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     16.4.2019 

 

Humanistinen ammattikorkeakoulu / Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, 

valintakoeilmoittautuminen viimeistään 28.5.2019 (klo 15.00) mennessä 

 

VALINTAKOEOHJE JA ILMOITTAUTUMINEN 

HUMAKIN YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) 

PÄIVÄTOTEUTUKSEN VALINTAKOKEESEEN 

Mikäli olet hakenut  

1) yhteisöpedagogi (AMK) koulutuksen päivätoteutukseen 

2) ylin kyseisen koulutuksen hakukohde on jokin Humakin kampuksista ja  

3) sinulla on hakukelpoinen pohjakoulutus (yleinen hakukelpoisuus AMK-opintoihin)  

olet tervetullut valintakokeeseen Humakiin! 
 

Pyydämme sinua ilmoittautumaan Humakin valintakokeeseen viimeistään 28.5.2019 (klo 

15.00) mennessä. Tässä ohjeessa kerromme valintakokeeseen valmistautumisesta ja 

valintakoepäivän aikataulun sekä lisätietoja ilmoittautumisesta valintakokeeseen. 

 

LINKKI ILMOITTAUTUMISLOMAKKEELLE: 

https://elomake.humak.fi/lomakkeet/300/lomake.html 

Ilmoittautumista pyydetään käytännön järjestelyjen johdosta. 

  

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Mikäli et ole varma oletko 

hakukelpoinen ja oikeutettu tällöin osallistumaan valintakokeeseen, tarkista hakukelpoisuutesi 

Opintopolusta tai ole yhteydessä Humakin hakijapalveluihin. 

 

Valintakoepaikkasi on se toimipaikka, joka on hakulomakkeellasi ylin Yhteisöpedagogi (AMK) 

päivätoteutuksen hakutoiveesi. 

  

Mikäli valintakoekampuksella on käytössä useita valintakoepäiviä, pyydämme ilmoittautumaan 

valintakokeeseen sukunimesi alkukirjaimen mukaisesti, alla ohjeet. Mikäli olet estynyt saapumaan 

kokeeseen kyseisenä päivänä, voit ilmoittautua myös toiselle valintakoepäivälle. 

  

Ota valintakokeeseen mukaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai poliisin 

myöntämä kuvallinen henkilökortti) ja kirjoitusvälineet (lyijykynä, kumi, teroitin). Hakuun ei liity 

esitietolomaketta tai ennakko- eikä etukäteistehtävää. Hakijan ei ole tarvetta ottaa päivätoteutuksen 

valintakokeeseen todistuskopioita. Alkuperäiset haussa ilmoitetut todistukset tarkistetaan opintojen 

alussa opiskelijaksi valituilta. 

  

Valintakoetulos hyväksytään sellaisenaan myös Centria-ammattikorkeakouluun ja Kaakkois-

Suomen ammattikorkeakouluun (Xamk), mikäli olet hakenut myös niihin yhteisöpedagogi (AMK) 

päivätoteutukseen alemmilla hakutoiveilla. Koulutus on valintakoeyhteistyössä eli hakijan käy vain 

yhdessä yhteisöpedagogi (AMK) valintakokeessa (ylin kyseisen hakutoiveen 

valintakoepaikkakunta). 

  

 

 

https://elomake.humak.fi/lomakkeet/300/lomake.html
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
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Erityisjärjestelyt valintakokeessa: 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan yhdenvertaisuuslain periaatteita ja velvoitteita koulutuksen 

järjestäjää kohtaan. Mikäli sinulla on erityisjärjestelytarpeita, mutta et ole vielä ilmoittanut niistä 

Humakiin, ota viipymättä yhteyttä hakijapalvelut@humak.fi tai p. 029 451 9300 

  

Terveydentilavaatimukset: 

Haettaessa humanistiselle ja kasvatus alalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla 

sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Katso 

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/04/HUKA-SORA.pdf  

  

Kieliosiot 
Hakija voi vastata englannin ja ruotsin kielisiin kysymyksiin korvaavasti suomen kielellä vain, 

mikäli hän ei ole opiskellut kyseistä kieltä peruskoulun ja toisen asteen aikana ja toimittaa siitä 

valintakokeeseen tullessaan todistuksen (ilmoittautumispisteelle). 

 

VALINTAKOEPÄIVÄT KAMPUKSITTAIN 

Valintakokeet järjestetään ajalla 4.-6.6.2019, katso tarkat päivät alla. Valintakoe on hakijalle 

yksipäiväinen. 

