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HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA-

KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON 

POLIITTINEN OHJELMA 

 
HUMAKOn poliittinen ohjelma on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016. 

HUMAKOn poliittinen ohjelma on voimassa 31.12.2020 asti. Poliittisen ohjelman 

ajantasaisuudesta vastaavat opiskelijakunnan hallituksen edunvalvonnasta vastaavat 

luottamustoimijat. Poliittisen ohjelman ajantasaisuudessa tulee huomioida Suomen 

poliittiset vaalit ja poliittiset päätökset.  

Poliittisen ohjelman laadinnasta on vastannut vuonna 2016 nimetty poliittisen 

ohjelman työryhmä, joka on kunnioittanut työskentelyssään poliittista 

sitoutumattomuutta. Poliittista ohjelman lähtökohtana on ollut Humanistisen 

ammattikorkeakoulun opiskelijoiden etu. 

Työryhmän työskentelyä ohjaamaan nimettiin vuonna 2016 poliittisen ohjelman 

ohjausryhmä, joka on vastannut työryhmän työskentelyn ohjaamisesta ja 

kommentoimisesta.  

HUMAKOn poliittinen ohjelma koostuu neljästä isosta aihealueesta, jotka ovat 

opiskelijoiden arki, opiskelun toteutus, opiskelijoiden tukipalvelut, opiskelijakunta ja 

ammattikorkeakoulu, hallinto ja päätöksenteko. Kaikki linjaukset liittyvät yhteen ja 

niitä on syytä tarkastella suurempana kokonaisuutena. 

 

 

Juuso Tuulinen 

Poliittisen ohjelman työryhmän puheenjohtaja 
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OPISKELIJAN ARKI 

Opintotuki 

 Opintotuen tulee mahdollistaa opiskelijoiden täysipäiväinen opiskelu. 

 Opintotuen tulee olla opintorahapainotteinen. 

 Opintotuen tulee olla sidottuna elinkustannusindeksiin, siten ettei sen 

reaaliarvo heikkene. 

 Nostamatta jääneen opintolainan ei tule olla este toimeentulotuen 

myöntämiselle. 

 Opiskelijat tulee liittää yleisen asumistuen piiriin. Asumistuen suuruuteen 

vaikuttavat yksilö ja hänen huollettaviensa määrä. 

 Huoltajakorotus tulee ottaa osaksi opintotukea.  

 Opintotuen tulorajaa tulee nostaa sekä sitoa se elinkustannusindeksiin. 

 Opintojen keskeyttäminen kesken vuoden tulee rinnastaa tulorajoja 

tarkasteltaessa valmistumiseen. 

Maksuton koulutus 

 Tutkintoon johtavan koulutuksen tulee olla maksutonta kaikille opiskelijoille. 

 EU- ja ETA -alueiden ulkopuolelta tulleille opiskelijoille myönnettävien 

stipendien tai apurahojen tulee kattaa vähintään lukukausimaksut. 

 Tutkinnon suorittamiseen vaadittavat opiskelumateriaalit ja -välineet tulee 

olla opiskelijoiden saatavilla kuluttomasti.  

Asuminen  

 Asuntoja tulee rakentaa kampusten läheisyyteen sekä hyvien 

kulkuyhteyksien varrelle. Yksiöiden, soluasuntojen ja perheasuntojen 

rakentamista tulee lisätä.   

 Kuntien ja kaupunkien tulee tarjota riittävästi edullisia asuntoja opiskelijoille. 

 Kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus hakea ja saada opiskelija-asunto. 

 Kaavoitussäännöissä tulee opiskelija-asuntojen kohdalla joustaa asuinpinta-

alan ja autopaikoitusnormin osalta. 

Kulkuyhteydet 

 Opiskelijoiden tulee saada julkisen liikenteen palveluista 

erityisryhmäalennus, joka on vähintään puolet normaalihinnasta. 

