
Media-alan perustutkinto
Julkaisutuotannon osaamisala

Paasikivi-Opisto

Rehtori Tommi Siivonen

Avoimet ovet 18.1.2017



Ammattialan kuvaus

Mitä tehdään? Audiovisuaalisia viestintätuotteita ja -palveluita (valokuvia, 
2D- ja 3D-grafiikkaa, kuvituksia, video-, radio- ja tv-ohjelmia, 
elokuvia, äänitallenteita sekä verkko- ja mobiilipalveluja)

Mitä muuta? Vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot, 
ongelmanratkaisutaidot, verkko-osaaminen, kielitaito,
elämänhallinta…

Tekniikka vai ilmaisu? Molemmat. Koko työprosessin hallinta on tärkeää.

Töihin vai jatko-
opiskelemaan?

• Työpaikat: Yhden hengen yrityksistä suuriin 
kansainvälisiin yhtiöihin

• Jatko-opinnot: viestinnän, taiteen ja kulttuurin amk-
opinnot



Yleistä tutkinnosta

Laajuus 180 osaamispistettä (3 vuotta)

Tutkinnon osat • Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon tavoitteet Tutkinnon suorittaneella on
• monipuoliset valmiudet toimia alalla
• osaamista työskennellä itsenäisesti ja osana työryhmää
• tuntemus julkaisutuotannon vaiheista (esituotannosta 

jälkituotantoon)
• asiakaslähtöinen työskentelytapa
• valmiudet yrittäjyyteen
• laaja verkko-osaaminen
• moniosaamista!



Lisätavoitteena on

…tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja 

tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi 

sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, 

ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä 

persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen 

kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

L630/1998, 5 § (muutos 787/2014)
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1. vuosi 2. ja 3. vuosi

Media-alalla toimiminen, 15 osp

Julkaisugrafiikan tuotanto, 30 osp
tai

Valokuvatuotanto ja rakennetun valokuvan 
toteuttaminen, 30 osp

tai

Media-alalla työskentely, 30 osp

Mediamateriaalin tekeminen, 15 osp

Audiovisuaalinen tuotanto, 15 osp
tai

Media-alan 3D-mallintaminen
tai

Verkkosivuston tekeminen, 15 osp
tai

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Julkaisutuotannossa toimiminen, 15 osp

Kuvankäsittely I, 5 osp
tai

Kuvankäsittely II, 5 osp
tai

Median ja taiteen diplomityö, 5 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp
4. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp

Muutokset mahdollisia.



Esimerkki opintopolusta

Media-alalla toimiminen, 
15 osp

Mediamateriaalin 
tekeminen, 15 osp

Julkaisutuotannossa 
toimiminen, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 
15 osp

Valokuvatuotanto ja 
rakennetun valokuvan 
toteuttaminen, 30 osp

Julkaisugrafiikan tuotanto, 
30 osp

Audiovisuaalinen 
tuotanto, 15 osp

Media-alan 3D-
mallintaminen, 15 osp

Kuvankäsittely I, 5 osp Kuvankäsittely II, 5 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 
10 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 
10 osp

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

AON

AON

AON

AON AON

TOP
AON

TOP
AON

Pakolliset
Valinnaiset ammatilliset
Vapaasti valittavat

AON = Ammattiosaamisen näyttö
TOP = Työssäoppiminen



Hakeminen

• Opintopolku.fi 
(https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.13.19670380864_1.2.246.562.10.77203575798_2017_

Syksy?prerequisite=PK)

– Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon

21.2.2017 klo 08:00 – 14.3.2017 klo 15:00

• Pääsykokeet
– Kaikki hakijat kutsutaan

– 1. vaihe ke 3.5.2017

• Kirjalliset tehtävät: kirjoittamista ja piirtämistä

– 2. vaihe la 20.5.2017

• Ryhmätehtävä ja haastattelu

https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.13.19670380864_1.2.246.562.10.77203575798_2017_Syksy?prerequisite=PK


www.paasikiviopisto.fi

www.facebook.com/paasikiviopisto

youtube.com/paasikiviopisto

Twitter ja Instagram: @paasikiviopisto


