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Humanistisen ammattikorkeakoulun

AVOIMEN AMK:n 
VÄYLÄOPINNOT 
– Väylä tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnot ovat 60 opintopisteen ko-
konaisuus AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja, jotka opiskelija voi suorit-
taa avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen tutkinto-opiskelijaksi ha-
keutumistaan. 

Opinnot tuottavat hakukelpoisuuden AMK-tutkintoon johtavaan  
koulutukseen. 

Opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi eril-
lishaussa. Opinnot luetaan täysimääräisenä hyväksi, jos opiskelija tulee 
valituksi tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa tai yhteishaussa. 

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos tavoitteenasi on AMK-tutkinto. Jos jäit 
ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa, voit hyödyntää vuoden opiskelemalla 
väyläopintoja.

Verkko-opintoina järjestettävissä väyläopinnoissa opiskellaan verkossa 
itsenäisesti ja ryhmässä ja opiskeluun kuuluu myös aikaan sidottuja webi-
naareja. Kampuksilla järjestettävissä väyläopinnoissa opiskellaan yhdessä 
1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja opiskeluun kuuluu lähiopetus-
ta, itsenäisiä opintoja ja opiskelua verkossa.

Humakin avoimessa AMK:ssa voit opiskella väylä-
opintoja kulttuuri-tuotannon, tulkkauksen ja 

yhteisöpedagogin koulutuksissa. 



“Aluksi opinnot tuntuivat 
luontevimmilta suorittaa  

Humakin avoimen kautta 
väyläopintojen merkeissä ja 
samaan aikaan oli mahdollista 
jatkaa opettajan työtä. Väylä-

opintojen edetessä lisääntyivät 
kiinnostus ja halu alaa kohtaan.” 

-Yhteisöpedagogin väyläopinnot 
suorittanut Hanna Salovuori

“En aloittaessani avoimessa 
AMK:ssa tiennyt mitä tuleman 

pitää. Kun on ikää ja tutkintoja 
takana, en aluksi tavoitellut 

tutkinnon suorittamista. Eka 
vuosi vei kuitenkin mukanaan.” 

Tulkin väyläopinnot suorittanut
 Ilona Seppänen



Humakin väyläopinnot lukuvuonna 2020–2021

Kulttuurituottaja
Kulttuurituotannon koulutuksessa on mahdollista suorittaa väyläopin-
not verkko-opintoina tai Turun kampuksen 1. vuoden tutkinto-opiske-
lijoiden ryhmässä.

Tulkki
Tulkkauksen koulutuksessa on mahdollista suorittaa viittomakielen 
tulkkauksen väyläopinnot Helsingissä ja puhevammaisten tulkkauksen 
ja kommunikaatio-ohjauksen väyläopinnot Kuopiossa.

Yhteisöpedagogi
Yhteisöpedagogin koulutuksessa on mahdollista suorittaa väyläopinnot 
verkko-opintoina tai 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä Turussa, 
Jyväskylässä tai Nurmijärvellä.

Yhteisöpedagogi, Työyhteisön kehittäjä
Yhteisöpedagogi, Työyhteisön kehittäjän koulutuksessa on mahdollista 
suorittaa väyläopinnot monimuoto-opintoina Helsingissä.



Avoimen AMKin koodinaattorimme,
koulutussuunnittelija Hilla Mäkelän 
terveiset!

Uusia ryhmiä väyläopintoihin
– “Kokonaan verkossa suoritettavien väyläopintojen lisäk-
si tarjoamme ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoiden 
mukana Humakin kampuksilla suoritettavia väyläopintoja.”

Yhteisöpedagogikoulutuksessa väyläopintopaikkoja on tar-
jolla Jyväskylässä, Turussa ja Nurmijärvellä sekä kulttuuri-
tuotannon koulutuksessa Turussa.

Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus väylä-
opinnot tarjotaan nyt myös monimuoto-opintoina henkilöille, 
joilla on puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto.

