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1. KOULUTUSLUPAUS
Kulttuurituottaja AMK -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason
korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän
ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen
eurooppalaista ja kansallista viitekehystä (taso 6).
Kulttuurituotannon koulutus tuottaa vahvaa osaamista luoville toimialoille.
Kulttuurituottaja AMK -tutkinnon opinnot valmentavat toimimaan alan kotimaisissa ja
kansainvälisissä tehtävissä. Opintojen avulla opiskelija voi rakentaa itselleen persoonallisen
ammattitaidon, joka antaa asiantuntijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen,
tuotantojen hallinto- ja johtotehtäviin sekä toimintaedellytysten luomiseen
osaamisintensiivisille aloille. Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantoprosessien ja
projektimaisen työskentelyn lisäksi viestinnän, rahoituksen, innovaatiotoiminnan ja
johtamisen kompetenssit. Kulttuurituottajan työtä tehdään monipuolisesti toimialojen
yhdyspinnoilla, yhdessä esimerkiksi teknologia-, matkailu- sekä sosiaali- ja terveysalan
toimijoiden kanssa.
Opiskelija pääsee mukaan työelämän aitoihin projekteihin opintojen alusta lähtien.
Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi
harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi. Opinnoissa korostuu
kokeilukulttuuriin liittyvä osaamisen kehittäminen ja digitaalinen työote sekä uudet
toimintaympäristöt.
Kulttuurituottaja AMK -opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan
ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä
tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää alan toimintamalleja.
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2. TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET
Tutkinnon osaamistavoitteet kuvataan koulutuskohtaisina kompetensseina.
Kulttuurituottajan osaamistavoitteet perustuvat alan yhteisiin ydinkompetensseihin.
Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia - yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden
yhdistelmiä. Kompetenssi kuvaa pätevyyttä, osaamista ja kykyä suoriutua ammattiin
kuuluvista työtehtävistä. Ydinkompetenssien lisäksi koulutuksen painotus on myös
työelämässä tarvittavissa yleisissä taidoissa, kuten luovuudessa, kriittisessä ajattelussa,
vuorovaikutustaidoissa, johtamisessa, digitaalisuudessa, projektiosaamisessa sekä
kansainvälisen osaamisen edistämisessä. Koulutuksen tavoitteena on näiden kompetenssien
vahvistaminen.
Opetussuunnitelman opintokokonaisuudet on kuvattu näiden kompetenssien pohjalta
kokonaisuuksiksi siten, että ne vahvistavat ja tekevät näkyväksi kulttuurituottajan
ammatillisen osaamisen. Opintojaksojen osaamistavoitteet syvenevät opintojen edetessä ja
opinnot suoritettuaan opiskelijalla on työelämän odottamat yleiset sekä kulttuurituottajan
ammatilliset kompetenssit hallussa tavalla, joka mahdollistaa positiivisen ammatillisen ja
henkilökohtaisen urakehityksen.

