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Helsinki
Kauniainen

Jyväskylä
Kuopio

NurmijärviTurku

Humanistinen  
ammattikorkeakoulu
– Ihmisten yhdistäjä

Humak on erilainen, arvopohjainen 
ammattikorkeakoulu, jonka tavoit-
teena on rakentaa inhimillisempää 
maailmaa. Koulutamme osaajia, 
joilla on rohkeutta puolustaa ihmis-
tä, inhimillisyyttä ja kansalaisoi-
keuksia. Tuottamamme osaaminen 
lisää yhteisöllisyyttä, saavutetta-
vuutta ja hyvinvointia mahdollis-
taen kestävän elämäntavan nykyi-
sille ja tuleville sukupolville. 

Humakissa työskentelee noin 150 
asiantuntijaa ja 2000 opiskelijaa. 
Verkko-opinnoissa meillä on opis-
kelijoita ympäri maailmaa, päivä-
opintoja tarjoamme Helsingissä, 
Nurmijärvellä, Kauniaisissa, Jyväs-
kylässä, Kuopiossa ja Turussa si-
jaitsevilla kampuksillamme. 

www.humak.fi

Ver
kko

Jyväskylä
Kuopio

NurmijärviTurku
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Kuopio

Kulttuurituottaja (AMK), 240 op
päiväopinnot | verkkotutkinto

Kulttuurituottaja (ylempi AMK), 60 op
monimuoto

Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op
päiväopinnot YP-LIVE | monimuoto YP-MOVE | 
monimuoto YP-TYKE 

Bachelor of Humanities, Community 
Educator, Adventure and Outdoor 
Education, 210 ECTS
full-time studies

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), 90 op
monimuoto

Tulkki (AMK), 240 op
päiväopinnot, viittomakielen tulkkaus |
monimuoto, tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus

Avoin AMK ja polkuopinnot

Erillishaut Humakiin marraskuussa 
ja toukokuussa tai jatkuvana hakuna.

Hakukohteet ja lisätiedot
www.opintopolku.fi

Humakin koulutukset

s. 6

s. 9

s. 14

s. 10

s. 16

s. 17

s. 20

Kuopio
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Monimuotoinen 
verkko-opiskelu 

Pääsääntöisesti verkossa tapah-
tuvaa opiskelua, mutta lähipäivät 
edellyttävät osallistumista kam-
puksella tapahtuvaan lähiope-
tukseen. 

Opinnot vaativat itseohjautuvuut-
ta ja kykyä hyvään ajanhallintaan. 
Opiskelu on kokopäiväistä, mutta 
moni opiskelija on työssä opinto-
jensa ohella. 

Opiskelutavat

Päiväopinnot 
Perinteistä kampuksilla tapahtu-
vaa kokopäivätoimista lähiope-
tusta. Opiskelu edellyttää läsnä-
oloa sekä aktiivista osallistumista 
opetukseen.  

Verkko-opinnot
Kokonaan verkossa tapahtuvaa 
opiskelua. Opiskelu vaatii itsenäi-
syyttä ja kykyä onnistuneeseen 
ajanhallintaan. Webinaarit ja tii-
mityöskentely tapahtuvat verkko-
välitteisesti omalla koneella mistä 
päin maailmaa tahansa.  Yhä suu-
rempi osa Humakin opiskelijoista 
valitsee verkko-opinnot koulutus-
muodokseen. 

Myös avoimen ammattikorkea-
koulun opinnot ovat pääsääntöi-
sesti verkko-opiskelua.

Opiskelijoiden oppimisen tuke-
na käytetään valmennuspeda-
gogiikkaa. Keskeisiä element-
tejä ovat työelämäperustainen 
ja yhteisöllinen oppiminen sekä 
vuorovaikutus.

Ryhmä on yhteisöllisen oppi-
misprosessin kannalta oleelli-
nen elementti. Opintojen alussa 
opiskelijat jaetaan pienryhmiin, 
kotitiimeihin. Valmennuspeda-
gogiikassa korostuu myös lehto-
rin (valmentaja) ja opiskelijoiden 
välinen tasavertainen suhde ja 
yhdessä oppiminen.

Oppija nähdään aktiivisena tie-
don rakentajana ja kokemusten 
prosessoijana. Osaaminen ra-
kentuu sekä koulutuksen kautta 
omaksutun tiedon että käytän-
nön kokemuksien, kuten työelä-
mäprojektien ja harjoitteluiden, 
kautta karttuvan hiljaisen tiedon 
varaan.

Opiskelijalle rakentuu ymmärrys 
työelämän käytänteistä ja sa-
malla vahvistuu oma kasvu op-
pijasta tietojen ja taitojen sovel-
tajaksi sekä lopulta työelämän 
kehittäjäksi. Humakista valmis-
tuu työympäristön analysointiin, 
kriittiseen ajatteluun ja toimin-
tatapojen arviointiin sekä ongel-
mien ratkaisuun.

Valmennuspedagogiikka 

Lue lisää:
opiskelijanopas.humak.fi
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Valmennuspedagogiikka 

Lue lisää:
opiskelijanopas.humak.fi

”Valitsin Humakin, koska se on erilainen 
ammattikorkeakoulu. Humak vaikuttaa 
muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna 
inhimillisemmältä ja helposti 
lähestyttävämmältä.”
- Humakin opiskelija, Turku

”Oli mahtavaa huomata ensimmäisten 
opiskelupäivien aikana, että olin päässyt 
itselle oikeaan paikkaan opiskelemaan!”
- Humakin opiskelija, Jyväskylä

”Humakin henki on ainutlaatuinen! Humak on 
pieni ammattikorkeakoulu, jossa on hyvä henki 
ja matala hierarkia. Opiskelukaverit ja lehtorit 

tulevat nopeasti tutuiksi.”
-  Suvi Tuominen, Yhteisöjen kehittäminen, Lehtori, Nurmijärvi

”Humanistinen ammattikorkeakoulu ottaa opiskelijan 
vastaan yksilönä, jota opetetaan, valmennetaan 

ja tuetaan alansa ammattilaiseksi opiskelijan 
intressit huomioiden.”