Uusia osaamiskokonaisuuksia
“Uudet ja kokonaan verkossa suoritettavat “Moninaisuuden 
osaajan”-osaamiskokonaisuus ja ohjaajille sekä valmentajille 
suunnattu “Kohtaamisen ja ohjaamisen” -osaamiskokonai-
suus tarjotaan yhteisöpedagogi-koulutuksessa. Kulttuuri-
tuotannon koulutuksessa tarjolla on uusi “Tuottajan viestin-
tätaidot” -kokonaisuus.

“Viestinnän moninaisuus työelämän tilanteissa” on tarjolla 
verkossa suomeksi ja englanniksi.

“Henkilökohtaisen talouden hallinta” ja “Community educa-
tors as adventure education experts” tarjotaan myös tulevana 
lukuvuonna.

Kulttuurituotannon koulutus on avannut ensimmäistä kertaa 
kaksi harjoitteluopintojaksoa avoimen AMK:n opiskelijoiden 
suoritettaviksi.

Ruotsiksi tarjotaan “Mänskliga rättigheter och mångfald”.



Kulttuurituottaja AMK
-väyläopinnot 
Kulttuurituotannon koulutuksessa on mahdollista suorittaa väylä-
opinnot verkko-opintoina tai Turun kampuksen 1. vuoden tutkinto- 
opiskelijoiden ryhmässä.

Verkossa suoritettavat kulttuurituotannon koulutuksen AMK-väyläopin-
not voi aloittaa missä kohden lukuvuotta tahansa eikä väyläopiskelijoi-
den määrää ole rajattu. Opiskelija voi ilmoittautua kaikille väyläopintojen 
opintojaksoille yhdellä kertaa tai opintojaksokohtaisten ilmoittautumisai-
kojen puitteissa sitä mukaa, kun opinnot etenevät ja valinnat varmistuvat.

Turun kampuksen kulttuurituotannon väyläopinnot suoritetaan yh-
dessä kampuksen päivätoteutuksen 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden 
ryhmän kanssa. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta päiväaikaan Humakin 
Turun kampuksella Harjattulassa ja opiskelua verkossa. 



Kulttuurituottaja hallitsee tuotantoprosessit, 
projektimaisen työskentelyn, viestinnän, 
rahoituksen, innovaatiotoiminnan ja 
johtamisen taidot.

Osaamiskokonaisuuksia mm.t 
• Kult tuu rin tuo tan nol li nen ym pä ris tö 20 op  

• Kult tuu ri tuot ta jan ta lous salk ku – Luo vien alo jen  
ta lou den ja ra hoi tuk sen pe rus teet 15 op  

• Lii ke toi min nan pe rus teet luo vil la aloil la 20 op  

• Tuot ta jan vies tin tä tai dot 10 op  

• Tuot ta juu den pe rus teet 15-25 op  

• Va paaeh tois toi min nan joh ta mi nen 15 op  

• Am ma til li nen har joit te lu 1: Tuot ta ja na toi mi mi nen 10 op 

• Am ma til li nen har joit te lu 3:  
Tuo tan not ja ke hit tä misp ro jek tit 10 op

Kurkistuskurssiot 
• Kulttuurituotannon perusteet 3 op 

Kurkistuskurssilla tu tus tu taan eri lai siin kult tuu ri tuo tan toi hin 
ja kult tuu ri tuot ta jiin, si säl löl li seen ja tek ni seen tuo tan toon se kä 
tuo tan non ta lou teen ja joh ta mi seen. 



Tulkki AMK
-väyläopinnot 
Tulkki AMK-koulutuksessa on mahdollista suorittaa viittomakielen tulk-
kauksen väyläopinnot Helsingissä ja puhevammaisten tulkkauksen ja 
kommunikaatio-ohjauksen väyläopinnot Kuopiossa. 

Jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista, väyläopinnot suoritetaan yh-
dessä 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Väyläopiskelijoille, joilla on 
aiempaa osaamista viittomakielestä tai puhevammaisten tulkkauksesta, 
räätälöidään opinnot aiemman osaamisen perusteella.

Viittomakielen tulkkauksen väyläopinnot suoritetaan yhdessä tutkin-
to-opiskelijoiden kanssa Humakin Helsingin TKI-keskus Ilkassa Haagassa. 
Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäisiä opintoja ja opiskelua verkossa. 

