
 
  

 

 

Kulttuurituotannon koulutuksen avoimen AMK:n 
väyläopintokriteerit 2019–2020 
 

Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnoilla tarkoitetaan 60 opintopisteen kokonai-
suutta, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen tutkinto-
opiskelijaksi hakeutumistaan.  

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

Opintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löytyvät kulttuurituottaja AMK-tutkinnon 
opetussuunnitelmasta tai verkkokaupasta opintojaksoittain. Voit käyttää opintojen 
suunnittelussa opetusuunnitelman toteuttamisen opintovuosisuunnitelmaa, josta näet 
opintojaksojen sijoittumisen vuosikursseittain. Myös verkkokaupassa on mainittu opin-
tojaksoittain, minkä vuosikurssin opintojaksosta on kyse. 
 
Kulttuurituotannon väyläopinnot on integroitu kulttuurituotannon koulutuksen moni-
muotototeutukseen ja ne tarjotaan kokonaan verkko-opintoina. Useimpiin opintojaksoi-
hin kuuluu webinaareja, joiden ajankohdat ilmoitetaan verkkokaupassa opintojak-
sokohtaisissa tiedoissa. 
 
Väyläopintojen ohjaus ja opintoneuvonta 

Väyläopintojen suunnitteluun on mahdollista saada ohjausta: 

- koulutussuunnittelija Johanna Henriksson (johanna.henriksson@humak.fi,  
p. 020 7621 277) 

- Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoin@amk.fi 

Jaksojärjestelmä 

Opintojaksototeutukset on aina sijoitettu jollekin lukuvuoden jaksolle. Nollajakso (esim. 
0/18–19) viittaa toteutukseen, joka voidaan opiskella milloin tahansa lukuvuoden ai-
kana. Toteutus ei välttämättä ajoitu aina jakson alkamis- ja päättymispäivämäärien pe-
rusteella, joten toteutuksen tiedoista on aina hyvä varmistaa alkamis- ja päättymispäi-
vämäärät. Toteutus saattaa olla myös pitkäkestoinen esim. alkaa jaksossa 1 ja päättyä 
jaksossa 2. 

Jakso 0: 1.9.2019–31.7.2020 
Jakso 1: 1.9.2019–31.12.2019 
Jakso 2: 1.1.2020–31.5.2020 
Jakso 3: 1.6.2020–31.7.2020 



 
  

 

 

Väyläopintojen tarjonta lukuvuonna 2019–2020  

Kaikille väyläopiskelijoille pakolliset opinnot (10 op): 

- Opiskeluvalmiudet 5 op     (0/19-20) 

- Suomen kieli ja viestintä 5 op    (1/19-20, 3/19-20) 

Vapaasti valittavat opinnot (valitse vähintään 50 op): 

 Syksy 2019 

- Kulttuurituotannon perusteet 10 op  (1/19-20) 

- Englanti 5 op      (1/19-20) 

- Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op  (1/19-20) 

- Kulttuuripolitiikka 5 op     (1/19-20) 

- Kulttuurin rahoitus 5 op    (1/19-20) 

- Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op   (1/19-20) 

- Markkinointi 5 op     (1/19-20) 

- Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op   (1/19-20) 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op   (1/19-20, 0/19-20) 

- Yrittäjyys 5 op      (0/19-20) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op    (0/19-20) 

Kevät 2020 

- Ruotsi 5 op      (2/19-20) 

- Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op   (2/19-20) 

- Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op  (2/19-20) 

- Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op  (2/19-20) 

- Lakitieto ja etiikka 5 op     (2/19-20) 

- Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op   (2/19-20) 

- Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op  (2/19-20) 

- Markkinointi 5 op     (2/19-20) 

- Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op   (2/19-20) 

- Yrittäjyys 5 op      (0/19-20) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op    (0/19-20) 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op   (0/19-20) 

Kesä 2020 

- Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op  (3/19-20) 

- Suomen kieli ja viestintä 5 op   (3/19-20) 

- Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op  (3/19-20) 

- Kulttuuripolitiikka 5 op     (3/19-20) 

- Kulttuurin rahoitus 5 op    (3/19-20) 



 
  

 

 

- Yrittäjyys 5 op      (0/19-20) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op    (0/19-20) 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op   (0/19-20) 
 

Aiemmin väyläopinnot aloittaneet, mutta lukuvuonna 2019–2020 opinto-
jaan jatkavat: 

Mikäli olet aloittanut väyläopinnot lv. 2018–2019 ja jatkat opintojasi, valitse puuttuvat 
opinnot oheisesta väyläopintotarjonnasta. Mikäli olet aloittanut opintosi lv. 2017–2018 
tai aiemmin, olethan yhteydessä väyläopintojen ohjaajaan opintojen suunnittelemiseksi. 
Vaihtoehtoisesti voit käyttää opintojen valinnassa opetussuunnitelmien vastaavuustau-
lukkoa. 

 