-  Hanna Putkonen, Tulkkausala, Lehtori, Helsinki

”Saat korkeakoulututkinnon, jolla on 
monipuolista käyttöarvoa ja voit työllistyä 
laajasti erilaisiin tehtäviin.”
- Reijo Viitanen, Yhteisöjen kehittäminen, 
Koulutuspäällikkö, Helsinki
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Ammatteja

Opiskelumuodot

Kulttuuri- 
tuottaja (AMK)

240 op

”Opintojen aikana 
kannattaa lähteä 
mukaan kaikenlaisiin 
projekteihin, sillä 
silloin verkostoituu 
parhaiten.”
-  Kulttuurituottaja- 
    opiskelija (AMK),  
    päivätoteutus, Jyväskylä

Päiväopinnot
Verkkotutkinto

tuottaja, kulttuurituottaja, manageri, agentti
järjestö- ja kulttuurisihteeri, teatterisihteeri
toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö, suunnittelija
projektipäällikkö, hankekoordinaattori, projektituottaja
tapahtumatuottaja, tuotantoassistentti, markkinointisuunnittelija
kulttuurialan ja luovan alan yrittäjä, freelance-tuottaja

Työelämätaidot
Opiskelija osallistuu aitoihin työelämä- 
projekteihin opintojen alusta lähtien. 
Työelämälähtöinen oppiminen raken-
tuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen 
kautta harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä 
innovaatiotoiminnaksi. Opinnoissa ko-
rostuvat kokeilukulttuuriin liittyvä osaa-
misen kehittäminen ja digitaalinen työ-
ote sekä uudet toimintaympäristöt.
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Kulttuurituottaja (AMK) 

240 op | 4 vuotta | Jyväskylä | Kauniainen | Turku

Päiväopinnot

Kulttuurituotannon koulutus tuot-
taa vahvaa osaamista luoville toi-
mialoille. Opinnot valmentavat toi-
mimaan alan kotimaisissa ja kan-
sainvälisissä tehtävissä. 

Opiskelija saa persoonallisen am-
mattitaidon, joka antaa asiantun-
tijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen 
ymmärtämiseen, tuotantojen hal-
linto- ja johtotehtäviin, luovien alo-
jen yrittäjänä toimimiseen sekä toi-
mintaedellytysten luomiseen osaa-
misintensiivisille aloille.

Kulttuurituottajan ydinosaamista 
ovat tuotantoprosessit ja projekti-
mainen työskentely, viestintä, ra-
hoitus- ja liiketoiminta, innovaatio-
toiminta ja johtaminen. 

Työtä tehdään eri toimialojen yh-
dyspinnoilla, kuten teknologia-, 
matkailu- tai sosiaali- ja terveys-
ala. Opintojen loppuvaiheessa voi 
suuntautua liiketoimintaan, digi-
taalisiin tuotantoihin tai monialai-
siin tapahtumatuotantoihin. 

”Oman toiminnan johtaminen on kulttuurituottajan 
työn keskeinen kulmakivi. Opiskelemalla kulttuuri-
tuotantoa opit paitsi tuottamisen työn teemakohtaisia 
sisältöjä – taidetta, lainsäädäntöä, rahoitusta ja 
kulttuuripolitiikkaa sekä tuotteistamista
sekä yleisiä vuorovaikutustaitoja.” 

- Jari Hoffrén, Kulttuurituotannon lehtori, Jyväskylä

Turku

Jyväskylä

Kauniainen

”Koin tärkeäksi löytää alan, joka 
olisi itselle merkityksellinen sekä 
voisin tuottaa samalla muille hyvää.”

-  Kulttuurituottaja-opiskelija (AMK), 
    päivätoteutus, Turku
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Kulttuurituottaja (AMK)

Kulttuurituottaja (AMK), verkkotut-
kinto opiskellaan verkossa lukuun 
ottamatta opintojen alun lähiope-
tuspäiviä pääkaupunkiseudulla. 
Opinnot on mahdollista suorittaa 
työn ohessa mistä tahansa. Opin-
noissa voi hyödyntää myös päivä-
toteutuksen opintojaksoja.

Verkko-opinnot sisältävät vuoro-
vaikutteisia webinaareja, ryhmä-
työskentelyä, itsenäisiä oppimis-
tehtäviä ja aidoissa työympäris-
töissä tehtäviä harjoitteluita (60 
op). Osa verkossa suoritettavista 
opinnoista on aikaan sidottuja  
webinaareja ja osa itsenäisesti 
suoritettavia opintoja. 

Opiskelutapa edellyttää suunnitel-
mallisuutta, joustavaa ja tehokas-
ta ajankäyttöä, oma-aloitteisuutta 
ja itsenäistä työskentelytapaa sekä 
toimivia opiskeluvälineitä.

Kulttuurituotannon opinnot rakentu-
vat yleisistä, ammatillisista, amma-
tillisesti syventävistä ja kehittämis-
toiminnan opinnoista. Opiskelija voi 
täydentää osaamistaan vapaasti 
valittavilla opinnoilla Humakin oman 
tarjonnan lisäksi myös ammatti- 
korkeakoulujen yhteisestä tarjon-
nasta CampusOnline.fi -portaa-
lista tai muiden korkeakoulujen –  

esimerkiksi yliopistojen – kanssa 
tehtävästä opetusyhteistyöstä.