3. OPINTOJEN KULKU JA RAKENNE
Kulttuurituotannon opinnot rakentuvat yleisistä, ammatillisista, ammatillisesti syventävistä
sekä kehittämistoiminnan opinnoista. Opiskelija täydentää osaamistaan lisäksi vapaasti
valittavilla opinnoilla. Opetussuunnitelma rakentuu laajemmista opintokokonaisuuksista,
jotka kehittävät ja syventävät kulttuurituottajan osaamista.
Informaatiolukutaidon kehittyminen varmistetaan läpi opintojen siten, että opintojen
alkuvaiheessa perehdytään tiedonhankinnan perustaitoihin, tiedon kriittiseen arviointiin ja
eettiseen käyttöön. Opintojen keskivaiheessa, osana oppimistehtäviä, korostuu
tietolähteiden monipuolinen käyttö ja tiedontarpeen arviointi osana oppimiskokemusten
reflektointia. Opiskelijat keskittyvät tiedon rakenteluun ja tuottamiseen keskustellen
erilaisten tiedonlähteiden kanssa. Opintojen päättövaiheessa opiskelijalta edellytetään
sujuvaa ja laaja-alaista tiedonhankintaa ja kykyä käyttää tietoa osana kehittämistoimintaa.
Opiskelija perehtyy ja toimii erilaisissa työelämän informaatioympäristöissä.
Yleiset opinnot 10 op
Kulttuurituottajan opinnot aloitetaan Humakin yleisillä opinnoilla. Opiskelija saa
pedagogiset valmiudet opiskeluunsa, oppii ymmärtämään itseohjautuvuuden merkityksen ja
ottaa vastuun opintojensa sekä ammatillisen kasvunsa edistämisestä.
Ammatilliset opinnot 135 op
Opiskelija orientoituu kulttuurituottajan ammatillisen toiminnan perusteisiin ja
ammattialaan. Ensimmäisen vuoden ammatillisissa opinnoissa keskitytään erityisesti
kulttuurituottajan työn ja kulttuurituotantoprosessin perusteisiin ja näiden käytäntöihin.
Opintojen edetessä opiskelija jatkaa alan ammatillisen perustan rakentamista ja kehittää
omaa ammatillista osaamistaan. Painopisteenä ovat kulttuurin
toimintaympäristöntuntemisen ja tuottamisprosessin hallinnan sekä kulttuurituotannon
liiketaloudellisen osaamisen vahvistaminen. Hän kehittyy valmiuksissaan toimia
ammatillisissa tehtävissään myös vieraalla kielellä. Ammatilliset opinnot mahdollistavat
opiskelijan oppimisen aidoissa työelämän toimintaympäristöissä ja/tai hanketyössä.
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Ammatillisissa opinnoissa on kaikkien koulutusten (kulttuurituotannon sekä tulkki- ja
yhteisöpedagogikoulutuksen) yhteisiä opintoja, jotka toteutuvat joko kahden tai kolmen
koulutuksen välisinä. Toteutusten sisällöt ja toimintaympäristöt voivat määrittyä
koulutuksittain eri painotuksin. Yhteiset ammatilliset opintojaksot ovat: Ihmisoikeudet ja
moninaisuuden kohtaaminen (5 op), Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen (5 op),
Johtaminen ja työyhteisötaidot (5 op), Osallistava pedagogiikka (5 op), Taloussuunnittelu ja
-hallinto (5 op), Yrittäjyys (5 op), Yritystoiminnan perusteet (5 op) sekä Innovaatiotoiminta
(5 op).
Ammatillisesti syventävät opinnot 50 op
Syventävät opinnot suoritetaan osana Humakin ja muiden toimijoiden tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaa. Syventävissä opinnoissa opiskelija vahvistaa osaamistaan
valitsemallaan osa-alueella. Opiskelija perehtyy innovaatiotoimintaan ja sen käytännön
sovelluksiin. Eriytyvissä suuntautumisopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan
valitsemallaan linjalla suuntautumalla liiketoimintaan, digitaalisiin tuotantoihin tai
monialaisten tapahtumatuotantojen kehittämiseen.
Kehittämistoiminnan opinnot 30 op
Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön
menetelmiä osallistavasti ja todellisiin työelämän tarpeista nouseviin kehittymistarpeisiin
vastaten. Opiskelija oppii asiakaslähtöisesti arvioimaan erilaisia toimintamuotojen ja
toimintarakenteiden kehittämistarpeita sekä etsimään niihin perusteltuja ratkaisuja.
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Tutkintoon kuuluu 15 op vapaasti valittavia opintoja, jotka opiskelija käyttää lisätäkseen
osaamistaan valitsemallaan osa-alueella.
Harjoittelu
Ammattikorkeakouluopinnoissa tulee suorittaa vähintään 30 op harjoittelua.
Kulttuurituottajan tutkinnossa suoritetaan kuusi 10 op laajuista harjoittelujaksoa.
Ammatilliset harjoittelut jakaantuvat seuraavasti:





Perustason harjoittelut:
o Ammatillinen harjoittelu1: Tuottajana toimiminen
o Ammatillinen harjoittelu 2: Monialaiset tuotantoympäristöt
Syventävät harjoittelut:
o Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit
o Ammatillinen harjoittelu 4: Talous ja rahoitus
o Ammatillinen harjoittelu 5: Viestintä ja markkinointi
Kehittävän tason harjoittelu:
o Eriytyvät suuntautumisopinnot 2/2, joista valitaan yksi:
 Ammatillinen harjoittelu 6: Liiketoiminta
 Ammatillinen harjoittelu 6: Digitaaliset tuotannot
 Ammatillinen harjoittelu 6: Monialaiset tapahtumatuotannot

7

Opetussuunnitelman visualisointi

Taulukkoon on merkitty *-merkillä koulutusten yhteiset opintojaksot

Kulttuurituottaja (AMK) -taulukkoa luetaan alhaalta ylöspäin. Tutkinto koostuu yleisistä (10
op), ammatillisista (135 op), ammatillisesti syventävistä (50 op) ja kehittämistoiminnan (30
op) opinnoista. Yleisistä opinnoista ammatillinen kehittyminen (5 op) kiinnittyy opiskelijan
kehittymistavoitteisiin sekä ammatillisen kehittymisen osoittamiseen läpi opintojen
(sähköinen portfolio). Vapaasti valittavat opinnot (15 op) ovat kuvattu vertikaalisesti
taulukon vasempaan reunaan. Sijoittamisella halutaan kertoa, että vapaasti valittavia
opintoja opiskelija voi suorittaa läpi tutkinnon.
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4. KANSAINVÄLISYYS- JA
MONIKULTTUURISUUSOPINNOT
Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopinnot
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuusopintojen tavoitteena on oppia toimimaan
kansainvälisessä, monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja ymmärtää erilaisuuden,
globaalien haasteiden ja kestävän yhteiskunnan periaatteet. Opiskelija suorittaa
kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja vähintään 30 op.
Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja voidaan suorittaa:
1. kansainvälisessä opiskelijavaihdossa Humakin partnerikorkeakoulussa
2. kansainvälisessä harjoittelussa ulkomailla tai kotimaassa monikulttuurisissa
ympäristöissä
3. intensiiviopintojaksoilla, joita järjestetään yhteistyössä ulkomaisten partnerikoulujen
kanssa
4. ammattikorkeakoulun yhteisillä ja koulutuskohtaisilla opinnoilla (esim.
vieraskielinen opetus)
5. muissa kansainvälisissä ja/tai monikulttuurisissa ympäristöissä ja hankkeissa sekä
kotimaassa että ulkomailla.
Opiskelijan jo toimiessa/työskennellessä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa
ympäristössä näitä opintoja voidaan mahdollisuuksien mukaan opinnollistaa. Erilaisiin
kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoihin voidaan yhdistää myös opinnäytetyön
tekeminen.
Vaihtoon lähteville Humak tarjoaa kansainvälisen vaihdon opintojakson (3 op), joka luetaan
osaksi kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja.
Tutkinnossa opiskelija voi suorittaa kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja joko
yhtäjaksoisesti tai kerryttäen. Koulutuksen omassa tarjonnassa on opintoja, jotka kerryttävät
kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja.
Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamista tukevat erityisesti alan kansainväliset ja
monikulttuuriset verkostot hanketyössä ja muussa yhteistyössä (esim. kansainväliset
järjestöt, oppilaitokset ja yritykset). Halutessaan opiskelija voi yhdistää opinnäytetyön
kansainvälisessä ja/tai monikulttuurisessa toimintaympäristössä toteutuvaan harjoitteluun
ja/tai vaihtojaksoon.
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5. OPETUSSUUNNITELMA
YLEISET OPINNOT 10 op
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:



Ammatillinen kehittyminen 5 op
Opiskeluvalmiudet 5 op

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee kompetenssiperusteisesti
suunnittelemaan ja arvioimaan omaa oppimistaan sekä ammatillista kehitystään läpi
opintojen. Hän osaa laatia oman urasuunnitelmansa ja tehdä oman osaamisensa näkyväksi
sekä arvioida sitä. Opiskelija osaa laatia CV:n ja työhakemuksen. Opiskelija ymmärtää
vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojen sekä verkostojen merkityksen oppimisessa ja
ammatillisessa kontekstissa. Opiskelija osaa jakaa osaamistaan muille opiskelijoille ja toimia
vertaismentorina opiskeluiden aikana.
Ammatillinen kehittyminen 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 kykenee itsensä johtamiseen, itseohjautuvuuteen ja vastuun ottamiseen opinnoistaan
ja työstään
 kykenee oman ammatillisen kasvunsa kompetenssiperusteiseen suunnitteluun ja
arviointiin
 kykenee osoittamaan osaamistaan
 käyttää vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojaan opiskelu- ja työyhteisössään
 soveltaa ammattieettisiä periaatteita ja kestävää kehitystä toiminnassaan.
Sisältö:
Opiskelija laatii ammatillisen kehityksensä jatkuvana näyttönä sähköisen portfolion. Hän
valmistautuu ja osallistuu kehityskeskusteluihin sekä urasuunnitelmansa esittelyyn.
Opiskeluvalmiudet 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää Humakin pedagogiset yleisperiaatteet ja käytänteet sekä oppimiskäsitykset
 tiedostaa korkeakoulussa edellytettävät opiskeluvalmiudet
 osaa arvioida opiskelukykyään suhteessa alan korkeakouluvaatimuksiin
 osaa käyttää opiskeluun liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa ja eri viestintäkanavia
sekä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä
 tunnistaa ammattialansa toimintaympäristöjä ja verkostoja
Sisältö:
Opiskelija saa valmiudet valmennuspedagogiseen oppimiseen sekä tarvittaviin
oppimisympäristöihin ja -välineisiin. Hän tutustuu Humakin opiskelijakunnan, HUMAKOn,
toimintaan. Opintojen aikana perehdytään opiskelukyvyn osa-alueisiin, esteettömyyteen ja
oppimisvaikeuksiin liittyviin tukimuotoihin (mahdollinen sopeuttaminen tai
mukauttaminen).
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AMMATILLISET OPINNOT 135 op
AMMATILLISET KIELIOPINNOT 15 op
Ruotsi 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin
kielellä
 osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti
ruotsin kielellä
 osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa ruotsin kielellä
 osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa 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 neuvontatilanteet
 oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.
Opintojakso toteutetaan jatkumona (2+3 op) opintojen alku- ja keskivaiheessa.
Englanti 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti
englannin kielellä
 osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti
englannin kielellä
 osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa englannin kielellä
 osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa englannin kielellä
 selviytyy työnhausta englanniksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja
työtehtäviään englannin kielellä
 osaa hankkia tietoa erilaisista englanninkielisistä 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 neuvontatilanteet
 oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.
Opintojakso toteutetaan jatkumona (2+3 op) opintojen keski- ja loppuvaiheessa.
Suomen kieli ja viestintä 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta
luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
 tietää ryhmäviestinnän perusteet ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
 osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen
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tietää asiatyylisen viestinnän piirteitä ja työelämän keskeisiä tekstilajeja niihin
kuuluvine kielenkäyttösuosituksineen
 tietää tieteellisen tekstin piirteet
 tunnistaa tiedontarpeet, osaa hakea ja paikantaa opintojen ja ammatillisen
kehittymisen kannalta keskeistä tietoa sekä käyttää ja arvioida tietoa kriittisesti ja
eettisesti.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään viestinnän tekijöihin, ryhmäviestintään ja omaan
viestintäosaamiseen. Lisäksi sisältöön kuuluu asiatyylinen viestintä, tutkimusviestintä,
tiedontarpeiden tunnistaminen sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteet.

