
   

 

 

Tulkkauksen koulutuksen avoimen AMK:n väyläopinnot 2020–
2021/Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus Pu-
hevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon suoritta-
neille 

Nämä väyläopinnot on suunniteltu henkilöille, jotka ovat suorittaneet Puhevammaisten 
tulkkauksen erikoisammattitutkinnon, ja jotka haluavat suorittaa tulkki (AMK)-tutkin-
non.  

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. 

Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus -mukaisesta koulutuksesta valmis-
tuu multimodaalisen vuorovaikutuksen sekä tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaami-
sen asiantuntijoita. Vahva pedagoginen osaaminen ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus 
luovat perustan vuorovaikutusympäristöjen, -tilanteiden ja käytänteiden kehittämiseen. 
Koulutuksesta valmistunut tulkki voi toimia kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja val-
mennustehtävissä eri-ikäisille puhevammaisille asiakkaille ja eri tahoille. Syventävät 
opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi 
myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntiatehtäviin. 

Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjauksen opinnot tarjotaan Kuopiossa.  
Opiskeluun kuuluu lähiopetusta kampuksella sekä opiskelua verkossa.  

Väyläopintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löytyvät tulkki (AMK)-tutkinnon opetus-
suunnitelmasta. Sinun kannattaa tutustua niihin ennen kuin keskustelet opintovalmen-
tajan kanssa. Voit itse ehdottaa, miten haluaisit edetä. Opintovalmentajan kanssa teh-
dään lopullinen päätös sinulle sopivista opintojaksoista. 

 

Väyläopintojen ohjaus ja opintoneuvonta 
 
Väyläopintojen suunnittelu tehdään yhdessä opintovalmentajan kanssa: 

- Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus: Väyläopintojen suunnit-
telu ja opintojen valinnat: lehtori Sirpa Lyytinen (sirpa.lyytinen@humak.fi, p. 
020 7621 327)  

- 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  

https://www.humak.fi/opiskelijaksi/hakuinfo/erillishaut/
https://wiki.humak.fi/display/OS/Humakin+opetussuunnitelmat?preview=/2984630/18056839/Tulkki%20(AMK)%20OPS%202018-2024.pdf
https://wiki.humak.fi/display/OS/Humakin+opetussuunnitelmat?preview=/2984630/18056839/Tulkki%20(AMK)%20OPS%202018-2024.pdf
mailto:avoin@amk.fi


   

 

 

Jakso 2 (kevät):   01.01.2021–31.05.2021  
Jakso 3 (kesä):    01.06.2021–31.07.2021  

Väyläopintojen tarjonta lukuvuonna 2020–2021 

Väyläopinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: 

Kaikille väyläopiskelijoille pakolliset opinnot (10 op): 

- YL 02 Opiskeluvalmiudet 5 op   (0/20–21) 

- SK 01 Suomen kieli ja viestintä 5 op  (1, 2, 3/20–21) 

Muut opintojaksot 

- YL01 Ammatillinen kehittyminen 3 op/5 op (aloitus 1/20–21) 

- RU01 Ruotsi 5 op (1/20–21) 

- EN01 Ammatilliset kieliopinnot: Englanti 5 op (1-2/20–21) tai PE01p2 
Osallistava pedagogiikka 5 op (1/20–21) 

- VV01 Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op (1/20–21) 

- NK02 Näkökulmia kieleen: Monikieliset yhteisöt ja kielelliset repertu-
aarit 5 op (1/20–21) 

- VV02 Kasvokkaiset ja teknologiavälitteiset vuorovaikutustilanteet 5 op 
(1–2/20–21) 

- VV03 Vuorovaikutustilanteet muuttuvassa yhteiskunnassa 5 op (1–
2/20–21) 

- VVO4 Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op (2/20–21) 

- NK01 Näkökulmia kieleen: Kielen moninaisuus ja kielitietoisuus 5 op 
(2/20–21) 

- YR01 Yrittäjyys 5 op (0/20–21) 

- YR02 Yritystoiminnan perusteet 5 op (o/20–21) 