”Verkko-opinnot vaativat 
paljon suunnitelmallisuutta 
ja itsenäistä työotetta. 
Opinnot antavat opiskelijalle 
mahdollisuuden suunnitella 
elämäänsä joustavasti, kun 
opiskelu ei ole sidottu tiettyyn 
aikaan tai paikkaan. 
Humakin verkko-opinnot 
mahdollistavat opiskelun 
ulkomailta käsin.”

- Kulttuurituottaja-opiskelija (AMK), 
   verkkotutkinto
                  

Yrittäjyysosaaminen

Verkkotutkinto

Yrittäjyys näkyy Humakin val-
mennuspedagogiikassa – aktii-
vinen ote opiskeluun ja vastuun 
ottaminen omasta tekemisestä 
ovat keskeisiä osia yrittäjyys-
kasvatuksessa. Kaikista ei ole 
tarkoitus tehdä yrittäjiä, mutta  
jokaiselle annetaan perustyö-
kalut yrittäjyyteen ja tuetaan 
oman yritystoiminnan suunnit-
telussa ja kehittämisessä.

240 op | 4 vuotta
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Korkeakoulujen 
yhteishaussa syksyllä
Kun olet saanut AMK-tutkintosi jäl-
keen kaksi vuotta alan työkokemus-
ta, voit hakea suorittamaan kulttuu-
rituottaja (ylempi AMK) -tutkintoa.  

Opinnot on mahdollista suorittaa 
kokonaisuudessaan verkossa mo-
nipuolisia etäyhteyksiä hyödyntäen.   

Ylempi AMK -tutkinto valmistaa 
vaativiin kehittämis- ja johtoteh-
täviin, ja antaa saman pätevyyden 
kuin yliopistossa suoritettu mais-
teritutkinto. Yliopisto-opiskelusta 
poiketen Humakissa opiskelu on 
käytännönläheistä ja vahvasti työ-
elämään linkittyvää. Opintojaksoi-
hin sisältyvät tehtävät, kuten myös 

opinnäytetyön, voi kytkeä Huma-
kissa toteutettaviin kehittämis-
hankkeisiin tai tehdä omalle työ-
paikalle. 

Tutkinto alansa 
ammattilaisille
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) on 
suunnattu luovalla sektorilla tuo-
tannollisissa tehtävissä toimiville 
kulttuurituotannon ammattilaisille, 
jotka haluavat syventää, laajentaa 
ja päivittää osaamistaan. Tutkinto 
vahvistaa opiskelijan omien tieto-
jen ja taitojen kehittämistä muuttu-
vissa toimintaympäristöissä ja an-
taa ainutlaatuisen mahdollisuuden 
verkostoitua muiden alan osaajien 
kanssa.  

Koulutuksen laajuus on 60 opinto-
pistettä ja sen suorittamisaika on 
yksi vuosi (12 kk). 

 

Kulttuuri- 
tuottaja (ylempi AMK)

Monimuoto, verkko
60 op | 1 vuosi

“Kun oli jo jonkin verran 
työuraa takana, oli hyvä 
hetki lähteä opiskelemaan. 
Opinnot antoivat buustia 
ammatillisesti 
ja henkisesti.”

- Kulttuurituottaja 
  (ylempi AMK), alumni
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Yhteisö-
pedagogi (AMK)

210 op

Ammatteja

Päiväopinnot YP-LIVE 
 
Monimuotoinen verkko- 
koulutus YP-MOVE 
Verkkokoulutus YP-TYKE  
Seikkailukasvatuksen 
Bachelor-ohjelma  
englanniksi 

järjestö- ja nuorisotyön  
asiantuntija
nuorisotyöntekijä 
järjestökoordinaattori 
lastensuojelulaitoksen ohjaaja 
projektipäällikkö 
monikulttuurisuusasiantuntija 

Työelämätaidot
Yhteisöpedagogi on kasvatuksen, 
ohjaamisen, yhteisöjen rakenta-
misen ja moninaisuuden ammat-
tilainen. Monipuolinen koulutus 
mahdollistaa työllistymisen use-
aan ammattiin niin julkisella, yksi-
tyisellä kuin kolmannellakin sek-
torilla.  

Työ voi olla kehittämistä tai joh-
tamista kansalaisjärjestöissä, 
sosiaalista vahvistamista nuo-
risotyössä, kulttuurista nuoriso-
työtä tai moniammatillista las-
ten ja nuorten parissa tehtävän 
työn koordinointia kunnissa, kou-
luissa, järjestöissä tai laitoksissa. 
Englanninkielisestä koulutuk-
sesta valmistuneet voivat lisäk-
si työllistyä myös elämystalou-
den pariin. Työyhteisön kehittäjä 
-koulutus valmentaa moninaisiin 
henkilöstöalan asiantuntija- ja 
johtotehtäviin. 

Opiskelumuodot

”Yhteisöpedagogikoulutus 
antaa välineitä inhimilliseen 
kohtaamiseen, pedagogisia 
taitoja, yhteiskunnallista 
osaamista, yhteiskunnan 
moninaisuuden ymmärrystä
ja vuorovaikutustaitoja.” 
- Jenny Honka, Lehtori, Turku  
 



11

Yhteisöpedagogi (AMK) 
Järjestö- ja nuorisotyö, LIVE

210 op | 3,5 vuotta | Jyväskylä | Kuopio | Nurmijärvi | Turku

Päiväopinnot ovat päätoimista 
opiskelua. Ne koostuvat luennoista 
eli lähiopetuksesta, verkko-opetuk-
sesta, itsenäisestä ja ryhmätyös-
kentelystä, kirjallisista tehtävistä 
sekä käytännönläheisistä projek-
teista ja harjoitteluista sekä pereh-
tymisestä ammattialan keskeiseen 
kirjallisuuteen. 

