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Hakukohteet (kandidaatti- ja maisteriohjelmat)

• Kielten aineenopettaja
englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä

• Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja

• Kieliasiantuntija
suomi, englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä

• KIMO - Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan                 
pedagogiikan opettajankoulutus

• Journalistiikka

• Viestintä

• Viittomakielen asiantuntija (ei sisäänottoa 2019)
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Kielten sekä suomen kielen ja 
kirjallisuuden aineenopettaja

• Kielten aineenopettaja
opintosuunnat: englanti / ranska / 
ruotsi / saksa /  venäjä

• Suomen kielen ja kirjallisuuden 
aineenopettaja

opintosuunnat: suomi tai 
kirjallisuus, opinto-oikeus 
molempiin. Opintosuunta valitaan 
opintojen kuluessa.

• Opettajaopintoja jo 1. 
vuodesta lähtien

39.11.2018

Valinnaisina aineina esim: 
muut kielet / muut opetettavat 
aineet / erityispedagogiikka / 

rehtoriopinnot
Hakijan päivä 2018

kielen oppiminen ja 
opettaminen / kulttuuri 
ja yhteiskunta / kieli- ja 

viestintätaidot



Mihin kielten aineenopettaja 
työllistyy? 

49.11.2018

opettaja eri kouluasteilla ja 
aikuiskoulutuksessa / kouluttaja/ 

koulutussuunnittelija/ 
oppimateriaalin tuottaja /

oppilaitoksen johtaja / yrittäjä
koulut / opistot / 

valtionhallinto / kunnat / 
kielikoulutusta tarjoavat 
yritykset / kv-yritykset / 

kustantamot
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Kieliasiantuntija

59.11.2018

• Opintosuunnat: englanti /
ranska / ruotsi / saksa /
suomi / venäjä

• Kielen ja kulttuurin 
moniosaaja: hallitsee 
kielenkäytön, viestinnän ja 
vuorovaikutuksen tavat ja 
välineet

• Valinnaisina aineina muut 
kuin kielten opinnot erittäin 
tärkeitä

Valinnaisina aineina esim: 
viestintä ja media / markkinointi / 

henkilöstöjohtaminen / 
pelitutkimus / psykologia / 

informaatioteknologia 

teksti- ja viestintätaidot /
kulttuuri ja yhteiskunta / työelämä-

valmiudet / nykykieli
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Mihin kieliasiantuntija 
työllistyy? 

69.11.2018

tiedottaja / tekninen kirjoittaja / 
markkinointipäällikkö / tutkija / 

monikulttuurisuustyön 
suunnittelija / vientisihteeri / 

projektisihteeri / kansainvälisten 
asioiden koordinaattori / 
toiminnanjohtaja / HR-
asiantuntija / yrittäjä / 
kustannustoimittaja* / 

kielenhuoltaja*
järjestöt / hankkeet / projektit / 

yritykset / kustantamot*/ 
valtio- ja kuntasektori 

tutkimus / hallinto / viestintä / 
markkinointi 
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* erityisesti suomen 
kielen opintosuunta
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KIMO: Kielitietoisuutta ja 
monikielisyyttä tukevan 
pedagogiikan opettajankoulutus

• Opintosuunnat: englanti / ranska / ruotsi / 
saksa / venäjä

• Antaa valmiuksia toimia monikulttuurisissa 
koulutusympäristöissä esikoulusta 
aikuisopetukseen

Koulutus sisältää

• kielen aineenopettajan opinnot

• luokanopettajan opinnot

• KIMO-opintoja

9.11.2018

Kielitietoisuus / monikielisyys / 
monikulttuurisuus
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Journalistiikka

89.11.2018

• Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle vahva 
ammatillinen ja teoreettinen pohja toimia journalistisissa 
tehtävissä

• Monimediaisen journalistisen 
sisällön tuottaminen

• Tiedon hankinnan, arvioinnin ja 
luomisen taidot

• Opinnoissa paljon käytäntöä

journalistiset tiedot ja taidot / 
journalismin rooli ja merkitys 
yhteiskunnassa / toimittajan 

työn eettiset ja juridiset
perusteet / median ja 
journalismin kehitys
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Mihin journalistiikasta 
valmistunut työllistyy?