 6.6.2019 Jyväskylän kampus, Tähtiniementie 26, 41800 KORPILAHTI 

 5.6.2019 Kuopion kampus, Kansanopistotie 32, 70800 KUOPIO 

 5.6.2019 Nurmijärven kampus, Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA 

 4.-5.6.2019 Turun kampus, Harjattulantie 80, 20960 TURKU 

Osallistuminen valintakokeeseen sukunimen alkukirjaimen mukaan: 

 Jyväskylä, kaikki hakijat osallistuvat valintakokeeseen 6.6.2019 

 Kuopio, Nurmijärvi: kaikki hakijat osallistuvat valintakokeeseen 5.6.2019  

 Turku: ensimmäiseen valintakoepäivään osallistutaan sukunimen alkukirjaimella A-M, 

toiseen valintakoepäivään alkukirjaimella N-Ö. 

Ilmoittaudu siihen valintakokeeseen, johon olet tulossa. Mahdolliset perustellut muutokset 

aakkosten mukaiseen valintakoepäivään ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeella.  

Saapumisohjeet paikkakunnittain:  

 Jyväskylä: Kampus sijaitsee n. 1,5 km Korpilahden keskustasta Alkio-opiston tiloissa 

(Tähtiniementie 26, Korpilahti). Junalla pääsee Jämsän tai Jyväskylän keskustaan asti, josta 

on noin 30 km matka Korpilahdelle. Eri puolilta Suomea pääsee linja-autolla Korpilahden 

keskustaan, josta on n. 10 minuutin kävelymatka perille. Kävelyreitti kulkee Päijänteen 

lahden yli kävelysiltaa pitkin. Tarkista linja-auto- ja juna-aikataulut Matkahuollosta 

www.matkahuolto.fi tai VR:ltä www.vr.fi.   

 Kuopio: Paikallisliikenteen aikataulut löytyvät: https://vilkku.kuopio.fi/ Kampukselle 

pääsee busseilla numero 31 joka liikennöi välillä Keskusta – Matkus - Hiltulanlahti ja bussi 

35, joka liikennöi välillä keskusta-Matkus/Ikea. Jos tulet bussilla 35 kävelymatkaa 

Matkuksen/Ikean pihalta kampukselle on noin 1,9 km. Matkahuollon aikataulusivuilta: 

https://liput.matkahuolto.fi/connectionsearch#breadcrumb löytyy aikatauluja mm. haulla 

Kuopio - Keinälänniemi.    

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/04/HUKA-SORA.pdf
https://vilkku.kuopio.fi/
https://liput.matkahuolto.fi/connectionsearch#breadcrumb
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 Nurmijärvi: Humakin Nurmijärven kampus sijaitsee Kiljavalla, noin 50 km Helsingistä 

pohjoiseen ja 20 km Hyvinkäältä lounaaseen. Helsingin suunnasta tultaessa perille pääsee 

omalla autolla ajamalla Hämeenlinnan moottoritietä [E12] Nurmijärven liittymään ja siitä 

Nurmijärven ohi Rajamäelle ja Rajamäen risteyksestä vasemmalle noin 5 km tai ajamalla 

Hämeenlinnan moottoritietä [E12] Klaukkalan liittymään, siitä Klaukkalan läpi Röykkään ja 

rautatien ylittävän sillan jälkeisestä risteyksestä oikealle noin 5 km. Pohjoisesta tultaessa 

paikalle ajetaan Hämeenlinnan moottoritietä [E12] Hangon liittymään ja Hangon tieltä 

[VT25] vasemmalle Rajamäelle ja Rajamäen risteyksestä oikealle noin 5 km. Kiljavan 

opiston tienhaarassa olevat viitat ohjaavat sinut perille. Bussilla paikalle pääsee sekä 

Helsingistä että Hyvinkäältä. Aikataulut löytyvät osoitteesta: http://www.korsisaari.fi/ 

 Turku: Bussi nro 15 Kakskerta (Harjattula) tulee kauppatorilta suoraan Humakin Turun 

kampukselle, aikataulut ja reitit osoitteessa www.foli.fi (kesäaikataulut julkaistaan 

23.4.2019). Ajoaika keskustasta Kakskertaan (Harjattulaan) on noin 40 min. 

 Kampuksilla on lisäksi maksuton pysäköinti, rajallisesti pysäköintitilaa. 

 

VALINTAKOEPÄIVÄN KULKU  

 Ilmoittautuminen valintakokeeseen alkaa klo 8.00  
o ilmoittautumisen yhteydessä esitä voimassa oleva passi, henkilökortti tai ajokortti 

 Yhteinen info klo 9.00, jossa kaikkien hakijoiden tulee olla paikalla alkaa.  

o infotila ilmoitetaan valintakokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä 

o hakijan on tullut ilmoittautua jo ennen infoa (varaathan siis aikaa paikalle 

saapumiseen ja ilmoittautumiseen) 

  

 Valintakoeosiot käynnistyvät klo 9.30 ja ne päättyvät klo 17.00 mennessä.  

o päivän tarkka, hakijakohtainen aikataulu on esillä valintakokeessa 

o ota mukaan kirjoitusvälineet (lyijykynä, kumi, teroitin) kirjallista tehtävää ja 

muistiinpanoja varten 

 
 

http://www.foli.fi/