Yhteisöpedagogi työllistyy hyvin. 
Humakissa saatua monipuolista tie-
totaitoa arvostetaan kentällä, koska 
koulutus valmentaa toimimaan hy-
vin moninaisissa tehtävissä.  

Harjoitteluista  
ammattilaiseksi
Harjoittelujen aikana opiskelija tu-
tustuu alaan ja voi löytää jopa tu-
levan työnantajansa. Niiden kautta 
voi myös löytää oman ammatillisen 

suuntautumisensa järjestökentälle 
tai nuorisotyöhön. 

Opintojen sisältöjä ovat mm. osal-
listava pedagogiikka, johtaminen ja 
työyhteisötaidot, monimuotoisuus, 
hyvinvointipalvelut, kansainvälisen 
ja monikulttuurisen toiminnan kehit-
täminen, taloussuunnittelu, järjestö- 
ja nuorisotyön osaaminen, ihmisoi-
keudet sekä valmentava työote.  

Jatkokoulutus 
Jatkokouluttautuminen mahdollistaa 
urakehityksen. Ylempi AMK -koulu-
tukseen voi hakea, kun on hankki-
nut kahden vuoden työkokemuksen 
alalta. 

Päiväopinnot

Turku

Jyväskylä
Kuopio

Nurmijärvi

“Haluaisin auttaa heikommassa 
asemassa olevia lapsia ja nuoria 
harrastamaan sekä kehittämään ja 
edistämään omaa hyvinvointiaan.”
- Yhteisöpedagogi-opiskelija (AMK), 
   päivätoteutus 
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Yhteisöpedagogi (AMK) 
Järjestö- ja nuorisotyö, MOVE

210 op | 1 - 3,5 vuotta | Helsinki | Muu

YP-MOVE -koulutus vastaa sisällöl-
tään yhteisöpedagogi (AMK) -kou-
lutusta, mutta sen voi suorittaa ha-
lutessaan kokonaan verkossa.  

Koulutus sopii hyvin niille, joilla on jo 
nuorisotyön tai järjestöalan työ- tai 
luottamustehtäväkokemusta, aiem-
pia korkeakouluopintoja tai Huma-
kin avoimen ammattikorkeakoulun 
opintoja. Aiemmin omaksuttujen 
tietojen ja taitojen hyväksymispro-
sessi (AHOT) voi lyhentää opintojen 
suoritusaikaa. 

Hyödynnä 
harjoittelujaksot oikein!
Verkkokoulutus mahdollistaa opis-
kelun joustavasti mistä päin maa-
ilmaa tahansa: ulkomailla, työelä-
mässä tai kotona. Jos käyt töissä, 
voit hyödyntää työpaikkasi kehittä-
mistehtäviä opinnoissasi.  

Voit osallistua lähivalmennuksiin 
tai valita opintojaksoja päiväopis-
kelijoiden lukujärjestyksestä.  

Harjoittelut tapahtuvat oikeissa 
työ- ja harjoittelupaikoissa kuten 
päiväopinnoissakin. Alanvaihta-
jalle hankkeemme tarjoavat hyvän 
verkostoitumismahdollisuuden toi-
mialalle. 
 

Mitä koulutus vaatii? 
Opiskelu vaatii työsi joustavuutta 
opintoihin, vahvaa sitoutumista, it-
seohjautuvuutta sekä kykyä aika-
tauluttaa opintojen vaatima aika 
osaksi muuta elämää. 

Monimuotoinen verkkotutkinto

”Monimuoto- ja verkkototeutus antaa 
mahdollisuuden edetä omaan tahtiin 
ja opiskella missä tahansa. Opiskelu 
joustaa elämän mukaan toisella 
tavalla kuin työni.”
-  Yhteisöpedagogi-opiskelija (AMK), MOVE

Helsinki
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Yhteisöpedagogi (AMK) 
Työyhteisön kehittäjä, TYKE

210 op | 1 - 3,5 vuotta | Helsinki 

Työyhteisön kehittäjä -koulutukses-
sa saat kattavat tiedot HR-proses-
seista. Valmentaudut toimimaan 
erilaisissa työyhteisöjen ohjaus-, ke-
hittämis- ja esimiestehtävissä. 

YP-TYKE erottuu muista HR-alan 
koulutuksista siinä, että se on kehi-
tetty yhteistyössä työmarkkinaosa-
puolten kanssa, yhteiseen tarpee-
seen. Siksi se on niin suosittu.  

Kenelle YP-TYKE on? 
Koulutus soveltuu työyhteisöjen oh-
jaus-, koulutus-, organisointi-, suun-
nittelu- ja kehittämistehtävissä toi-
miville tai niihin aikoville.  Koulutus 
ei sovellu suoraan toiselta asteelta 
hakevalle, mutta siihen saa haku-
kelpoisuuden suoritettuaan avoi-
men AMK:n polkuopinnot hyvin ar-
vosanoin. Polkuopinnot ovat hyvä 
vaihtoehto, jos et tule valituksi kou-
lutukseen tavanomaisen valinta-
prosessin kautta. 

Miten opiskellaan? 
Opetus tapahtuu verkossa ja tutkin-
non voi suorittaa työn ohessa. Ope-
tukseen osallistuminen edellyttää 
mahdollisuutta irrottautua työstä 

noin kolmeksi arkipäiväksi kuukau-
dessa. Opetusjaksojen välillä teh-
dään itsenäisiä ja ryhmätehtäviä. 

