehty kasvatus- ja oh-
jaustyö 

• Kouluissa ja oppilaitoksissa tehty työ (koulunkäyntiavustaja, opetus- ja kasva-
tustyö) 

• Seurakunnissa tehty kasvatus- ja ohjaustyö lasten ja nuorten parissa 
• Kaikki kasvatus- ja ohjaustyö perhekotiympäristössä, mutta ei esim. sijaisvan-

hemmuus. 

Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä 

Alakohtaiseksi työkokemukseksi luetaan mm. kokemus henkilöstöalan esimies- ja asi-
antuntijatehtävistä tai kokemus työyhteisöjen johtamis-, ohjaus-, koulutus-, organisoin-
ti-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä työelämän eri toimintasektoreilla tai kokemus 
yrittäjyydestä lähinnä henkilöstöalan tehtävissä. 
 
Esimerkkejä työkokemuksesta yksityiseltä, julkiselta tai kolmannelta sektorilta tai yrit-
täjyydestä: 

• Henkilöstön johtamis- ja esimiestehtävät 
• Henkilöstöpäällikkö 
• Hr-asiantuntija 
• Työsuhdepäällikkö tai -asiantuntija 
• Henkilöstön tai työyhteisön kehittäjä 
• Henkilöstön kouluttaja tai valmentaja 
• Hr-koordinaattori 
• Hr-projektipäällikkö 
• Työhyvinvointipäällikkö tai -asiantuntija 
• Henkilöstöalan konsultti tai muu henkilöstöalan palvelujen tarjoaja 
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• Edunvalvontatehtävät ammattijärjestöissä tai muissa vastaavissa organisaa-
tioissa 

• Kehittäminen, koordinointi tai toiminnan ohjaus erilaisissa toimintaympäris-
töissä 

• Henkilöstöalaan liittyvien projektien koordinointi ja johtaminen 
• Ammatillisesti merkittävä julkaisutoiminta 
• Päätoimiset henkilöstön edustustehtävät esim. päätoiminen pääluottamusmies 

tai työsuojeluvaltuutettu 
 
TYÖKOKEMUSPISTEYTYS 
 
Työkokemuspisteitä annetaan hakukohteeseen soveltuvasta työkokemuksesta, 
josta on työtodistus. Voit ilmoittaa sellaisen työkokemuksen, jonka olet hankkinut vä-
hintään 18-vuotiaana, ja joka kertyy 31.7.2018 mennessä. Työkokemuksen ei tarvitse 
olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työ-
suhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan mää-
rän. Työkokemuksesta saatava enimmäismäärä on 40 pistettä. 
 
Pisteet 

• Kokoaikatyö: 2 kuukautta (vähintään 7 tuntia päivässä) = 1 piste 
• Osa-aikatyö: 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päi-

vää kohti) vastaa yhtä kuukautta 
 
Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät suori-
tettuun tutkintoon. Äitiys- ja vanhempainvapaa lasketaan työkokemukseksi, jos olet 
niiden aikana työsuhteessa, mutta varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaa-
ta ei lasketa. Työkokeilu rinnastetaan työkokemukseen siinä tapauksessa, että se on 18-
vuotiaana tai sen jälkeen hankittua hakukohteisiin soveltuvaa työkokemusta. 
  
Voit ilmoittaa työkokemuksen vain, josta sinulla on esittää siitä työnantajan todistus 
(työsopimus ei käy). Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka 
osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- (yrittäjäeläkevakuutus) -vakuutettu.  
 

• Ilmoitettavat asiat kokoaikatyö: työnantaja, työtehtävät ja tehtävänimike / 
kuvaus tehtävistä, työskentelyaika (pvm) mistä - mihin (jos jatkuu edelleen, il-
moita ja laske 31.7.2018 asti).  

• Ilmoitettavat asiat osa-aikatyö: työnantaja, työtehtävät ja tehtävänimike / 
kuvaus tehtävistä, tuntimäärä/viikko, työskentelyaika (pvm) mistä - mihin (jos 
jatkuu edelleen, ilmoita ja laske 31.7.2018 asti). 

• Laske alakohtainen työkokemus yhteensä, ilmoita kuukausina ja muun-
nettuina valintakoepisteiksi. 
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SOVELTUVAT AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT  
 
Soveltuviksi ammattikorkeakoulussa suoritetuiksi yhteisöpedagogitutkinnon sisältöjä 
vastaaviksi lähialojen amk-opinnoiksi katsotaan, esimerkiksi humanistisen ja kasvatus-
alan, sosiaali- ja terveysalan, liikunta-alan ja kulttuurialan opinnot sekä muut yhteis-
kunnalliseen toimintaan liittyvät opinnot. Lisäksi hyväksytään tradenomin opinnot 
soveltuvin osin (henkilöstöhallinto, viestintä, markkinointi, talousosaaminen). 
 

• Yhteisöpedagogin avoimen amk:n väyläopinnot Humakissa, pisteet: 
60 op = 30 pistettä 
 
Opinnot on oltava suoritettuna siten, että niistä on oltava merkintä Humakin 
opintorekisterissä 26.4.2018 klo 15:00 mennessä, jonka jälkeen ne tarkistetaan. 
Hakijan ei tarvitse lähettää näistä opinnoista opintorekisteriotetta, mutta ne tu-
lee merkitä esitietolomakkeeseen. 
 

