
Journalismin koulutus, medianomi (ylempi amk) 
Koulutusohjelman esite:   
Tutkintonimike:  Medianomi (ylempi AMK), Master of Journalism and Media 
Tutkintotaso:  Ylempi AMK-tutkinto 
Ohjelman laajuus: 60 opintopistettä 
Ohjelman kesto: 1-2 vuotta 
Opiskelumuoto:  Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu (iltaisin ja viikonloppuisin). 

Arviointi: 
• Lue tutkintosäännöstä >> 
• Tutustu arviointiprosessiin >> 

Tutkintovaatimukset: 
Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja 
kypsyysnäyte. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 
15.5.2003/352. 

Aiemmin hankitun 
osaamisen tunnustaminen: 

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen 
periaatteisiin >> 

Hakukelpoisuus ja 
hakeminen:  
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• Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua! 

Jatko-opinnot: • Yliopisto-opinnot 

Sijoittuminen työelämään 

Journalismin ylempi amk-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn 
ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa 
aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen 
syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella. 
Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Kansainvälistyminen 

Koulutusohjelman opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian 
englanninkielisten ylempien amk-tutkintojen kursseja. Haaga-Helia tarjoaa 
opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. 
Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat keskittyä 
organisaation kansainvälistymiseen. 

Työelämäyhteistyö / 
yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa 

Yhteistyö kohdeorganisaation kanssa on tiivistä koko tutkinnon ajan 
varsinkin kehittämistehtävänä toteutettavassa opinnäytetyössä, jossa 
suunnitellaan ja toteutetaan kohdeorganisaation tärkeäksi katsoma 
kehittämishanke. Kursseilla vierailee elinkeinoelämän ja yritysten 
asiantuntijoita. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden 
verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota 
osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan. 

Yhteystiedot Koulutusohjelman yhteystiedot 

Opetussuunnitelma 

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus 
Opintojaksoluettelo (OPS 2017) 
Yhteystiedot 
Aikataulu 2017 
Pähkinänkuoressa 
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Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus 
Journalismin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutusohjelma on suunniteltu 
suoritettavaksi 1 - 2 vuoden aikana työn ohessa. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne koostuvat 

• pakollisista syventävistä opinnoista 10 op 
• vapaasti valittavista opintojaksoista 20 op sekä 
• opinnäytetyöstä eli työelämän kehittämishankkeesta 30 op 

Alle 240 op:n laajuisen tutkinnon suorittaneelta edellytetään täydentäviä opintoja, jotka voi suorittaa 
Haaga-Heliassa tultuaan hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan.  

Journalismin ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuva (medianomi, yamk) on media-alan 
kehittäjä ja asiantuntija. Hän ymmärtää journalismin erityisluonteen sekä osana yhteiskuntaa että 
liiketoimintana. Tutkinnon suorittanut  hallitsee kehittämisprosessin vaiheet. Hän osaa hyödyntää alan 
tutkimustietoa ja trendejä, työskennellä monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä tehdä muutosta 
vaativissa tilanteissa perusteltuja, strategisia päätöksiä. 

Kukin opiskelija keskittyy omaan kehittämishankkeeseensa, jonka halutaan tuottavan uusia tuotteita, 
liikeideoita tai toimintatapoja työelämään. Hanke voi olla toimeksianto esimerkiksi omalle työnantajalle. 
Opiskelija perehtyy kehittämismenetelmiin ja valitsee ohjatusti hankettaan tukevia muita opintoja, 
esimerkiksi markkinointia, innovaatiomenetelmiä, strategista johtamista tai monimediakerrontaa.   

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla jo on journalismin tai viestinnän alempi korkeakoulututkinto tai muu 
soveltuva korkeakoulututkinto sekä työkokemusta alalta. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja 
opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa yhdessä vuodessa. Kehittämishankkeen osuus on 30 
opintopistettä. Alle 240 op:n laajuisen tutkinnon suorittaneelta edellytetään täydentäviä opintoja, jotka voi 
suorittaa Haaga-Heliassa tultuaan hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan.  

Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä, valmennusryhmässä työskentelystä, henkilökohtaisesta ohjauksesta 
ja itsenäisestä työskentelystä. Opettajilla on koulutuksessa valmentava ote. Valmennusryhmissä kunkin 
opiskelijan aiempaa osaamista hyödynnetään kollegiaalisesti. Haaga-Helian opettajien lisäksi opetuksessa 
on mukana kutsuttuja asiantuntijoita ja osaajia.  

Opintoihin kuuluu kolmen kokonaisen päivän intensiivijakso lukukausien alussa. Osa lähiopetuspäivistä 
on lauantaisin, ja suurin osa 2–3 kertaa viikossa iltaopetuksena.  Opiskelussa hyödynnetään myös 
virtuaalisia oppimisympäristöjä. Opetuskieli on suomi.  

Opiskelijavalinta tehdään kehittämisideoiden perusteella, ja hankkeiden työstäminen alkaa heti opintojen 
alussa. 

Opintojaksoluettelo - Journalismin koulutus 
  

Kurssi Tunnus 
Opinto-
pisteet 

YJO10 Syventävät ammattiopinnot     

  Pakolliset syventävät ammattiopinnot   10 

    Soveltava tutkimus ja kehittäminen MET2HY101 5 

http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/MET2HY101?userLang=fi


    Tulevaisuuspaja JOU2YJ001 5 

  
YJO10 Vapaavalintaiset syventävät ammattiopinnot    Myös vapaavalintaiset opinnot 
valitaan tukemaan kehittämishankkeen tekemistä. 

  20 

    Ammatillisen osaamisen syventäminen JOU8KJ001 3-10 

    Verkkokerronnan keinot journalismissa JOU8YJ002 5 

    
Vapaavalintaisia opintoja voi valita myös kaikkien Haaga-Helian master-ohjelmien 
yhteistarjonnasta. Lisäksi osa journalismin alemman korkeakoulututkinnon 
opetussuunnitelman opinnoista on mahdollista suorittaa myös master-tasolla. 

    

  YJO30 Opinnäytetyö   30 

    Kehittämishanke THE7YJ001 30 

          

Yhteystiedot - Journalismin koulutus (ylempi 
amk) 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy 
Digitalouden koulutusyksikkö 
Journalismin koulutus, ylempi amk 

Ratapihantie 13 
00520 Helsinki 
puh. (09) 229 611 

Koulutusohjelmajohtaja 

Anne Leppäjärvi, puh. 040 488 7525 

Opintotoimisto >> 

Valmennustiimi 

Merja Drake, puh. +358 50 327 5659 

Kaarina Järventaus, puh. +358 40 488 7370 

Miisa Jääskeläinen, puh. +358 40 488 7371 

Reetta Nousiainen, puh. +358 40 488 7285 

Digitalouden koulutusyksikön johtaja 

Salla Huttunen 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi 
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