Jatko-opinnot  
Ylempi AMK -koulutukseen voi ha-
kea, kun on kerännyt kahden vuo-
den työkokemuksen alalta AMK-tut-
kinnon jälkeen.  

Monimuoto, verkko

Mitä opiskellaan?
• Työelämän ja  

organisaatioiden muutokset   
• Työsuhdeasiat, yhteis- 

toiminta ja työlainsäädäntö  
• Työhyvinvointi ja HR  
• Johtaminen ja esimiestyö 

”Opintojen myötä
ymmärrän syitä työ-
elämän ongelmien 
taustalla. Olen alkanut 
hahmottaa omaa 
panostani toimialallani ja 
keinoja lähteä ratkomaan 
haasteita.” 
- Yhteisöpedagogi-opiskelija (AMK),     
   TYKE   
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Bachelor of Humanities,  
Community Educator,  
Adventure and Outdoor  
Education

210 op/ECTS | 3,5 vuotta/years | Nurmijärvi

  Englanninkielinen “Bachelor of Ad-
venture and Outdoor Education” 
-koulutus tarjoaa aidoissa ympä-
ristöissä tapahtuvaa kokemuksel-
lista oppimista, jossa hyödynnetään 
seikkailukasvatuksen menetelmiä.  

Koulutus antaa samat valmiudet 
toimia ehkäisevässä työssä sekä 
nuoriso- ja järjestötyössä kuin 
suomenkielinen yhteisöpedagogi 
(AMK)-tutkinto. Lisäksi seikkailu-
kasvattaja voi työllistyä erilaisten 
ryhmien ohjaajaksi tai elämys-, 
luonto- ja ulkoilmapalveluihin. 

Mikä on 
seikkailukasvattaja? 
Pedagogisen osaamisen ja ryh-
mänohjaustaitojen lisäksi koulutuk-
sessa painotetaan opiskelijan joh-
tamis-, viestintä-, vuorovaikutus- ja 
menetelmäosaamisen kehittämis-
tä. Seikkailukasvattaja taitaa eri 
seikkailukasvatuksen menetelmät 
ja tietää, kuinka niitä hyödynne-
tään turvallisesti ja tavoitteellisesti 

eri kohderyhmien kanssa. Opiskel-
tavia lajitaitoja ovat mm. melonta, 
kiipeily ja köysitoiminta sekä retkei-
ly ja vaeltaminen eri vuodenaikoina 
ja ympäristöissä.   

Tietoa opiskelusta   
Opiskelu tapahtuu päiväopintoina 
Nurmijärven kampuksella. Luonto-
kohteissa toteutettavien jaksojen 
lisäksi työssäoppiminen erilaisissa 
harjoittelupaikoissa on oleellinen 
osa opintoja. Koulutuksessa hyö-
dynnetään myös kesälukukausia ja 
siihen haetaan tammikuun yhteis-
haussa.

Bachelor of Adventure and Out-
door Education is a degree pro-
gramme offering experiential lear-
ning in authentic learning environ-
ments using the methodology of 
adventure education. 

Päiväopinnot | Full-Time Studies

In English
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The degree prepares you to work 
in both preventive work and youth 
and organizational work in the 
same way as the Finnish-langua-
ge community educator bachelor’s 
degree. An adventure educator can 
also find employment as a guide or 
as an expert of nature and outdoor 
services and experiences. 
 

Who is an Adventure 
Educator? 
Alongside pedagogical competen-
cies and group leading skills, the 
programme emphasizes the deve-
lopment of the student’s leadership 
skills as well as their communica-
tive, interactive, and methodologi-
cal skills. An adventure educator 
masters a wide range of adventu-
re education methods and knows 
how to implement them with va-
rious target groups in a safe and 
goal-oriented way. Some of the 
learned skillset include canoeing, 
climbing and advanced rope work 
as well as hiking and trekking in 
varied environments in all seasons. 

Practical Information 
Besides the full-time studies at 
the beautiful Nurmijärvi campus 
and studies arranged on-site in 
breathtaking nature destinations, 
workplace learning in various in-
ternships is a significant part of the 
studies. Please note that summer 
semesters are also utilised in the 
programme. The application period 
for the degree programme is the 
joint application in January. Nurmijärvi

Students from outside the EU/EEA 
area are subject to a tuition fee. 
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Yhteisöpedagogi 
(ylempi AMK) 
Järjestötyö | Nuorisotyö | Työyhteisön kehittäjä | Seikkailukasvatus

90 op | 1,5 vuotta | Helsinki

Monimuoto, verkko

”Opinnoissa pääsi 
syventämään niitä tietoja 
ja taitoja, joita etenkin 
vaativissa kehittämis- 
ja johtamistehtävissä 
tarvitaan.” 
- Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), alumni 
     

Tutkinto vastaa yliopistojen mais-
terikoulutusta, mutta työelämä-
lähtöisempänä se mahdollistaa 
työpaikkasi kehittämisprojektien 
sisällyttämisen opintoihin. Näin 
koulutuksesta hyötyy sekä opis-
kelija että työpaikka! Hakeminen 
edellyttää kahden vuoden työko-
kemusta alalta ja soveltuvaa kor-
keakoulututkintoa. 

Monimuoto-opinnot 
työn ohella  
Koulutuksen voi suorittaa koko-
naan verkossa. Opinnoissa on 
noin kolme opiskelupäivää kuu-
kaudessa, webinaareja, itsenäistä 
työskentelyä sekä ryhmätehtäviä. 
Opintopäivien nivominen arkeen 
onnistuu, koska päivät ovat pää-
osin tiedossa jo hakuaikana. 