Puhevammaisten tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus -väyläopinnot suo-
ritetaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa Humakin Kuopion kam-
puksella. Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäisiä opintoja ja opiskelua 
verkossa.



Tulkki on kommunikaatioasiantuntija, 
joka hallitsee tulkkauksen, kääntämisen, 
ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja 
kielellisen saavutettavuuden.

Osaamiskokonaisuuksia mm.
• Kir joi tus tulk kaus 30 op (tulkeille 

• Kir joi tus tulk kaus 30 op   
(tulk kaus muul la kuin suo men kie lel lä)  

• Kir joi tus tulk kaus 30 op (muil le kuin tul keil le)  

• Mo ni muo toi nen tulk kaus eri asia kas ryh mil le 30 op

Kurkistuskurssi
• Otet ta pu he vam mai sil le asiak kail le tulk kauk seen 2 op 

Kurkistuskurs sil la tu tus tu taan pu he vam mais ten tulk kaus- 
 pal ve luun, asia kas ryh miin se kä kom mu ni koin tia tu ke viin  
me ne tel miin. Kurs sil la opis ke li ja poh tii mm. mul ti mo daa lis ta 
vuo ro vai ku tus ta ja op pii käyt tä mään ku va työ ka lua. 

• Otet ta suo ma lai seen viit to ma kie leen 2 op 
Kur kis tus kurs sil la opit ker to maan it ses tä si ja lä hi pii ris tä si  
viit toen. Muun muas sa sor miaak ko set, nu me raa lit ja lau se- 
 ra ken tei den pe rus teet tu le vat si nul le tu tuik si. Tu let käyt tä mään 
myös eri lai sia viit to ma kie len sa na kir jo ja ja muu ta verk ko- 
 ma te riaa lia, joi den avul la pys tyt jat ka maan kie li tai don  
ke hit tä mis tä kurs sin jäl keen kin.



Yhteisöpedagogi AMK-
väyläopinnot 
Yhteisöpedagogi AMK-koulutuksessa on mahdollista suorittaa väylä-
opinnot verkko-opintoina tai 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä  
Turussa, Jyväskylässä tai Nurmijärvellä.

Verkossa suoritettavat yhteisöpedagogikoulutuksen AMK-väyläopinnot 
voi aloittaa missä kohden lukuvuotta tahansa. Opiskelija voi ilmoittau-
tua kaikille väyläopintojen opintojaksoille yhdellä kertaa tai opintojak-
sokohtaisten ilmoittautumisaikojen puitteissa sitä mukaa, kun opinnot 
etenevät ja valinnat varmistuvat.

Turussa, Jyväskylässä tai Nurmijärvellä voi suorittaa väyläopinnot yh-
dessä kampuksen päivätoteutuksen 1. vuoden tutkinto-opiskelijoiden 
ryhmän kanssa. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta päiväaikaan Humakin 
kampuksella sekä opiskelua verkossa. 



Yhteisöpedagogi on järjestö- ja 
nuorisotyön, kasvatuksen, ohjaamisen, 
yhteisöjen rakentamisen ja moninaisuuden 
ammattilainen.

Osaamiskokonaisuuksia mm.
• Seik kai lu kas va tus ta so 1, 20 op 

• Koh taa mi sen ja oh jaa mi sen osaa ja 20 op 

• Mo ni nai suu den osaa ja 20 op  

• Va paaeh tois toi min nan joh ta mi nen 15 op 

Kurkistuskurssi 
• Yh tei sö pe da go gi – ih mis suh de työn am mat ti lai nen 3 op 

Kur kis tus kurs si joh dat taa tu tus tu maan yh tei sö pe da go gin 
työ hön jär jes tö- ja nuo ri soa lal la. Kurs sil la tu tus tu taan työs sä 
tär kei siin eet ti siin oh jei siin ja yh tei sö pe da go gien ura ta ri noi-
hin. Ura ta ri noi den esi merk kien kaut ta tu tuk si tu le vat yh tei-
sö pe da go gin työs sä tär keät tai dot, esi mer kik si yk si löi den ja 
ryh mien oh jaa mi nen ja eri lais ten me ne tel mien hyö dyn tä mi nen 
oh jaus työs sä, vai kut ta mi nen yh teis kun nal li siin asioi hin se kä 
toi min ta ta po jen ke hit tä mi seen. 