 Reitti- ja aikataulusuunnittelussa tulee huomioida kattavat yhteydet 

asumisen, opiskelutoimipisteiden sekä palveluiden välillä.  
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Terveydenhuolto 

 Opiskelijaterveydenhuollon resurssoinnissa tulee huomioida opiskelukyvyn 

lisääminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. 

 Opiskeluterveydenhuoltoon tulee kuulua yleisterveydenhuollon lisäksi suun 

terveydenhuolto, mielenterveyspalvelut ja seksuaaliterveyspalvelut.  

 Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevien 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden tulee olla Ylioppilaiden 

terveydenhuoltosäätiön (YTHS) palveluiden piirissä ja maksaa automaattinen 

terveydenhoitomaksu. Maksun kerääjänä toimii ensisijaisesti opiskelijakunta. 

 Opiskeluterveydenhuollon palvelut tulee olla tavoitettavissa jokaisena 

arkipäivänä. 

 Vaihto-opiskelijoiden terveydenhuolto tulee toteutua 

opiskeluterveydenhuollossa. 

Opiskelijaruokailu 

 Ateriatuki tulee asettaa kiinteäksi osuudeksi opiskelijaruokailun 

enimmäishintaa siten, että aterian enimmäishinnan noustessa ateriatuki 

nousee vastaavalla osuudella.  

 Opiskelijaravintoloiden tulee olla esteettömästi opiskelijoiden käytettävissä. 

 Opiskelijaravintoloiden tulee huomioida päivittäisten ravintosuositusten 

täyttyminen myös erityisruokavalioissa.  

Hyvinvointi, liikunta ja kulttuuri 

 Ammattikorkeakoulun tulee aktiivisesti kehittää ja ylläpitää opiskelua 

tukevaa ilmapiiriä. 

 Ammattikorkeakoulun tulee puuttua koulukiusaamisen ja panostaa sen 

ennaltaehkäisyyn. 

 Ammattikorkeakoulun henkilöstössä tulee olla koulutetut 

häirintäyhdyshenkilöt. 

 Ammattikorkeakoulussa tulee olla fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti 

turvallista opiskella.  

 Ammattikorkeakoulun liikuntapalveluiden tulee olla korkeakoululiikunnan 

suositusten mukaiset. 

 Opetuksen toteutuksessa tulee huomioida arkiaktiivisuus ja mahdollisuus 

taukoihin.  

 Opintojaksojen ja opetuksen suunnittelussa tulee huomioida opintojen 

kuormittavuus. 



Hyväksytty 15.11.2016 Poliittinen ohjelma 

 

 

  Sivu 5 / 9 

 

 

 

 

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Puhelin 044 -257 8884 

Ilkantie 4 www.humako.net 

00400 Helsinki www.facebook.com/OpiskelijakuntaHUMAKO 

Y-tunnus 2040777-2 humako@humak.edu 

 Kulttuuripalveluissa tulee olla opiskelijoiden erityisryhmäalennus. 

Kulttuuripalveluiden tulee olla esteettömästi opiskelijoiden saatavilla. 

OPISKELUN TOTEUTUS 

Esteettömyys / Yhdenvertaisuus 

 Koulutuksen ja koulutusmateriaalien tulee olla kaikkien opiskelijoiden 

oppimisen mahdollistavia ja tukevia. 

 Ketään opiskelijaa ei tule syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 

uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 

ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 

seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai 

jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 

Tilat 

 Opiskelutilojen tulee olla opiskeluun soveltuvia ja niissä tulee mahdollistaa 

ergonomiset ratkaisut. 

 Jokaisessa Humakin toimipisteessä tulee olla ryhmätyöskentelyn ja itsenäisen 

työskentelyn tilat sekä opiskelijoiden sosiaalitilat. 

Koulutuksen laatu 

 Korkeakoulun tulee tukea opetushenkilökunnan aktiivista osaamisen 

kehittämistä. 