TUOTTAJUUDEN PERUSTEET 25 op
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:




Kulttuurituotannon perusteet 10 op
Lakitieto ja etiikka 5 op
Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kulttuurituottajan
työhön ja toimenkuvaan ja tuottajan työn teoriapohjaan. Hän tutustuu ammattialan
työtehtäviin ja toimintaympäristöihin. Lisäksi opiskelija tuntee kulttuurituottajan työssä
tarvittavan lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa
kulttuurituottajan työtä ohjaavat eettiset periaatteet ja ymmärtää toimintansa
yhteiskunnallisen ja globaalin vastuun.
Kulttuurituotannon perusteet 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 erottelee ja vertailee monipuolisesti erilaisia tuotantoja, tuotantojen osa-alueita ja
tuotantoprosesseja
 osaa hyödyntää ja soveltaa tuottajan työn teoreettista pohjaa
 tuntee ja soveltaa kulttuurituotantoja koskevia määräyksiä ja luvanvaraiseen
toimintaan liittyviä rajoituksia
 osaa soveltaa eettisiä ja ekologisia periaatteita erilaisiin tuotantoihin
 osaa arvioida kulttuurituottajien erilaisia työnkuvia, työtehtäviä ja ammatillisia
ominaisuuksia sekä hahmottaa omaa tuottajuuttaan ja tuottajan ominaisuuksiaan.
Sisältö:
 kulttuurituotantojen erilaiset toimintaympäristöt
 sisällöllinen ja tekninen tuotanto, tuotannon talous ja johtaminen, lupakäytännöt,
turvallisuus ja ekologia
 tuottajan ammattikuva, ammattietiikka ja arvopohja
 kulttuurialan ja monialaisten tuotantojen suunnittelu, toteutus ja johtaminen.
Lakitieto ja etiikka 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee oikeustoimilain ja sopimuksia sääntelevän lainsäädännön sekä osaa laatia
kulttuurituotantoon liittyviä sopimuksia
 tuntee immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön perusteet
ja osaa hyödyntää niitä työssään
 tuntee työsopimuslain ja ymmärtää siihen liittyvät oikeudet sekä vastuut
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osaa hakea ajantasaista lainsäädäntöä ja analysoida alaan liittyvää lainsäädännöllistä
julkista keskustelua
 tuntee kulttuurialalla toimivien yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden toimintaa
säätelevän lainsäädännön perusteet.
Sisältö:
 kulttuurituotannon kannalta keskeisen lainsäädännön tuntemus
 sopimusten laatiminen ja neuvotteleminen.
 kulttuurialan lainsäädäntöön ja oikeudellisiin käytäntöihin liittyvän
ajankohtaiskeskustelun seuraaminen
 kulttuurituotannon etiikka.
Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 rakentaa omaa ammatillista identiteettiään
 verkostoituu alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Sisältö:
Opintojakso on 1. tason perusharjoittelu. Harjoittelu suoritetaan alan työpaikassa ja
raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun sisältyy
asianmukaiset asiakirjat, harjoittelupaikan toimintaan perehtyminen, harjoittelu
harjoittelusuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, harjoitteluraportti ja oman
oppimisen arviointi.

KULTTUURIN TUOTANNOLLINEN YMPÄRISTÖ 30 op
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:





Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op
Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op
Kulttuuripolitiikka 5 op
Ammatillinen harjoittelu 2: Monialaiset toimintaympäristöt 10 op

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee osallistumaan kulttuurin ja
eri taiteenalojen merkitystä ja asemaa määrittelevään keskusteluun. Opiskelija kykenee
toimimaan monialaisissa ja digitaalisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija tuntee kulttuurin
ja taiteen kentän rakenteet ja toimintamallit sekä osaa hyödyntää niitä ammatillisessa
toiminnassaan. Opiskelija tunnistaa kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen merkityksen
toimintaa ohjaavana välineenä. Hän on tietoinen ammattialalla käytävän keskustelun
taustoista ja tulkinnoista sekä kykenee vaikuttamaan kulttuuripoliittisen päätöksentekoon.
Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee alan digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden mahdollisuudet
 tuntee digitaalisten tuotteiden ja konseptien tuottamisen perusteet
 osaa suunnitella digitaalisia tuotantoja.
Sisältö:
 digitaalisten tuotantojen suunnittelun ja toteutuksen menetelmät.
Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa analysoida, tulkita ja selittää taiteen ja kulttuurin toimintakenttiä
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ymmärtää taiteellisen työn ja kulttuurisen toiminnan tuotannon näkökulmasta ja
osaa soveltaa tätä tietoa
 osallistuu aloista käytävään keskusteluun argumentoidusti käyttäen alan käsitteistöä
 tunnistaa taidelajien monimuotoisuuden ja osaa arvioida niiden toimintaedellytyksiä.
Sisältö:
 taide- ja kulttuurikentän rakenteisiin ja taiteen sisältöihin tutustuminen
 toimialaa koskevan tiedon analyysi, argumentointi ja kirjoittaminen.
Kulttuuripolitiikka 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää kulttuurihallinnon toimintaperiaatteet
 tuntee toimialan instituutiot ja niitä koskevan lainsäädännön
 kykenee kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen hallinnossa ja
päätöksentekojärjestelmässä
 osaa organisoida kulttuuripoliittista kansalaisvaikuttamista.
Sisältö:
 kulttuurihallinto
 kansainvälinen, kansallinen ja kunnallinen kulttuuri- ja taidepolitiikka.
Ammatillinen harjoittelu 2: Monialaiset toimintaympäristöt 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee kulttuurituotannon mahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä ja
toimialoilla
 osaa organisoida monialaisia ja moniammatillisia tuotantoja
 osaa kehittää kulttuuripalveluja
 tunnistaa taidelähtöisen työskentelyn mahdollisuuksia eri toimialoilla
 tuntee taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset.
Sisältö:
Opintojakso on 1. tason perusharjoittelu. Harjoittelu suoritetaan alan työpaikassa ja
raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoittelun teemoja ovat
monialaisen työn ja tuotannon työvälineet sekä taiteen soveltavan käytön menetelmät ja
muodot.