• Amk-tutkinnot, osaopinnot, avoin amk:n opinnot, pisteet: 
5 op = 2 pistettä 
10 op = 4 pistettä 
20 op = 8 pistettä 
30 op = 12 pistettä 
40 op = 16 pistettä 
50 op tai enemmän = enintään 20 pistettä 
 
Muissa ammattikorkeakouluissa kuin Humakissa suoritetuista opinnoista on 
toimitettava todistus tai opintorekisteriote. Opintosuorituksia täydentäviä tie-
toja ei oteta vastaan 26.4.2018 klo 15:00 jälkeen. 

 
Mahdollisia väyläopintojen ja muiden ammattikorkeakouluopintojen pisteitä ei lasketa 
yhteen, vaan enimmäispistemäärä väyläopinnoista on 30 niissä tapauksissa, että haki-
jalla on suoritettuna molempia opintoja. 
 
MUUT YHTEISÖPEDAGOGITUTKINTOON SOVELTUVAT KORKEAKOULUOPINNOT  

 
Soveltuvia opintoja ovat yhteiskunta- ja kasvatustieteet, psykologia, sosiaalipsykologia 
ja -pedagogiikka, erityispedagogiikka, opettajan pedagogiset opinnot, luokanopettaja- 
tai aineenopettajaopinnot, erityisopettaja- tai opinto-ohjaajaopinnot. Suoritetusta 
työnohjaajakoulutuksesta saa 10 valintapistettä. 

 
• Tutkinnot, osaopinnot, avoin yliopisto -opinnot, pisteet: 

5 op = 2 pistettä 
10 op = 4 pistettä 
20 op = 8 pistettä 
30 op = 12 pistettä 
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40 op tai enemmän = enintään 16 pistettä 
 
Muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista on todistus tai opintorekiste-
riote. Opintosuorituksia täydentäviä tietoja ei oteta vastaan 26.4.2018 klo 15:00 
jälkeen. 

 
Ammattikorkeakouluopintoja ja muita korkeakouluopintoja voidaan laskea yhteen 
siten, että niiden tuottama enimmäismäärä on 25 pistettä. Humakissa suoritetut väy-
läopinnot (60 op) tuottavat aina kuitenkin 30 pistettä eikä niiden kanssa lasketa yhteen 
muita koulutuspisteitä. 
 
 
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT  
(Yhteisöpedagogi, monimuoto ja Yhteisöpedagogi, TYKE) 
 
Pisteytyksessä otetaan huomioon yhtäjaksoiset vähintään vuoden (toimikausien mu-
kaan) kestäneet luottamustehtävät, jotka on tehty eri organisaatioissa viimeisten 10 
vuoden aikana. Samanaikaisesti yhdestä järjestöstä voidaan ottaa huomioon vain yksi 
tehtävä paitsi, jos on kyse järjestön eri tasoilla olevista tehtävistä. Eri tehtävinä voidaan 
huomioida kaikki luottamustoimet, esim. järjestötyössä paikallis- ja piiri-/alue- ja kes-
kusjärjestötasolla, kunnallishallinnon luottamustehtävät lautakunnassa, hallituksessa 
ja valtuustossa sekä aktiivinen puoluetoiminta. Edelleen jatkuvat luottamustehtävät 
otetaan huomioon 31.7.2018 asti. 
 
Merkitse myös toimialan pitkäkestoisiin ammatillisiin työtehtäviin rinnastettavissa 
olevat tai vapaaehtoistoimintaan liittyvät luottamustehtävät, joissa olet toiminut tai 
toimit edelleen. Esimerkiksi järjestöjen ja/tai kasvatuksen ja ohjauksen vastuulliset ja 
pitkäkestoiset luottamustehtävät tai projektien johtaminen tai koordinointi.  
 
Luottamustehtäväesimerkkejä (jatkuva ja säännöllinen) 

• Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai jäsen 
• Julkishallinnon luottamustehtävät toimialalähtöisesti (esim. nuorisolautakunta, 

koulutus- ja sivistyslautakunta jne.) 
• Jaostot ja toimikunnat 
• Vertaisohjaajana tai kokemusasiantuntijana toimiminen 
• Luottamusmiestehtävät, luottamusvaltuutetun tehtävät, työsuojeluvaltuutettu 
• Kasvatuksellinen yksilö- ja ryhmävalmennus  

Pisteet luottamustehtävistä: 
• 1 vuosi luottamustehtäviä = 1 piste: huomioon otetaan vähintään yhden vuoden 

yhtäjaksoinen toiminta, joka on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. 
• luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettu, josta koulutustodistus antavat Momu-

koulutukseen haettaessa 1 vuosi = 1 pistettä ja Tyke-koulutukseen haettaessa 1 
vuosi = 2 pistettä. Työyhteisön kehittäjäkoulutukseen haettaessa päätoimiset 
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luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettutehtävät lasketaan osana työkokemus-
pisteitä.  
 

Luottamustehtävistä voi saada korkeintaan 10 pistettä.  
 
Luottamustehtävistä tulee toimittaa todistus. Todistuksen allekirjoittajana joko yhdis-
tyksen puheenjohtaja, muu hallituksen toimija tai luottamushenkilö / muu nimenkirjoi-
tusoikeudellinen henkilö. Todistuksena voi olla myös ote valintakokouksen pöytäkir-
jasta tai toimintakertomus, josta ilmenee toimikausi. Henkilöstön luottamustehtävistä 
riittää myös ammattiliiton antama valtakirja. 
 
LISÄTIETOJA 
 
Saat lomakkeen palautuksesta kuittauksen sähköpostiisi ja "Muokkaa tietojasi" -linkin, 
jonka kautta pääset muokkaaman tietoja 9.4.2018 klo 15:00 asti. 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä Humakin hakijapalveluihin:  
hakijapalvelut@humak.fi, puh. 020 7621 300, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. 
 