 Opiskelijoilta tulee kerätä aktiivisesti palautetta opetuksen laadun 

kehittämiseksi. 

 Opetushenkilöstölle tulee tarjota koulutusta ja tukea innovaatioiden 

hyödyntämiseen.  

 Ammattikorkeakoulun tulee tarjota laadukasta työelämän tarpeisiin 

vastaavaa koulutusta.  

 Humakin tulee mahdollistaa tutkintojen suorittaminen ympärivuotisesti.  

 Humakin opetushenkilökunnan työaikaresursoinissa tulee varata riittävästi 

työaikaa opiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin. 

Arviointi 

 Arvioinnin tulee perustua opiskelijan osaamiseen suhteessa kurssin 

tavoitteisiin.  
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 Arviointiperusteiden tulee olla numeerisia ja laadullisia. 

 Osana arviointia tulee olla opiskelijan ammatillisuutta kehittävää sanallista 

palautetta.  

 Arvioinnin perusteet tulee tiedottaa opintojakson alussa. 

 Opintojakson suorittamisen ohjauksen tulee olla reaaliaikaista. 

 Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus arvioituttaa opintosuoritukset 

uudelleen toisella arvioijalla. 

Työelämälähtöisyys 

 Harjoittelun aikana opiskelijoiden tulee saada osaamistaan kehittävää 

ohjausta harjoittelupaikalta ja korkeakoulusta. 

 Kaikki opintokokonaisuudet tulee olla suoritettavissa useilla eri 

toteutustavoilla.  

 TKI-toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan opintojaksojen 

oppimistavoitteet.   

 Korkeakoulun tulee aktiivisesti viestiä TKI-toiminnasta ja hankkeista 

opiskelijoille. 

 Opiskelijoille tulee mahdollistaa useita erilaisia tapoja osoittaa osaamisensa. 

Verkko-opiskelu 

 Opintojaksojen suorittaminen tulee mahdollistaa joustavasti verkko-

oppimisalustalla. 

 Opiskelijoille tulee tarjota tukea verkkoympäristössä opiskeluun.  

 Humakissa tulee voida suorittaa kaikki tutkinnon osat ajasta ja paikasta 

riippumatta verkossa.  

 Verkko-oppimisalustan tulee mahdollistaa yhteisölliset viestintä- ja 

työskentelypalvelut.  

 Pääsääntöisesti verkko-oppimisalustalla opintojaan suorittavien 

opiskelijoiden tulee voida määritellä itse oma hallinnollinen alueyksikkönsä. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä 

opinnollistaminen ja hyväksilukeminen  

 Korkeakoulujen tulee mahdollistaa tehokkaasti aikaisemmin hankitun 

osaamisen hyödyntäminen tutkinnossa. 

 Korkeakouluissa tulee olla yhdenmukainen malli aikaisemmin hankitun 

osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 
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 Korkeakoulun tulee kannustaa ja tiedottaa opiskelijoita aikaisemmin hankitun 

osaamisen tunnustamiseen ja tunnistamiseen sekä opinnollistamiseen ja 

hyväksilukemiseen. 

 Opintojaksoja tulee pystyä myös osittain hyväksilukemaan ja 

opinnollistamaan. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja 

tunnustamiselle tulee saada myös opintojaksojen osasuorituksia.  

Ulkomailla suoritettavat opinnot 

 Tutkinnon osia tulee pystyä suorittamaan ulkomailla opetuksessa tai 

harjoittelussa. 

 Ulkomailla suoritettavat opinnot eivät saa vaikuttaa negatiivisesti opiskelijan 

tutkinnon suorittamiseen. 

 Ulkomailla suoritettaviin opintoihin tulee voida ilmoittautua kaksi kertaa 

lukuvuodessa. 

 Ulkomailla suoritettavista opinnoista ja niiden toteutusmahdollisuuksista 

tulee tiedottaa opiskelijoita. 

 Opiskelijat ovat oikeutettuja opintojen ohjaukseen myös ulkomailla 

suoritettavien opintojen aikana. 