TUOTTAJAN VIESTINTÄTAIDOT 10 op
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:



Mediataidot 5 op
Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen 5 op *

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän laaja-alaisena
ammatillisena työvälineenä. Hän osaa hyödyntää viestintäosaamistaan huomioiden
viestintäkanavien, -kulttuurien ja -kumppanien erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet.
Opiskelija kehittää osaamistaan kattavasti erilaisilla viestinnän osa-alueilla tiedottamisesta
some-kampanjointiin.
Mediataidot 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee ammattialaansa liittyvät viestintätarpeet ja median muodot
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 osaa hyödyntää monipuolisesti digitaalisen viestinnän kanavia
 osaa ohjeistaa viestintämateriaalien tuotantoa
 osaa laatia viestintämateriaaleja.
Sisältö:
 kuvankäsittelyn ja taiton perusteet
 digitaalisten viestinnän kanavat ja ohjelmistot.
Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja keskeiset käsitteet
 tietää kommunikaatioon ja erilaisiin viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
 tunnistaa erilaisia viestintätilanteita ja -kulttuureja ja osaa toimia niissä
 kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan erilaisissa viestintätilanteissa
 tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä sekä eri muotoja ja kanavia.
Sisältö:
 viestintäprosessit työelämässä, viestintäsuunnitelman laatiminen
yhteistyökumppaneille
 erilaisten mediasisältöjen laatiminen.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.

TALOUDEN JA RAHOITUKSEN PERUSTEET 15 op
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:




Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op *
Kulttuurin rahoitus 5 op
Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää luovan talouden
merkityksen ja toiminnan kulttuurituotannossa. Hän tunnistaa kulttuurituotannon ansaintaja rahoitusmahdollisuudet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa
tuotteiden ja palveluiden vaatimat rahoitusratkaisut. Hän hallitsee oman alansa
taloussuunnittelun ja -seurannan sekä tuntee näitä ohjaavat säännöt.
Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talouden seurannan
 tuntee kirjanpidon perusperiaatteita ja verotuskäytäntöjä sekä osaa lukea
tilinpäätöstä
 osaa henkilöstösuunnittelun ja palkkauksen perusteet
 osaa analysoida talouden tunnuslukuja.
Sisältö:
 kirjanpito, taloussuunnittelu ja budjetointi
 maksuliikenne ja muut taloushallinnon prosessit
 verotus.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja kulttuurituotannon koulutusten yhteinen.
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Kulttuurin rahoitus 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 ymmärtää makrotalouden toimintamekanismeja ja osaa tulkita niihin liittyviä
tunnuslukuja
 hallitsee rahoituslähteet ja osaa soveltaa niitä
 tietää rahoitusmekanismit ja osaa soveltaa niitä
 tietää luoviin toimialoihin liittyvät käsitteet ja niiden alueellisen, valtakunnallisen ja
kansainvälisen merkityksen
 tuntee sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä ja osaa soveltaa niitä.
Sisältö:
 joukkorahoitus, sponsorointi ja yritysyhteistyö
 alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen julkinen rahoitus ja yksityinen voittoa
tuottamaton rahoitus kulttuurituotannon näkökulmasta.
Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee toiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteet
 soveltaa rahoitusosaamistaan erilaisia rahoitusmuotoja käyttämällä
 toteuttaa rahoituksen valitsemassaan projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa
 osaa arvioida investointien ja käyttöpääoman tarpeen.
Sisältö:
 rahoituksen suunnittelu ja varainhankinta, toiminta- ja rahoitussuunnitelman
laatiminen.

LIIKETOIMINNAN PERUSTEET 20 op
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:





Markkinointi 5 op
Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op
Yrittäjyys 5 op *
Yritystoiminnan perusteet 5 op *

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään
ja luomaan monipuolisia markkinointitoimenpiteitä eri kanavia hyödyntäen haluttujen
asiakasryhmien tavoittamiseksi. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan tuote- ja
palvelukokonaisuuksien markkinointitarpeet, tunnistaa asiakaskohtaamisten erilaiset
rajapinnat ja pystyy hahmottamaan niihin sopivia myynti- ja palveluratkaisuja. Opiskelija
ymmärtää liiketoiminnan perusteet, alan yritystoimintaan liittyviä ansaintamalleja ja omaa
valmiudet omaan yritystoimintaan.
Markkinointi 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää markkinoinnin eri muotoja ja käyttää niitä
 tietää ammattialansa markkinoinnin erityispiirteet, merkityksen, mahdollisuudet ja
toimintatavat
 osaa laatia markkinointisuunnitelman ja -budjetin
 osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjan.
Sisältö:
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markkinoinnin perusteet, asiakashyöty ja kohderyhmät, markkinointikanavat, suunnitelma ja -budjetti
kansainvälinen markkinointi.

