
 

     

 

Informaatiotutkimuksen aine- ja syventävien opintojen 35 op  

opiskelijavalinnan edellytykset, avoin yliopisto-opetus   

 

Haku opintoihin päättyy ma 8.11.2021.   

Hakulomakkeeseen pitää liittää siinä ilmoitetut todistuskopiot. Yliopisto voi pyytää alkuperäiset 

todistukset nähtäväkseen. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa.  

Tampereen yliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea opintoihin.  

 

 

Edeltävät opinnot 

Opiskelijalla pitää olla suoritettuna 8.11.2021 mennessä Viestinnän monitieteisen tutkinto-
ohjelman perusopinnot 25 op (Tampereen yliopisto) tai informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen 

median perusopinnot 25 op tai informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op kokonaan vähintään 

arvosanalla hyvät tiedot (3/5).  

Jos perusopintojen suorittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta, perusopintojen vastaavuus 
arvioidaan tapauskohtaisesti. 

 

 

Opiskelijamäärä 

 

Opintoihin otetaan yhteensä 25 opiskelijaa.   

 
 

Opiskelijavalinnan pisteitys 

 

Jos hakijalla on vaadittavat edeltävät opinnot, hakulomake pisteytetään.  
 

Pisteytettävät osa-alueet:  

 

Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot (TAU)/ Informaatiotutkimuksen ja 

interaktiivisen median perusopinnot/Informaatiotutkimuksen perusopinnot 

0 - 1 pistettä 
 

Perusopintojen (väh. 25 op) arvosana:  

Kiitettävät tiedot (4/5) tai Erinomaiset tiedot (5/5), 1 piste 

Hyvät tiedot (3/5), 0 pistettä 
 

Opinnot pitää olla suoritettu 8.11.2021 mennessä.  

Hakemukseen liitetään todistus/opintosuoritusote. 
 



 
 

Yliopiston/korkeakoulun opetussuunnitelmien mukaiset opinnot, 0-5 pistettä  

 

Yliopistossa suoritettu alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) tai ylempi 
korkeakoulututkinto (maisteri) tai ammattikorkeakoulussa suoritettu 

ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 

- 5 pistettä 
 

tai 

 
Erillisiä yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja, esim. jossain avoimessa 

yliopistossa tai yliopistollinen tutkinto on kesken.  

- yhdestä tai useammasta oppiaineesta perusopinnot (väh. 25 op), 1 piste  

- yhdestä oppiaineesta perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), 2 pistettä    
- kahdesta tai useammasta oppiaineesta perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), 4 pistettä 

 

Hakemukseen liitetään todistukset/opintosuoritusotteet. Tässä kohdassa ei huomioida 
informaatiotutkimuksen/ kirjastoalan opintoja.  

 

Huomioidaan 8.11.2021 mennessä suoritetut tutkinnot tai valmiit opintokokonaisuudet. 
Maksimissaan hakija voi saada tästä kohdasta 5 pistettä.  

 

 

Työkokemus, 0-5 pistettä  
 

Työkokemus kirjasto- tai informaatioalan tai arkistoalan työtehtävistä.  

Huomioidaan 8.11.2021 mennessä kertynyt työkokemus.  
 

Työkokemus on todennettava työtodistuksella, nimikirjanotteella tai  

palvelutodistuksella. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan 

todistus (tämänhetkisestä työpaikasta tulee saada väliaikainen työtodistus eli 
työsopimus ei riitä).  

 

Jos henkilö ei ole ollut tyypillisellä kirjasto- ja informaatioalan tai arkistoalan 
tehtävänimikkeellä, työtodistuksessa tulee käydä ilmi tarkempi tehtäväkuvaus.  

 

Pisteitä saadakseen hakija merkitsee työkokemuksen määrän täysinä kuukausina 
hakemukseen. Hakijan tulee muuttaa osa-aikatyö kokoaikatyötä vastaavaksi 

seuraavasti: 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia/päivä) vastaa 

yhtä kuukautta. Työtodistuksesta tulee ilmetä tehdyt tunnit.  

 
Pisteet:  

1 kk – 6 kk          1 piste  

yli 6 kk - 3 vuotta   3 pistettä  
yli 3 vuotta          5 pistettä  

 

 
 

 

Opiskeluvalmiudet ja –mahdollisuudet, 0-2 pistettä 



 
Englannin kielen taito, 0-1 pistettä 

 

Opiskelun sekä yksityisen elämän ja työelämän yhteensovittaminen, 0-1 pistettä 

 

Opiskelijavalinta 

Opiskelijat valitaan kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli kaikkia 

saman pistemäärän saaneita hakijoita ei voida ottaa opintoihin mukaan, ratkaistaan heidän 
sijoittumisensa arvalla. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.  

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan opintoihin hakeneille viimeistään 13.12.2021. 