99.11.2018

toimittaja / uutispäällikkö 
/ viestintäpäällikkö / 
kuvaaja / tuottaja / 

päätoimittaja / 
verkkotoimittaja / 
toimitussihteeri / 

tiedottaja / viestinnän 
asiantuntija
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lehdet / televisio / radio 
/ uutistoimistot / 
järjestöt / säätiöt / 
viestintätoimistot / 
yritysten 
viestintäyksiköt / 
kunnat & valtio 



Viestintä

• Opinnoissa 
tarkastellaan ihmisten 
keskinäistä 
vuorovaikutusta sekä 
kasvokkais- että 
verkkoviestinnässä

• Erityisenä 
tarkastelukohteena 
viestintä työelämässä

• Vahva työelämäyhteys: 
mm. viestinnän 
työelämäprojekti ja 
työharjoittelu

109.11.2018

työelämän vuorovaikutussuhteet / 
ryhmät, tiimit & verkostot / yhteisön & 
organisaation sisäinen vuorovaikutus / 

vaikuttaminen & argumentointi / 
vuorovaikutus & työhyvinvointi /

johtamisviestintä
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Mihin viestinnästä 
valmistunut työllistyy? 

119.11.2018

viestinnän asiantuntija / 
viestintäsuunnittelija / 
viestintäjohtaja
markkinointipäällikkö / 
viestintäkouluttaja / 
tiedottaja / toimittaja /
henkilöstöasiantuntija /
henkilöstön kehittäjä /
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yritykset / järjestöt / yritysten 
viestintäyksiköt / viestintä- ja 
markkinointitoimistot / 
mediatalot / valtio & kunta



Valinnat kielissä keväällä 2019 

• Voit hakea useaan ohjelmaan

• Kielikohtaisen kokeen teet vain kerran

• Voit hakea kerralla useaan kieleen 
osallistumalla eri kielten kokeisiin

• Onnistuessasi useammassa kokeessa sinulla on heti 
opintojen alusta alkaen useampi opiskeltava kieli

• Voit hakea todistusvalinnalla ranskan, ruotsin, 
saksan ja venäjän opintosuuntiin

• Avoimen väylä: suomi ja englanti

129.11.2018

Lisätietoa 
valintakokeista 

löydät 
Opintopolusta

Kieliasiantuntija

kirjallinen valintakoe

Aineenopettaja

+ soveltuvuus-
haastattelu

KIMO

+ motivaatiokirje
+ soveltuvuuskoe
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kirjallinen valintakoekirjallinen valintakoe



Valinnat journalistiikassa ja 
viestinnässä keväällä 2019

• Valintakokeeseen kutsutaan 
viim. 2 viikkoa ennen koetta 
yo-todistuksesta laskettavien 
pisteiden perusteella.

• Mahdollista hakea myös esim. 
ammatillisen perustutkinnon tai 
avoimen yliopiston opintojen 
perusteella.

• Uudet opiskelijat valitaan 
valintakokeen perusteella. 

• Journalistiikan valintakoe: 
kirjallinen koe ja 
ryhmäkeskustelu

• Viestinnän valintakoe: 
ennakkotehtävä ja haastattelu

139.11.2018

Lisätietoa valinnoista 
löydät Opintopolusta
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Hakijan päivä 2018 149.11.2018

jyu.fi/hae

jyukivi
opintopolku.fi

Hakijan päivässä löydät meidät
kieli- ja viestintätieteiden laitoksen 

infopisteeltä

Kurkistusluennot tänään 
klo 10:30 alkaen –
lisätietoja kieli- ja 
viestintätieteiden 
laitoksen infopisteeltä 
heti esityksen jälkeen