Yhteisöpedagogi AMK-
työyhteisön kehittäjä
Yhteisöpedagogi AMK, Työyhteisön kehittäjä -koulutuksessa on mah-
dollista suorittaa väyläopinnot monimuoto-opintoina Helsingissä. Väy-
läopinnot suoritetaan osittain lähiopetuksena tutkinto-opiskelijoiden 
ryhmän kanssa Humakin Helsingin TKI-keskuksessa Haagassa ja osa 
opinnoista suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä 
tarjoaa tietämyksen HR-prosesseista, 
vuorovaikutustaidoista, työhyvinvoinnista ja 
työsuhdeasioista.



Osaamiskokonaisuuksia mm.
• Työyh tei sön toi mi va vuo ro vai ku tus 20 op 

• Va paaeh tois toi min nan joh ta mi nen 15 op 

• Työyh tei sön ke hit tä mi nen ja muut tu va työe lä mä 30 op 

• HR-toi min ta: hy vä hal lin noin ti ja työ hy vin voin ti 30 op

TYKE?
Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden blogissa alkaa uusi sarja ’’Muut-
tuva työelämä”, jonka kirjoittajina toimivat Humakin yhteisöpedagogiikka- 
alaan kuuluvan työyhteisön kehittäjä -koulutuksen (YP-TYKE) opiskeli-
jat. Blogitekstejä julkaistaan osoitteessa yp.humak.fi.

Uuden blogisarjan tekstit ovat syntyneet osana ’’ulkoistaminen ja ver-
kostojen rakentaminen’’ -opintojaksoa. Ulkoistamisella tarkoitetaan 
organisaation osan tai tietyn toiminnan siirtämistä ostettavaksi ulko-
puoliselta yritykseltä. Opiskelijoiden kirjoittamat tekstit avaavat näky-
miä mm. ulkoistamisen syihin, strategiaan, prosessiin ja kilpailutukseen. 
Lisäksi teksteissä käsitellään strategialähtöistä kumppanuusajattelua ja 
verkostoitumisprosesseja.

Työyhteisön kehittäjä -opiskelijoiden ja henkilökunnan määrä on kasva-
nut vuosi vuodelta. Tänä vuonna opiskelijahaku järjestettiin jo neljättä 
kertaa. Opiskelijoiden valmentajina toimii joukko rautaisia ammattilaisia 
yritys-, työyhteisön kehittäjä- ja korkeakoulumaailmasta.



Mikä avoin AMK?
Avoimen AMK:n opinnot ovat kaikille avoimia. Sisällöt ja kurssit ovat sa-
moja kuin tutkinto opiskelijoilla. Opiskelu tapahtuu pääosin omatoimisesti 
verkossa, mutta valmentaja on apunasi.

Osa verkko-opinnoista tehdään itsenäisesti, osa sisältää vuorovaikutteisia 
webinaareja, ryhmätyöskentelyä ja oppimistehtäviä. Osa opinnoista sisältää 
myös kampuksilla tai aidoissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa opiskelua.

Opintojen ohjaajilta saat opastusta opintojen suunnittelussa syyskuus-
ta toukokuuhun. Opinto-ohjaus on suositeltavaa varsinkin, jos sinulla on 
aiempia opintoja korkeakoulusta. Ohjaajien yhteystiedot löytyvät verkko- 
sivuiltamme.

Avoimessa AMK:ssa opiskelu on maksullista, lukuun ottamatta kurkistus-
kursseja. Yksi opintopiste maksaa 15 euroa, mutta paljon opiskeleville, ku-
ten väyläopiskelijoille, myönnetään lukuvuosittainen 300 euron maksukat-
to (hinta vuodelle 2020-2021).

Aloita jo vaikka heti tänään

Voit aloittaa opiskelun Humakin avoimessa AMK:ssa pääsääntöisesti vaikka 
heti. Pientä kesätaukoa lukuun ottamatta opintojaksoillemme voi ilmoit-
tautua ympäri vuoden.

Avoimen AMK:n verkko-opinnot edellyttävät, että opiskelijan käytössä ovat 
työskentelyyn soveltuvat laitteet: tietokone, korvakuulokkeet ja mikrofoni.

