
MEDIANOMI –OPINTOJEN SIJOITTUMINEN MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON, 
AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN OPINTOIHIN.  

Nopeutettu -polku (ylioppilaat ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneet) 

Syksy 

Opintojakso Kareliassa Suoritustapa 
Kareliassa 

Sijoittuminen ammatilliseen 
perustutkintoon 

Suoritustapa 
Riveriassa 

Graafinen suunnittelu 5 
op 

opinnot  Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Mediakulttuuri 5 op opinnot  Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Verkkoviestintä 5 op opinnot Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Valokuvaus ja 
kuvankäsittely 5 op 

opinnot/ 

AMK+ -näyttö 
Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Suullinen ja kirjallinen 
viestintä 2 op 

opinnot  Korkeakouluopinnot (15 osp) osaamisen 
tunnustaminen 

Käsikirjoittaminen 5 op opinnot  Dokumentaarinen tuotanto (15 osp) näyttö 2 /kevät 

Social contacts 2 op opinnot  Korkeakouluopinnot (15 osp) osaamisen 
tunnustaminen 

Ammatillinen kasvu 2 op opinnot  Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

 

Kevät 

Opintojakso Kareliassa Suoritustapa 

Kareliassa 

Sijoittuminen ammatilliseen 
perustutkintoon 

Suoritustapa ja 
ajankohta Riveriassa 

Videokuvauksen 
perusteet 5 op 

Opinnot / 
AMK+-näyttö Media-alalla työskentely (30 osp)  näyttö 1 /kevät 

Äänityön perusteet 5 op 
opinnot/ 

AMK+ -näyttö  
Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Tekijänoikeudet 2 op opinnot Dokumentaarinen tuotanto (15 osp) näyttö 1 /kevät 

Valoilmaisun perusteet 3 
op 

 

opinnot Dokumentaarinen tuotanto (15 osp) näyttö 2 /kevät 



Digitaalinen markkinointi 
3 op 

opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp) osaamisen 
tunnustaminen 

Media History 5 op opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp) 
osaamisen 
tunnustaminen 

Sociala Kontakter 3 op opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp)  
osaamisen 
tunnustaminen 

Suullinen ja kirjallinen 
viestintä 3 op 

opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp)  
osaamisen 
tunnustaminen 

 
 

 

 

 

 

 

 

PK –polku (suoraan peruskoulusta hakeutuneet)  

Syksy 

Opintojakso Kareliassa 
Suoritustapa 

Kareliassa 

Sijoittuminen ammatilliseen 
perustutkintoon 

Suoritustapa 
Riveriassa 

Graafinen suunnittelu 5 
op 

opinnot  Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Mediakulttuuri 5 op opinnot Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Verkkoviestintä 5 op opinnot Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Valokuvaus ja 
kuvankäsittely 5 op 

Opinnot/ AMK+ 
-näyttö 

Media-allla työskentely (30 osp) Näyttö 1 /kevät 

Suullinen ja kirjallinen 
viestintä 2 op 

opinnot 
Korkeakouluopinnot (15 osp)/ 
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla 
kielellä (valinnainen) 

Osaamisen 
tunnustaminen 

Käsikirjoittaminen 5 op opinnot Audiovisuaalinen tuotanto (15 osp) Näyttö 2/kevät 

Social contacts 2 op opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp)/ 
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla 

Osaamisen 



kielellä (valinnainen) tunnustaminen 

Ammatillinen kasvu 2 op opinnot  Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

 

Kevät 

Opintojakso Kareliassa 
Suoritustapa 

Kareliassa 

Sijoittuminen ammatilliseen 
perustutkintoon 

Suoritustapa 
Riveriassa 

Videokuvauksen 
perusteet 5 op 

Opinnot/AMK+-näy
ttö 

Audiovisuaalinen tuotanto (15 osp) 
 

näyttö 2 /kevät 

Äänityön perusteet 5 op 
opinnot/AMK+ 
-näyttö 

Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Tekijänoikeudet 2 op opinnot Media-alalla työskentely (30 osp) näyttö 1 /kevät 

Valoilmaisun perusteet 3 
op 

 

opinnot Dokumentaarinen tuotanto (15 osp) näyttö 2 /kevät 

Digitaalinen markkinointi 
3 op 

opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp) 
osaamisen 
tunnustaminen 

Sociala Kontakter 3 op opinnot 

Korkeakouluopinnot (15 osp)/ 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella 
kotimaisella kielellä, ruotsi 
(valinnainen)  

osaamisen 
tunnustaminen 

Suullinen ja kirjallinen 
viestintä 3 op 

opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp)  
osaamisen 
tunnustaminen 

 
 

 

 

 