YAMK-opinnot soveltuvat kokeneil-
le ammattilaisille, jotka haluavat 
parantaa yhteisöjenkehittämistai-
tojaan. Koulutus antaa valmiuksia 
johtaa, valmentaa ja innostaa eri-
laisia yhteisöjä muutostilanteissa.   
 

Opintojen aikana erikoistut halua-
mallesi alalle valitsemalla 15 op:n 
laajuiset osaamiskärkiopinnot nuo-
risotyöstä, järjestötyöstä, työyhtei-
sön kehittäjäopinnoista tai seikkai-
lukasvatuksesta. 
   

Uramahdollisuudet    
Ylempi AMK -tutkinto avaa ovet 
vaativiin asiantuntija- ja johtotehtä-
viin, joissa edellytetään maisterita-
soista tutkintoa.  

Valmistuneiden joukosta löytyy 
esim. nuorisotoimenjohtajaa, hen-
kilöstöpäällikköä, kansalaistoimin-
nan johtajaa ja hallinnon johtavaa 
virkamiestä.  
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Tulkki (AMK)
240 op

Ammatteja

Päiväopinnot, 
viittomakielen tulkkaus
Monimuotototeutus, tulkkaus 
ja kommunikaatio-ohjaus

viittomakielen tulkki 
puhevammaisten tulkki 
asioimistulkki 
tulkkausalan yrittäjä 
saavutettavuusasiantuntija 
kirjoitustulkki

Työelämätaidot

Tulkkikoulutuksellamme on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, opiskelumuo-
toa ja kampusta. Viittomakielen tulkiksi voit opiskella Helsingissä päivä-
opintoina ja Kuopiossa opiskellaan tulkkausta ja kommunikaatio-ohjausta 
monimuotoisesti.  
 
Tulkin ammatin perustana on Suomen lainsäädäntö, joka takaa kuulo-, 
kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkausta tarvi-
taan kaikilla elämän osa-alueilla. Viittomakielen tulkkina työskentelet esi-
merkiksi kuurojen, huonokuuloisten ja kuurosokeiden henkilöiden tulkkina. 
Puhevammaisten tulkkina asiakaskuntasi muodostuu puolestaan henki-
löistä, jotka tarvitsevat kielellisten vaikeuksiensa vuoksi tukea kommuni-
koinnissa sekä kommunikoinnin apuvälineiden käytössä. Yhteiskuntam-
me parempi ymmärrys ihmisten moninaisuudesta sekä EU:n saavutet-
tavuusdirektiivi ovat lisänneet saavutettavuusasiantuntijoiden tarvetta 
työelämässä. 

Opiskelumuodot

Tulkki hallitsee vuorovaikutuksen 
keinot ja osaa toimia joustavasti 
ja ammatillisesti eri asiakkaiden 
kanssa vaihtelevissa työympä-
ristöissä. Osaamisen ja opintojen 
keskiössä ovat kieli- ja tulkkaus-
taito sekä erilaisten kommuni-
kaatiomenetelmien hallinta. 
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Tulkki (AMK) 
Viittomakielen tulkkaus

240 op | 4 vuotta | Helsinki

Päiväopinnoissa opiskellaan pää-
toimisesti Helsingin kampuksel-
la. Samassa rakennuksessa toimii 
useita viittomakielialan järjestöjä, 
joten opiskelijana sinulla on Suo-
men oloissa ainutlaatuinen mah-
dollisuus kohdata viittomakielinen 
ympäristö ja kulttuuri osana ar-
kipäivääsi. Samalla voit rakentaa 
ammatillisia verkostojasi tulevien 
kumppaneiden parissa.

Miten opiskellaan? 
Opinnot sisältävät paljon lähiope-
tusta ja ryhmissä opiskelua. Opin-
toihin kuuluu myös verkko-opinto-
ja ja itsenäistä opiskelua. Huma-
kin hankkeet oppimisympäristöinä 
ovat toinen tapa verkostoitua alan 
toimijoihin. Kansainvälisyys on tär-
keä osa opintoja. Opiskelijat voivat 
suorittaa osan opinnoistaan Sak-
sassa, Portugalissa tai Irlannissa.

Ammatit ja työkentät 
Opintojen kautta sinulle avautuu 
uusi kieli ja kulttuuri, jotka omak-
suttuasi pääset tekemään tärkeää 
työtä ihmisten yhdenvertaisuuden 
eteen. Opinnot valmistavat viitto-

makielen tulkin ammattiin. Työn-
antajia voivat olla tulkkausalan yri-
tykset ja organisaatiot, tulkkivälitys 
sekä järjestöt ja hankkeet.

Päiväopinnot

Helsinki

”Tulkit mahdollistavat 
kuulevien, kuurojen, huono- 
kuuloisten, kuurosokeiden ja 
puhevammaisten kirjoon 
kuuluvien henkilöiden välisen 
vuorovaikutuksen ihan  
kaikenlaisissa kohtaamisissa 
kasvokkain, digitaalisesti,  
kansallisesti ja kansainvälisesti.” 
- Tytti Luoma, Koulutuspäällikkö, Kuopio  

Tulkki (ylempi AMK) 
ja EUMASLI (Master)  
Kun olet hankkinut työelämäko-
kemusta AMK-tutkinnon jälkeen, 
voit hakea tulkki (ylempi AMK) 
-tutkintoihin tai eurooppalaisena 
yhteistyönä järjestettävään viit-
tomakielen tulkkauksen EUMASLI 
-maisteriohjelmaan: 
www.eumasli.eu. 
Seuraavista hauista ilmoitetaan 
verkkosivuillamme.
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Tulkki (AMK) 
Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus

240 op | 4 vuotta | Kuopio 

Tulkkaus ja kommunikaatio-ohja-
us muuttui monimuotototeutuksek-
si syksyllä 2021. Suoraan toiselta 
asteelta hakevien lisäksi opinnot 
soveltuvat esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysalan sekä järjestöammat-
tilaisen lisätutkinnoksi työn ohella 
opiskeltavaksi. 