 Humakiin saapuville vaihto-opiskelijoille tulee järjestää englanninkielistä 

ammatillista opetusta. 

Opiskelijoiden tukipalvelut 

 Tukipalveluiden tulee olla kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa 

verkkoalustalla. 

 Korkeakoulun tulee mahdollistaa opiskelumateriaalien vapaa saatavuus. 

 Kirjastopalveluiden tulee vastata opiskelijoiden tarpeisiin. E-kirjojen 

valikoimaa tulee laajentaa. 

Opintojen ohjaus 

 Humakissa tulee olla opinto-ohjaajia, jotka tukevat opiskelijoita kaikissa 

opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa.  

 Opinto-ohjaajan palvelut tulee mahdollistaa kaikille opiskelijoille verkko-

oppimisalustalla.  

 Opintosihteereiden tulee olla tavoitettavissa kampuksilla, TKI-keskuksessa 

sekä verkon välityksellä.  

 Jokaiselle opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma.  
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 Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisen lähtökohtina ovat 

opetussuunnitelma sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet.  

OPISKELIJAKUNTA 

Opiskelijat päätöksenteossa 

 Opiskelijakunta valitsee opiskelijoiden edustajat Humanistisen 

ammattikorkeakoulun hallinnon kaikille tasoille. 

 Opiskelijajäsenet ovat tasavertaisia jäseniä kaikissa päätöksentekoelimissä.  

 Opiskelijaedustajilla tulee olla pääsy kaikkeen päätöksentekoon tarvittaviin 

materiaaleihin. päätöksentekoon tarvittavien materiaalien tulee olla 

edustajien saatavilla riittävän ajoissa. 

 Humakin toimielinten keskeisistä päätöksistä tulee tiedottaa opiskelijoita.  

 Ammattikorkeakouluopiskelijat tulee olla edustettuina kaikissa 

korkeakoulujen ulkopuolisissa toimielimissä, joissa tehdään 

ammattikorkeakouluopiskelijoita koskevia päätöksiä.  

Opiskelijakunnan jäsenyys 

 Tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelevat ovat automaattisesti 

opiskelijakunnan jäseniä.  

 Opiskelijakunnan varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksu ja sen osana 

erillinen terveydenhoitomaksu. 

 Kaikki tutkintoon johtavien koulutusten opiskelijat ovat oikeutettuja 

samoihin erityisryhmäetuuksiin. 

AMMATTIKORKEAKOULU, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Korkeakouluverkosto 

 Koulutusta tulee järjestää alueellisen koulutustarpeen mukaan.  

 Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän tulee perustua duaalimalliin. 

 Saman alan tai siihen rinnastettavan alan tutkinnolla tulee olla joustava pääsy 

toisen korkeakoulumuodon ylempään tutkinto-ohjelmaan. 

 Korkeakoulurakennetta tulee kehittää ensisijaisesti koulutuspoliittisin 

perustein. 

 Opiskelijoiden oikeusturva on taattava. 
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 Yksittäisiä opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa tulee kuulla asianomaista 

opiskelijaa. 

Humanistinen ammattikorkeakoulu 

 Humakin tulee olla kansalliseen koulutustarpeeseen vastaava, usealla 

paikkakunnalla toimiva ammattikorkeakoulu. 

 Opiskelijoiden tulee olla mahdollista suorittaa opinnot ja saada opintoihin 

kuuluvat palvelut yhdeltä Humakin toimipisteeltä koko opintojen ajan.  

 Humakin alueyksiköt sijaitsevat muiden korkeakoulujen kanssa yhteisissä 

tiloissa, hyvien kulkuyhteyksien ja palvelujen lähettyvillä. 

 Humak mahdollistaa osallistumisen kaikkiin tutkinnon osiin alueyksiköstä 

riippumatta. 

 Yhteishaun ensikertalaiskiintiöistä tulee luopua. 