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin peruskäsitteet, vaiheet ja työtavat
 osaa käyttää luovaa ongelmanratkaisua uusien tuotteiden kehittämisessä
 ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteistamisen merkityksen osana liiketoimintaa
 ymmärtää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusperiaatteet ja käytännöt.
Sisältö:
 tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessi sekä niiden johtaminen
 tuotteen tai palvelun suunnittelu ja tuotteistaminen.
Yrittäjyys 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:




ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita
ja tuotteita
 osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän
toiminnan luomiseen.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yrittäjyysajatteluun muuttuvassa työelämässä ja omalla alalla.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituottajakoulutusten yhteinen.
Yritystoiminnan perusteet 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa valita itselleen ja idealleen sopivan yritysmuodon ja ansaintalogiikan
 osaa tehdä realistisen liiketoimintasuunnitelman
 osaa perustaa yrityksen ja johtaa sen toimintaa.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy yrityksen perustamiseen ja sen päivittäiseen johtamiseen liittyviin
asioihin.
Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja kulttuurituottajakoulutusten yhteinen.

INNOVAATIO- JA SUUNNITTELUOSAAMINEN 20 op
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:





Innovaatiotoiminta 5 op *
Innovaatiotoiminnan käytännöt 5 op
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op *
Strateginen suunnittelu 5 op
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Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää innovaatioiden merkityksen
osana alan toimintaa. Hän hallitsee tuotantojen johtamisen ja strategisen suunnittelun osana
tuotantoprosessia. Opiskelija osaa rakentaa ja johtaa työssään tarvittavia verkostoja.
Innovaatiotoiminta 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää innovaatioiden yhteiskunnallisen merkityksen
 osaa suunnitella ja luoda innovaatiotoimintaa edistäviä prosesseja ja ympäristöjä
 osoittaa ja osaa edistää luovaa ongelmanratkaisua
 osaa kehittää osallistumisen uusia muotoja sekä luovia yhteiskehittämisen tiloja ja
menetelmiä
 osaa ideoida, fasilitoida ja arvioida kokeilevia tai käytäntölähtöisiä innovaatioita.
Sisältö:
 innovaatio ja innovatiivisuus toiminnan kehittämisessä, luovan työskentelyn
menetelmät.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajakoulutusten yhteinen.
Innovaatiotoiminnan käytännöt 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 hallitsee monialaisten innovatiivisten projektien suunnittelun ja toteuttamisen
 osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja
 edistää ryhmän luovuutta ja tuloksellisuutta.
Sisältö:
 kollektiivisen ja monialaisen luovuuden hyödyntäminen ja toiminta ryhmässä.
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen käytäntöjä
 osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän hallintotavan periaatteita
 tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja johtamisen merkityksen yhteisön
toimintaan
 tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä ja sitä haittaavia ilmiöitä
 osaa arvioida ja kehittää johtamistaan ja työyhteisötaitojaan monipuolisesti.
Sisältö:
 henkilöiden ja henkilöstöresurssien johtaminen, työnjohto ja esimiestyöskentely.
Opintojakso on yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajakoulutusten yhteinen.
Strateginen suunnittelu 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tuntee strategisen suunnittelun perusteet
 tuntee erilaisia tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja osaa käyttää niitä
 osaa arvioida organisaation muutostarpeita, laatia toiminnan muutokseen tähtäävän
suunnitelman ja kykenee toimeenpanemaan sen.
Sisältö:
 strategisen suunnittelun välineet ja vaiheet
 strategian laatiminen.
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AMMATILLISESTI SYVENTÄVÄT OPINNOT 50 op
Syventävät opinnot 30 op
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:




Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op
Ammatillinen harjoittelu 4: Talous ja rahoitus 10 op
Ammatillinen harjoittelu 5: Viestintä ja markkinointi 10 op

