
   

 

 

Kulttuurituotannon koulutuksen avoimen AMK:n väyläopin-
not 2020–2021 / TURKU 

 

Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnoilla tarkoitetaan 60 opintopisteen kokonai-
suutta AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa am-
mattikorkeakoulussa ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumistaan. Opinnot suoritettu-
aan opiskelija voi hakea erillishaussa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Valinta-
menettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään koulutuksittain ja ne ku-
vataan erillishaun hakuohjeissa. 

Turun kampuksen kulttuurituotannon väyläopinnot suoritetaan yhdessä kampuksen 
päivätoteutuksen 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmän kanssa. Opiskeluun kuuluu 
lähiopetusta Humakin Turun kampuksella Harjattulassa sekä opiskelua verkossa. Lä-
hiopetuksen ajat ilmoitetaan elokuussa ennen opintojen alkua.  

Avoimessa AMK:ssa ei tehdä hyväksilukuja, mutta jos opiskelijalta löytyy osaamista 1. 
vuosikurssin opintoihin ja pystyisi niitä ahotoimaan tutkinto-opiskeluvaiheessa, ottaa 
hän tilalle väyläkriteerien mukaisia opintoja verkkotarjonnasta. Väyläopintojen verkko-
tarjontaan ilmoittaudutaan Humakin avoimen AMK:n verkkokaupassa. 

Väyläopintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löytyvät kulttuurituottaja (AMK)-tutkin-
non opetussuunnitelmasta tai Humakin avoimen AMK:n verkkokaupasta opintojaksoit-
tain. Voit käyttää opintojen suunnittelun apuna kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon 
opetussuunnitelman opintovuosisuunnitelmaa, josta näet opintojaksojen sijoittumisen 
vuosikursseittain. Myös verkkokaupassa on mainittu opintojaksoittain, minkä vuosi-
kurssin opintojaksosta on kyse. 

Väyläopintojen ohjaus ja opintoneuvonta 

Väyläopiskelijoiden, jotka opiskelevat Turun päivätoteutuksen ryhmän mukana, ohjaa-
jana toimii  

- lehtori Markus Suomi (markus.suomi@humak.fi, p. 050 3186 411) 

- Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi 

Jaksojärjestelmä 

Opintojaksototeutukset on aina sijoitettu jollekin lukuvuoden jaksolle. Nollajakso (esim. 
0/20–21) viittaa toteutukseen, joka voidaan opiskella milloin tahansa lukuvuoden ai-
kana. 

Jakso 0 (koko lukuvuosi): 01.09.2020–31.07.2021 
Jakso 1 (syksy):    01.09.2020–31.12.2020 
Jakso 2 (kevät):   01.01.2021–31.05.2021 
Jakso 3 (kesä):    01.06.2021–31.07.2021 

 
 

https://www.humak.fi/opiskelijaksi/hakuinfo/erillishaut/
https://kauppa.humak.fi/
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/08/Kulttuurituottaja-AMK-OPS-2018-2024.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/08/Kulttuurituottaja-AMK-OPS-2018-2024.pdf
https://kauppa.humak.fi/
https://wiki.humak.fi/display/OS/Humakin+opetussuunnitelmat?preview=/2984630/26446077/Kulttuurituotanto_OPS_juoksutus_30.3.2020.jpg
mailto:markus.suomi@humak.fi
mailto:avoin@amk.fi


   

 

 

Väyläopintojen tarjonta lukuvuonna 2020–2021 

Opintojaksot, jotka opiskelija suorittaa 1. vuosikurssin mukana Turun kam-
puksella: 

Syksy 2020: 

- Ammatillinen kehittyminen 5 op* (0/20–21) 

- Opiskeluvalmiudet 5 op (huom. pakollinen) (1/20–21) 

- Suomen kieli ja viestintä 5 op (huom. pakollinen)  (1/20–21) 

- Kulttuurituotannon perusteet 10 op  (1/20–21) 

- Ruotsin kielen valmentavat 3 op (tarvittaessa)  (1/20–21) 

- Ruotsi 5 op   (1/20–21) 

 
*Opintojakso ei kuulu avoimen AMK:n tarjontaa, sillä opintojaksoa suoritetaan koko tutkinto-opin-

tojen ajan. Väyläopiskelijoiden on kuitenkin tärkeä osallistua ohjaustunneille, vaikkei siitä saakaan 

opintopisteitä. Puuttuvat opintopisteet 2–5 op tulee ottaa alla luetellusta verkkototeutustarjonnasta.  

Kevät 2021 

- Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op (2/20–21)  

- Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op (2/20–21) 

- Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op (2/20–21) 

- Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op (2/20–21) 

Väyläopintojen verkkotarjonta: 

Valitse puuttuvat opintopisteet oheisesta verkkotarjonnasta. 

Syksy 2020 

- Englanti 5 op  (1/20–21) 

- Kulttuuripolitiikka 5 op  (1/20–21) 

- Kulttuurin rahoitus 5 op  (1/20–21) 

- Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op   (1/20–21) 

- Markkinointi 5 op  (1/20–21) 

- Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op  (1/20–21) 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op  (1/20–21) 

- Strateginen suunnittelu 5 op (1/20–21) 

- Yrittäjyys 5 op  (0/20–21) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op  (0/20–21) 

- Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja  (0/20–21) 
kehittämisprojektit 10 op* 
 



   

 

 

* AH 3 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op ja Ammatillinen harjoittelu 1 -opintojaksojen 
suorittamista.  

Kevät 2021 

- Englanti 5 op (2/20–21) 

- Lakitieto ja etiikka 5 op  (2/20–21) 

- Mediataidot 5 op (2/20–21) 

- Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op  (2/20–21) 

- Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op  (2/20–21) 

- Markkinointi 5 op  (2/20–21) 

- Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op  (2/20–21) 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op  (2/20–21) 

- Yrittäjyys 5 op  (0/20–21) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op  (0/20–21) 

- Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja  (0/20–21) 
kehittämisprojektit 10 op* 
 
* AH 3 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op ja Ammatillinen harjoittelu 1 -opintojaksojen 
suorittamista.  

Kesä 2021 

- Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op  (3/20–21) 

- Kulttuuripolitiikka 5 op  (3/20–21) 

- Kulttuurin rahoitus 5 op  (3/20–21) 

- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op  (3/20–21) 

- Yrittäjyys 5 op  (0/20–21) 

- Yritystoiminnan perusteet 5 op  (0/20–21) 

- Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja  (0/20–21) 
kehittämisprojektit* 
 
* AH 3 edellyttää Kulttuurituotannon perusteet 10 op ja Ammatillinen harjoittelu 1 -opintojaksojen 
suorittamista.  

 
 
 

 

 