Koulutus ei edellytä muuttamista 
Kuopioon, mutta opinnot edellyttä-
vät osallistumista Kuopiossa järjes-
tettäviin lähiopetuspäiviin.  
 

Miten opiskellaan? 
Opetus koostuu lähiopetuksesta 
ja reaaliaikaisista webinaareista. 
Kampuksella toteutettavia lähi-
opetuspäiviä on noin kolme päivää 
kuukaudessa ja verkkoluentoja vii-
koittain keskiviikosta perjantaihin. 

Opintojen edetessä aikaan sidotun 
verkko-opetuksen määrä vähenee. 
Webinaarien välissä opiskelu koos-
tuu yksilö- ja ryhmätehtävistä. 

 
Ammatit ja työkentät
Valmistut koulutuksesta puhevam-
maisten tulkiksi ja kommunikaa-
tio-ohjaajaksi. Voit työskennellä 
tulkin työn lisäksi esimerkiksi eri-
laisissa  kommunikaatio-ohjauksen 
asiantuntijatehtävissä, kommuni-
kaation suunnittelijana, opetusteh-
tävissä, neuvonta- ja valmennus-
tehtävissä sekä kirjoitustulkkina. 
Koulutuksen kautta saat työsken-
telyvalmiudet monikulttuurisiin toi-
mintaympäristöihin ja kielellistä 
saavutettavuutta tukeviin tehtä-
viin.

 

Monimuoto
Kuopio

”Kun haluat ymmärtää 
vuorovaikutusta 
laajemmin ja kohdata 
eri tavoin kommunikoivia 
ihmisiä, kannattaa
opiskella Humakissa 
tulkiksi.” 
- Hanna-Kaisa Turja, Lehtori, Kuopio 
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Humakin 
avoin AMK

Avoin AMK
Vaihtoehtoinen väylä 
korkeakouluun

Avoimen AMK:n opinnot ovat kai-
kille avoimia. Avoimessa voit opis-
kella Humakin AMK- ja ylempi AMK 
-tutkintojen opintojaksoja.  

Avoimen AMK:n opinnot ovat hyvä 
vaihtoehto, jos et tule valituksi yh-
teisvalinnassa tai välivuoden opin-
noiksi. Avoimessa opiskelemalla 
voit myös parantaa mahdollisuuk-
siasi tulla valituksi seuraavassa 
yhteisvalinnassa. Avoimessa suo-
ritettavat polkuopinnot voivat toi-
mia vaihtoehtoisena väylänä tut-
kinto-opintoihin.  

Samoja opintoja kuin 
tutkinto-opiskelijoilla 
Suurin osa avoimen AMK:n  opin-
noista on mahdollista opiskella 
joustavasti verkko-opintoina. Osa 
verkko-opinnoista tehdään itsenäi-
sesti ja osa sisältää vuorovaikuttei-
sia webinaareja, ryhmätyöskente-
lyä ja oppimistehtäviä. 

kauppa.humak.fi

Vuosittain tarjolla on noin 200 
erilaista opintojaksoa tai opin-
tokokonaisuutta eri vahvuusa-
loiltamme. Opintoja on niin 
AMK- kuin ylempi AMK -tarjon-
nastamme suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi.  

Tutkintoon tähtääville on tarjol-
la polkuopintoja niin itsenäisinä 
opintoina kuin lähiopetuksena 
kampuksilla.

Maksuttomat kurkistuskurssit 
johdattelevat tutustumaan tut-
kintoihin ja opiskeluun.

”Parasta: monipuoliset 
tehtävätyypit, tallennetut 
luennot (sopivat hyvin työs-
säkäyvälle), mukavat opet-
tajat, kiinnostavat aiheet!” 
- Avoimen AMK:n opiskelija
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Humakin 
avoin AMK

Osa opinnoista sisältää myös kam-
puksilla tai aidoissa oppimisympä-
ristöissä tapahtuvaa opiskelua. 

Valmentaja on tukenasi opintojesi 
aikana. Polkuopiskelijana saat li-
säksi opintojen ohjaajilta opastus-
ta opintojen suunnittelussa luku-
vuoden aikana. 

Voit aloittaa opiskelun Humakis-
sa vaikka heti. Opintoja on tarjolla 
ympäri vuoden. Opiskelupaikkoja 
on rajoitetusti ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Opiskelu on maksullista, pait-
si ilmaiset kurkistuskurssit. Maksat 
enintään 300 euroa lukuvuodessa. 

Ilmoittautuminen ja maksu tapah-
tuvat osoitteessa: 
kauppa.humak.fi 

Polkuopinnoilla tutkintoon 
Polkuopintojen laajuus on AMK-tut-
kinnossa 60 opintopistettä ja ylem-
pi AMK -tutkinnossa 15–20 opinto-
pistettä. Polkuopinnot hyväksilue-
taan täysimääräisinä tutkintoon, 
ja näin varsinainen opiskeluaikasi 
lyhenee. 

Polkuopintoja on tarjolla kaikilla 
koulutusaloillamme: Kulttuurituot-
taja (AMK), Tulkki (AMK), Yhteisö-
pedagogi (AMK) ja Yhteisöpeda-
gogi (AMK), työyhteisön kehittä-
jä, Kulttuurituottaja (ylempi AMK) 
ja Yhteisöpedagogi (ylempi AMK). 
Osaan voi ilmoittautua läpi vuoden, 
toisiin vain syksyllä.  