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee projekti- ja hanketoimintaa
työssään ja osaa käyttää siihen sopivia välineitä. Hän on kehittämisorientoitunut tuottaja,
joka osaa ennakoida tulevia kehittämishaasteita. Opiskelija osaa tuotteistaa ja konseptoida
alalla tarvittavia tuotteita ja palveluja. Hän osaa eritellä, analysoida ja ennakoida toimialan
kehittämistarpeita soveltaen siihen tutkivaa ja kehittävää työotetta.
Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa organisoida tuotantoja ja kehittämisprojekteja tai niiden osa-alueita
 hallitsee kehittämistoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen
 vahvistaa osaamistaan valitsemallaan tuotantoprosessin osa-alueella
 kehittää toimi- ja ammattialan käytäntöjä
 laajentaa ammatillisia verkostojaan
 tarkentaa urasuunnitelmaansa ja selventää ammatillista identiteettiään.
Sisältö:
Opintojakso on 2. tason syventävä harjoittelu. Harjoittelu suoritetaan kotimaassa tai
ulkomailla ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun
sisältyy organisaation tai muun yhteisön tuotannon tai kehittämisprojektin suunnittelu,
toteutus ja arviointi opiskelijan valitsemalla tuotantoprosessin osa-alueella.
Ammatillinen harjoittelu 4: Talous ja rahoitus 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tietää organisaation toiminta-ajatuksen, keskeisimmät tulosalueet sekä asiakkaat,
käyttäjät ja asiakasryhmät
 tuntee organisaation taloussuunnittelun, -seurannan ja -raportoinnin prosessit
 soveltaa organisaation toimintaympäristön ja markkina-aseman tietämystä
liiketoiminnan kehittämisessä
 tietää organisaation rahoitusrakenteen ja rahaliikenteen käytännöt.
Sisältö:
Opintojakso on 2. tason syventävä harjoittelu. Harjoittelu suoritetaan kotimaassa tai
ulkomailla ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun
sisältyy organisaation tai muun yhteisön, tai sen tuotteiden ja palveluiden talouden,
ansaintalogiikan, rahoituksen tai strategian analysointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi.
Ammatillinen harjoittelu 5: Viestintä ja markkinointi 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tunnistaa ja arvioi organisaation viestinnän ja markkinoinnin tarpeet ja kohderyhmät
 suunnittelee ja toteuttaa viestintää ja markkinointia taloudellisesti ja tehokkaasti
tunnistaen kohderyhmiä
 osaa käyttää viestinnän ja markkinoinnin eri kanavia, välineitä ja teknisiä ratkaisuja.
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Sisältö:
Opintojakso on 2. tason syventävä harjoittelu. Harjoittelu suoritetaan kotimaassa tai
ulkomailla ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Harjoitteluun
sisältyy organisaation tai muun yhteisön, tai sen tuotteiden ja palveluiden viestinnän ja
markkinoinnin suunnittelu, toteutus ja arviointi.

ERIYTYVÄT SUUNTAUTUMISOPINNOT 20 op
Opiskelija valitsee yhden seuraavista opintojaksoista. Opintojaksot pitävät sisällään
kehittävän ammatillisen harjoittelun:




Liiketoiminta 20 op (sisältyy Ammatillinen harjoittelu 6)
Digitaaliset tuotannot 20 op (sisältyy Ammatillinen harjoittelu 6)
Monialaiset tapahtumatuotannot 20 op (sisältyy Ammatillinen harjoittelu 6)

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida käytännössä organisaation
toimintaa sen kehittämistarpeita tunnistaen sekä kehittää toimintaa sopivia menetelmiä
hyödyntäen. Hän on kehittämisorientoitunut tuottaja, joka osaa ennakoida myös tulevia
kehittämishaasteita ja löytää käytännön ratkaisuja niihin. Hän osaa eritellä, analysoida ja
ennakoida toimialan kehittämistarpeita soveltaen siihen tutkivaa ja kehittävää työotetta.
Liiketoiminta 20 op (sisältyy Ammatillinen harjoittelu 6)
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa toimia alalla yrittäjänä ja työntekijänä elinkeinoelämän verkostoja hyödyntäen
 tunnistaa eri sektorien toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ja osaa kehittää niitä
 hyödyntää joukkoistamisen ja osallistamisen mahdollisuuksia liiketoiminnan
kehittämisessä
 osaa kehittää, tuotteistaa ja kaupallistaa sekä myydä alan tuotteita ja palveluita
 osaa mallintaa, rakentaa ja toteuttaa yhteistyötä moniammatillisissa, -alaisissa ja
kansainvälisissä verkostoissa.
Digitaaliset tuotannot 20 op (sisältyy Ammatillinen harjoittelu 6)
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa tunnistaa ja arvioida digitaalisuuden mahdollisuuksia kulttuurituotannoissa
 hallitsee digitaalisessa tuotannossa käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä
 osaa analysoida, suunnitella ja toteuttaa digitaalisia tuotantoja valitsemassaan
toimintaympäristössä
 osaa analysoida, arvioida ja kehittää toimivia työskentelytapoja erilaisissa
verkkoympäristöissä.
Monialaiset tapahtumatuotannot 20 op (sisältyy Ammatillinen harjoittelu 6)
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 tunnistaa ja osaa arvioida erilaisten tuotantojen organisoinnin tapoja, käytäntöjä ja
erityispiirteitä
 osaa analysoida ja kehittää valitun organisaation toimintaa, hallintoa tai johtamista
 osaa analysoida ja kehittää tuotannon laatua mm. sisällön, talouden,
innovatiivisuuden, saavutettavuuden ja osallisuuden sekä kestävyyden näkökulmista
 osaa arvioida omaa toimintaansa kehittämisessä ja johtamisessa.
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Opintojaksojen yhteinen sisältö:
Sisältö (1/2) 10 op
Opintojaksoon kuuluu kirjallisuuteen perehtyminen, järjestettäviin seminaaripäiviin
osallistuminen, ennakkotehtävä, kehittämis- tai toimintasuunnitelman tai toimintamallin
laatiminen ja arvio, miten kehittämissuunnitelmaa mahdollisesti jatketaan opinnäytetyöhön.
Lisäksi jaksoon sisältyy oman kehittämistehtävän esittely ja muiden kehittämistehtävien
kommentointi.
Sisältö (2/2) 10 op
Opintojakso on 3. tason kehittävä harjoittelu. Toinen osio suoritetaan harjoitteluna tai
projektina kotimaassa tai ulkomailla ja raportoidaan Harjoittelun käsikirjan ohjeiden
mukaisesti. Työhön sisältyy omien kehittämistaitojen arviointi.

