
 

 

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen 2 op 
  
  

Suomessa 65 000 ihmisellä on vaikeuksia puhua tai ymmärtää puhetta, vaikka he kuulevat 
normaalisti. Heillä voi olla vaikeuksia myös lukemisessa ja kirjoittamisessa. Tule mukaan tutustumaan 
kommunikointia tukeviin menetelmiin! Ehkä innostut ja haluat jopa hakea myöhemmin 
Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) tulkkikoulutukseen Kuopioon.  
 
Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen kurssilla (2op) tutustut ihmisiin, joilla on vaikeuksia 
puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa ja heidän oikeuksiinsa kommunikointiin, kommunikointia 
tukeviin menetelmiin ja kommunikoinnin apuvälineisiin sekä puhevammaisten henkilöiden 
tulkkauspalveluun. Kurssin suoritettua tiedät puhe- ja kommunikaatiovaikeuksien syitä ja 
ilmenemismuotoja ja osaat hyödyntää arjessasi keskeisimpiä kommunikointia tukevia menetelmiä ja 
välineitä sekä ymmärrät tulkkauspalvelun merkityksen osallisuuden edistäjänä. 

Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa itsenäisesti.  Kurssi on osa Tulkki (AMK) -tutkintoa. Kaikki 
kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat 2 op/kurssi avoimen AMK:n suorituksena. Suoritus hyväksi 
luetaan osaksi AMK-opintoja, mikäli aloitat myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana. 

Tavoitteet:  

Opiskelija: 

• Tunnistaa ihmisiä, joilla voi olla eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia 
• Tietää puhevammaisten tulkkauspalvelusta 
• Ymmärtää kommunikointia tukevien menetelmien ja vuorovaikutuksen ja ei-kielellisten 

ilmaisukeinojen välisiä suhteita 

 
Oppimisympäristö: 
Moodle-pohjainen Hoodle  https://moodle.humak.fi/course/view.php?id=4714 
 
  
Oppimisympäristö  Hoodlessa avautuu 11.4.2023.  
Hoodleen kirjaudutaan Humakin tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat 
käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. 
Testaa tunnusten toimiminen ennen varsinaista korkeakouluviikon aloitusta. 
  
Suoritustapa: 
Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 17.4-
21.4.2023.  
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Materiaali ja tarvittavat välineet 
 

− Kurssia varten sinulla on oltava käytettävänäsi tietokone. 

− Kurssin aikana sinun on palautettava myös pari lyhyttä videoitua tehtävää. Käytössäsi on siis 
oltava kamera joko tietokoneessa tai puhelimessa. Voit tehdä lyhyet videot (2min) kätevästi 
Hoodlen videotyökalutoiminnalla. 

− Oppimateriaalit ovat Hoodle-alustalla ja saatavana verkossa linkkien takana. 
 
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Hylätty. 
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja palauttamista ohjeiden 
mukaisesti.  
  
  
Kohderyhmä: 
Korkeakouluviikossa mukana olevien lukioiden opiskelijat.   
Lukiot: 16 lukiota Keski-Suomen alueelta: Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kangasniemi, Keuruu, Kinnula, 
Konnevesi, Kuhmoinen, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski sekä 
Jyväskylästä Schildtin ja Lyseon lukiot. 
 
  
Lisätietoja: 
Lehtori Anne-Mari Jaamalainen, anne-mari.jaamalainen@humak.fi 
 

 