Polkuopintojen jälkeen voit hakea 
Humakiin erillishaussa tai yhteis-
haussa. Erillishaun valintamenette-
lystä ja valintakriteereistä kerrotaan 
tarkemmin verkkosivuillamme. 

Lue lisää polkuopinnoista
osoitteessa: kauppa.humak.fi

Voit opiskella avoimessa AMK:ssa 
myös yksittäisiä kursseja ja opinto-
kokonaisuuksia. 

”Asiantuntijoiden tekemät 
videot ja podcastit olivat 
erittäin mielenkiintoisia. 
Opintojakso oli aivan 
loistava, yksi parhaista!” 
- Avoimen AMK:n opiskelija

”Sai tehdä työtä omaan 
projektiin liittyen ja siinä-
hän sitten ideat liiteli.” 
- Avoimen AMK:n opiskelija
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Korkeakoulujen 
yhteishaut 

Yhteishakuja on kolme, joista 
kaksi sijoittuu keväälle ja yksi 
syksylle. Tärkeät päivämäärät: 
www.humak.fi/koulutus/yhteishaku/ 

Hakuinfo
Opintopolku.fi 

Löydät Opintopolusta hakuajat, 
hakukohteet aloituspaikkamää-
rineen, valintaperusteet, valin-
takoeohjeet, tiedot tarvittavista 
liitteistä ja kuvaukset koulutuk-
sista. Hakulomake aktivoituu 
Opintopolussa, kun yhteishaku 
alkaa. Tallenna hakulomake en-
nen hakuajan päättymistä. Valintatavat  

Valintatapa koulutukseen vaih-
telee hakukohteittain. Yleisim-
mät valintatavat ovat todistus-
valinta, ammattikorkeakoulujen 
yhteinen valintakoe, valinta-
koekurssi tai koulutuksen oma 
valintakoe. Tarkista hakemasi 
kohteen valintatapa Opinto- 
polusta. 

Todistusvalinta 
Suuri osa opiskelijoista valitaan 
koulutukseen todistusten perus-
teella. Tieto todistusvalinnassa 
valituille ilmoitetaan ennen valin-
takokeiden alkua.  

Ammattikorkeakoulujen 
yhteinen valintakoe

Ei vaadi ennakkovalmisteluita. 
Valintakokeen voit tehdä missä 
tahansa ammattikorkeakoulus-
sa varaamalla ajan kokeeseen. 
Koe sisältää yhteisiä ja koulutus-
alojen omia osioita. Koe tehdään 
omalla tietokoneella. Katso lisää: 
ammattikorkeakouluun.fi

Valintakoekurssi 
Valintakoekurssia hyödynnetään 
varsinkin verkkopainotteisissa 
monimuoto-opinnoissa. Siinä 
testataan opiskeluvalmiuksia 
verkkokoulutuksessa. Kurssien 
laajuus on 2–3 opintopistettä ja 
ne sisällytetään osaksi tulevaa 
tutkintokoulutusta.   
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Opintopolku.fi 

Todistusvalinta 

Valintakoekurssi 

Hakijatilastot 
Haluatko tietää, kuinka paljon 
hakijoita oli edellisissä yhteis-
hauissa? Muistathan, etteivät ai-
emmat hakijamäärät välttämättä 
kerro tilannetta tulevissa hauissa. 

Voit etsiä kaikkien ammattikor-
keakoulujen hakijatilastot osoit-
teesta vipunen.fi. 

Humakin Hakijan 
opas verkossa 

Hakijanopas.humak.fi kertoo tii-
vistetysti Humakin seuraavassa 
yhteishaussa mukana olevista 
koulutuksista.  

Humak.fi 
Verkkosivuillamme voit tutustua 
Humakissa opiskeluun, löydät 
valmistuneiden uratarinoita sekä 
uutisia opiskelijoiden toiminnas-
ta. Koulutuskohtaiset tuoreim-
mat uutiset löytyvät kunkin kou-
lutuksen esittelysivuilta. 

Avoin AMK 
Avoin ammattikorkeakoulu toi-
mii monelle vaihtoehtoisena 
polkuna korkeakouluopintoihin. 
Polkuopinnot opiskeltuasi voit 
hakea Humakiin yhteishakujen 
ulkopuolella kahdesti vuodes-
sa järjestettävässä erillishaus-
sa. Joihinkin koulutuksiimme on 
lisäksi jatkuva lisähaku pol-
kuopiskelijoille.   

Info opoille 
Verkkosivuille on kerätty olennainen tieto Humakin koulutustarjonnas-
ta ja hakuprosessista: www.humak.fi/koulutus/tietoa-opoille/. 

Toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua korkeakoulu- 
opintoihin ja eri aloihin ilmaisilla kurkistuskursseilla. Ne helpottavat 
alan valintaa. Löydät lisätietoja ja ohjeita verkkosivuiltamme. 

Kutsu Opiskelijakunta HUMAKOn tutoreita koulullesi live- tai verkko-
käynnille. 

Tilaa painettuja Hakijan oppaitamme Subjectaid.fi -palvelusta. 
Oppaat ovat ilmaisia. 
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humanistinen.ammattikorkeakoulu

@humanisti

@humakuas
#vainhumakelamaa  
#humak

@humak_adventure
#humakadventure

hakijapalvelut@humak.fi
+358 29 451 9300

Yhteishakuaikoina hakijapalvelut tavoittaa 
myös Humakin chatin kautta. 

www.humak.fi
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@humakuas