KEHITTÄMISTOIMINNAN OPINNOT 30 op
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:





Kehittämistyön menetelmät 5 op *
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op *
Kehittämistoiminnan käytännöt 5 op *
Opinnäytetyö 15 op *

Kehittämistoiminnan opinnoissa opiskelija oppii soveltamaan tutkimus- ja kehittämistyön
menetelmiä omassa ammatillisessa työskentelyssään. Hän osaa tunnistaa sekä
toimintatapojen että toimintarakenteiden kehittämistarpeita ja etsiä niihin perusteltuja
ratkaisuja. Opiskelija tuntee tutkimus- ja kehittämistyön eettiset perusperiaatteet ja
ymmärtää kriittisen ja monipuolisen tiedon merkityksen kehittämistoiminnassa. Opiskelija
osaa soveltaa yhteisöllisiä lähestymistapoja kehittämisprosessien organisoimiseksi ja
hallitsemiseksi. Opintojaksot valmentavat myös oman opinnäytetyöprosessin hallintaan ja
siinä sovellettavien menetelmien käyttöön.
Kehittämistoiminnan opinnot muodostavat kokonaisuuden, jotka suoritetaan
työelämälähtöisesti. Opinnäytetyö on mahdollista integroida myös muihin syventäviin
opintoihin. Opintojen käytännön toteutuksessa pyritään löytämään yhteisöllistä oppimista
tukevia toteutustapoja myös opinnäytetyön osalta.
Kehittämistyön menetelmät 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa tunnistaa toimintatapojen kehittämistarpeita ja osaa laatia
kehittämissuunnitelman
 osaa soveltaa yhteisöllisiä kehittämistoiminnan menetelmiä
 osaa suunnitella ja toteuttaa kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin sekä analysoida
perustasolla niiden avulla hankittuja aineistoja
 osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen arvioinnin
 osaa soveltaa lähdekritiikkiä ja toimia eettisesti kestävällä tavalla
kehittämistoiminnassa.
Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmiin ja niiden
soveltamiseen käytännön tilanteissa. Lisäksi opitaan ymmärtämään tutkimusetiikan ja
lähdekritiikin merkitys käytännön tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.
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Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa tunnistaa toimintarakenteiden kehittämistarpeita ja osaa suunnitella
kehittämisprosessin
 pystyy perustelemaan kehittämistyön merkityksen ammatissaan ja toimialallaan
 osaa soveltaa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan lähestymistapoja ja menetelmiä
 osaa arvioida toiminnan vaikutuksia ja perustella vaikuttavuuden arvioinnin
merkityksen
 osaa raportoida kehittämistoiminnan eri vaiheista ja tuloksista selkeästi.
Sisältö:
Opintojaksossa on keskeistä menetelmällisen osaamisen vahvistaminen ja
kehittämisprosessin hallinta. Opintojaksossa osaaminen syvenee toimintatapojen
kehittämisen tasolta toimintarakenteiden tasolle.
Kehittämistoiminnan käytännöt 5 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa perustella osallisuuden merkityksen yhteisöllisessä kehittämistoiminnassa ja
osaa toteuttaa yhteisöllisiä kehittämisprosesseja
 osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä kehittämistoiminnan tietoperusta
rakentamisessa
 osaa perustella pätevästi näkökantojaan ja kehittämistoiminnassa saatuja tuloksia
 osaa kirjoittaa selkeää asiantuntijatekstiä
 osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä arvioida omaa toimintaansa.
Sisältö:
Opiskelija osaa soveltaa osallistavia toimintatapoja kehittämisprosessissa. Hän syventää
menetelmällistä osaamistaan ja osaa toimia yhteisöllisyyttä vahvistavasti. Lisäksi hän pystyy
argumentoimaan pätevästi ja ilmaista näkemyksiään selkeästi niin kirjallisesti kuin
suullisesti.
Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisesti, ja se voi yhdistyä opiskelijan tai
opiskelijaryhmän opinnäytetyöhön.
Opinnäytetyö 15 op *
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
 osaa kehittää konkreettisesti työelämän käytäntöjä
 osaa soveltaa tulevaisuuteen suuntautuvaa ja kehittävää työotetta
 osaa soveltaa kehittämistyön menetelmiä oman alansa työtehtävissä
 osaa hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä
 osaa kirjoittaa selkeää asiantuntijatekstiä
 osaa soveltaa kehittämistyön tuloksia työelämässä.
Sisältö:
Opinnäytetyön sisällön, arvioinnin ja toteutuksen tarkempi ohjeistus löytyy
opinnäytetyöoppaasta.
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VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija vahvistaa ammatillista suuntautumistaan tai
hankkii uusia näkökulmia ammatilliseen osaamiseensa. Vapaasti valittavina opintoina
voidaan suorittaa esimerkiksi opintoja Humakin muusta tarjonnasta. Niihin voi soveltuvin
osin liittää opintoja myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta, kesäopintoportaalin
tarjonnasta tai ulkomailla suoritettavia opintoja.
Koulutuksen omia vapaasti valittavia opintoja tullaan tarjoamaan erillisen opetustarjonnan
mukaisesti.

