
Siirtymäkauden ohjeet opinnot ennen 1.8.2014 aloittaneille Avoimen 

yliopiston opiskelijoille 

 
Opiskelija, jolla viestinnän perus- tai aineopintokokonaisuus on kesken eli joka on suorittanut osan 
jaksoista ennen 1.8.2014, suorittaa kokonaisuuden loppuun vanhan ja uuden tutkintorakenteen 
vastaavuustaulukossa kuvattujen uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. Taulukon vasemmassa 
sarakkeessa ovat vanhan tutkintorakenteen mukaiset opintojaksot ja oikeassa sarakkeessa ovat niitä 
vastaavat opintojaksot uudessa tutkintorakenteessa. Taulukossa esitetyt vastaavuudet ovat voimassa 
1.8.2017 asti.  
 
HUOM! Opintokokonaisuuksien opintopistemäärät voivat vaihdella eri opiskelijoilla riippuen siitä 
mitä jaksoja opiskelija on suorittanut ennen tutkintovaatimusten muuttumista. Tärkeintä on, että 
opiskelija suorittaa kaikki ne jaksot, jotka opintokokonaisuuteen vaaditaan. Opintokokonaisuuksien 
minimilaajuudet siirtymäkaudella (mikäli kokonaisuutta on alettu suorittaa ennen 1.8.2014): 
Viestinnän perusopinnot (sivuaine) 25 op ja viestinnän aineopinnot (sivuaine) 35 op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPINTOJAKSO 2011 - 2014 
TUTKINTOVAATIMUKSISSA 

 

 
OPINTOJAKSO 2014 - 2017 
TUTKINTOVAATIMUKSISSA 

 
 
Jos sinulla on viestinnän opintokokonaisuus kesken eli keskeneräisestä opintokokonaisuudesta puuttuu 
jokin taulukon vasemmassa sarakkeessa mainittu vanhan rakenteen mukainen jakso, oikeanpuoleisesta 
sarakkeesta näet mikä jakso sinun tulee suorittaa sen tilalla. 
 
 VIESTINNÄN PERUSOPINNOT 
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 op  

VIESTINNÄN PERUSOPINNOT 
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 op  

K1a) Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op 
A770101  

Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op (K1)  
A770101  

K1b) Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op 
A770103  

Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op A770103  

K2a) Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op 
A770105  

Viestinnän ja julkisuuden teoria (sivuaine) 5 op 
A770105  

K2b) Viestinnän organisaatioiden tutkimus 5 op 
A770106  

Viestinnän organisaatioiden tutkimus (sivuaine) 5 
op A770106  

K3 Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka 5 op 
A770006  

Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka 5 op (K2) 
A770006  
 VIESTINNÄN AINEOPINNOT 

SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 op  
VIESTINNÄN AINEOPINNOT 
SIVUAINEOPISKELIJOILE 35 op  

K4 Viestinnän oppihistoria 5 op A770012  Viestinnän tutkimusperinteet 5 op (K9) A770012  
K5 Tieteellinen ajattelu ja työskentely 5 op 
A770107  

Jakso on poistettu vaatimuksista. Mikäli jakso 
puuttuu, sen tilalla suoritetaan yksi ylimääräinen 
Viestinnän tutkimusalat -jakso 5 op (K10b) 
A770020  

K6 Viestinnän tutkimusmenetelmät (sivuaine) 5 
op A770116  

Viestinnän tutkimusmenetelmät (sivuaine) 5 op 
A770116  

K8a) Viestinnän instituutiot 5 op A770007  Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt 5 op A770007  
K9 Viestinnän erityisalueita 15 op (3 x 5 op) 
A770020  

Viestinnän tutkimusalat 20 op (K10b) A770020: 
Vapaavalintaiset tutkimusalojen kurssit 3 x 5 op, 
joista yhden voi korvata ammattikäytäntöjen 
harjoituskurssilla. HUOM! Mikäli 
aineopintokokonaisuus pakollisten jaksojen jälkeen 
jää alle 35 op:n, täydennetään kokonaisuus 35 
op:een suorittamalla ylimääräisiä K10b -jaksoja.  