Opiskelut vaativat itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa oma opiskelu. 
Tässä apuna toimivat opintojen ohjaajat, joiden avulla kukin pystyy raken-
tamaan itselleen sopivan ja parhaimman opiskeluaikataulun ja -tavan.



Hannan top 5 vinkit itsenäiseen verkko-opiskeluun:
Huomioi oma elämäntilanne ja suunnittele viikkoaikataulu sen 
mukaisesti. Muista aikatauluttaa mukaan myös vapaahetkiä ja ole 
kalanteroinnissa muutenkin itsellesi armollinen! Tilanteen salli-
essa varaa tehtäville myös ns. “varapäiviä”, jolloin esimerkiksi sai-
rastumisen sattuessa tiedät, että tehtävien tekoon on hieman yli-
määräistä aikaa eikä jokainen hetki ennen deadlinea ole ahdettu 
täyteen, jolloin yksittäinen aikataulumuutos ei kaada korttitaloa.

Mikäli mahdollista, varaa opiskelulle esimerkiksi pari kertaa 
viikosta aikaa. Tällöin ehdit keskittyä opintoihni yhtäjaksoi-
semmin. Esimerkiksi omalla kohdallani toimii opiskella har-
vemmin, mutta kerralla enemmän, jonka vuoksi olen raivannut 
kalenteristani kevyempien työpäivien jatkoksi iltapäivästä 
pidemmän jakson opinnoille. Myös tässä on jokaisen kuiten-
kin huomioitava oma elämäntilanteensa, sillä kaikille tämä jär-
jestely ei toimi tai ole mahdollinen. Suunnitelmallisuus auttaa 
kuitenkin jokaisen kohdalla!

Hyödynnä omaa osaamistasi uusien ja vanhojen asioiden yh-
distelyssä ja oppimisessa. Voit esimerkiksi ahotoida eli osoittaa 
aiemman osaamisesi ja siten vauhdittaa opintojasi. Mieti kui-
tenkin samalla, mitä kaikkea kannattaa hyväksilukea ja mistä 
taas tarvitset ja haluat saada tietoa tai päivittää osaamistasi.

Mieti, mikä on itsellesi hyvä tapa oppia. Löydä myös ne ym-
päristöt, mitkä tukevat oppimistasi oli se sitten kahvila tai 
kotisohva. Hyödynnä erilaisia tekniikoita, esimerkiksi pomo-
doro-tekniikkaa, jossa vuorottelevat intensiiviset 25 minuu-
tin työskentelyjaksot ja 5 minuutin lepojaksot. Myös erilaiset 
ajanhallintasovellukset, kuten Trello ja Evernote, voivat auttaa 
oman oppimisen suunnittelussa.

Yhteisössä on valtava voima. Vaikka opinnot 
ovatkin pääasiassa tehtävissä etänä, hyödyn-
nä erilaisia viestintäkanavia, kuten What-
supp-ryhmiä tai Teamsia, pitääksenne yhteyttä 
samassa tilanteessa oleviin opintovereihin.

Yhteisöpedagogin väyläopinnot suorittanut Hanna Salovuori
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ammattikorkeakoulu

@humakuas
#vainhumakelamaa

@humanisti

 @humak_adventure 
 #humakadventure
  

Väyläopintoihin ilmoittaudutaan Humakin avoimen AMK:n 
verkkokaupassa https://kauppa.humak.fi/ 

Ilmoittautuminen alkaa 3.8.2020.

Avoimessa AMK:ssa opiskelu maksaa 15 euroa/opintopiste. 

Runsaasti opintoja suorittaville tarjoamme enimmäismaksukaton. 
Lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot maksavat enimmillään 300 
euroa. Tarjoamme avoimen AMK:n opintoja maksutta työttömille 
ja lomautetuille 31.12.2020 saakka. 

Tarkemmat tiedot väyläopinnoista ja ilmoittautumisajoista 
löydät verkkosivuiltamme: https://www.humak.fi/avoin-amk/
vaylaopinnot-tutkintokoulutukseen/

Ilmoittautuminen
ja maksut
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