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1. Audiovisuaalisen alan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon ta-
voitteet 

 
 Ammattialan kuvaus 
  
 Audiovisuaalisilla viestintätuotteilla ja -palveluilla tarkoitetaan mm. valokuvia, elokuvia, 

video-, radio- ja tv-ohjelmia, pelejä ja ohjelmia, digitaalisia elokuvatallenteita, äänitallen-
teita, tapahtumateknisiä palveluja sekä verkko- ja mobiilipalveluja. Alan yritysten koot 
vaihtelevat yhden hengen yrityksistä suuriin kansainvälisiin yhtiöihin. Media-assistentit 
osallistuvat viestintätuotteiden ja -palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen pääasiassa 
ns. suorittavan tason työtehtävissä. 

 
 Audiovisuaalisen viestinnän alalla internet ja siihen liittyvien sovellusten ja tekniikoiden 

osaaminen on noussut entistä merkittävämpään asemaan. Viestintä on laajentumassa 
kaikilla toimialoilla yhä enemmän tietoverkkoihin, jotka ovat tulleet merkittävänä osana 
entisten toimintojen rinnalle. Verkko-osaamisen tarve audiovisuaalisen viestinnän alalla 
tarkoittaa sisältöelementtien versiointia, verkkotekniikoiden hallintaa ja verkkoviestinnän 
luonteen ymmärrystä. Internet tuo oman vaateensa myös kielitaitoon, sillä usein kom-
munikointi ja sisällöt ovat verkossa englanniksi. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkin-
toa suorittavalla kompetensseina voivat olla myös peliteollisuuden tarpeet. 

 
 Tekniikan hallinta on audiovisuaalisen alan osaamisen lähtökohta, jonka pohjalle raken-

netaan luovaa ja esteettistä näkemystä. Ilmaisun ja kerronnan osuutta assistenttitason 
tehtävissä ei voida kuitenkaan erottaa, vaan ilmaisun ymmärtäminen liittyy olennaisena 
osana myös teknisiin työtehtäviin. Koko työprosessin läpikäyminen alan koulutuksessa 
on ensisijaisen tärkeää, koska yhden työprosessin läpivienti yhden tekijän toimesta on 
alalla yhä tyypillisempää. Laajoissa tuotannoissa työryhmän yksilösuoritukset puoles-
taan integroituvat toisiinsa, jolloin koko työprosessin tunteminen on olennaista. 

 
 Ammattialan arvoperusta 
 
 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittanut käyttäytyy asiallisesti, noudattaa 

työaikoja, kunnioittaa tekijänoikeuksia, on sosiaalisesti aktiivinen ja suhtautuu työhönsä 
ahkeruudella. Hän osaa asennoitua positiivisesti myös poikkeaviin työaikoihin. Hän osaa 
arvioida oman työnsä teknistä ja esteettistä laatua ja työskentelee kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Tuotannon taloudellisten arvojen ja asiakkaiden tarpeiden 
ymmärtäminen sekä erilaisten toimintakulttuurien ymmärtäminen on oleellinen osa tut-
kinnon suorittaneen osaamista. Teknisen, esteettisen ja sisällöllisen osaamisen merki-
tystä ei usein voida työtehtävissä eriyttää toisistaan. Audiovisuaalisen alan moniosaajan 
tulee myös olla mediakriittinen ja ymmärtää alan eettisiä erityiskysymyksiä. 

 
 Viestintäalan teknistyminen ja digitalisoituminen on tasa-arvoistanut alaa, sillä kaluston 

kevenemisen myötä työtehtävien ei voida katsoa suosivan tiettyä sukupuolta. Audiovi-
suaalisen viestinnän ala edellyttää opiskelijalta ja tutkinnon suorittajalta sitoutumista, it-
seohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja orientoituneisuutta alalle. Häneltä edellytetään 
teknisen tietotaidon ohella esteettistä ja kulttuurista perusnäkemystä. 

 
 Perustutkinnon tavoitteet 
 
 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittanut käyttäytyy asiallisesti, noudattaa 

työaikoja, kunnioittaa tekijänoikeuksia, on sosiaalisesti aktiivinen ja suhtautuu työhönsä 
ahkeruudella. Hän osaa asennoitua positiivisesti myös poikkeaviin työaikoihin. Hän osaa 
arvioida oman työnsä teknistä ja esteettistä laatua ja työskentelee kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Tuotannon taloudellisten arvojen ja asiakkaiden tarpeiden 
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ymmärtäminen sekä erilaisten toimintakulttuurien ymmärtäminen on oleellinen osa tut-
kinnon suorittaneen osaamista. Teknisen, esteettisen ja sisällöllisen osaamisen merki-
tystä ei usein voida työtehtävissä eriyttää toisistaan. Audiovisuaalisen alan moniosaajan 
tulee myös olla mediakriittinen ja ymmärtää alan eettisiä erityiskysymyksiä. 

 
 Viestintäalan teknistyminen ja digitalisoituminen on tasa-arvoistanut alaa, sillä kaluston 

kevenemisen myötä työtehtävien ei voida katsoa suosivan tiettyä sukupuolta. Audiovi-
suaalisen viestinnän ala edellyttää opiskelijalta ja tutkinnon suorittajalta sitoutumista, it-
seohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja orientoituneisuutta alalle. Häneltä edellytetään 
teknisen tietotaidon ohella esteettistä ja kulttuurista perusnäkemystä.  
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1.1. Audiovisuaalisen viestinnän alan perustutkinnon muodostuminen  

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat    2.2 Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 90osp)  

2.1.1 Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45  2.2.1 Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen 30 

    2.2.2 Televisiotuotannon toteuttaminen 30 

    2.2.3 Äänituotannon toteuttaminen 30 

    2.2.5 Tapahtumateknisen tuotannon toteuttaminen 30 

    2.2.6 Valaisutuotannon toteuttaminen 30 

    2.2.7 Valokuvatuotannon toteuttaminen 30 

      2.2.8 Kuvankäsittelyn toteuttaminen 30 

      2.2.9 Graafisen tuotannon toteuttaminen 30 

      2.2.10 Verkkopalveluiden tuotannon toteuttaminen 30 

     2.2.11 Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen 30 

      2.2.21 Digitaalinen tehostetuotanto 15 

      2.2.22 Mediatuotanto 15 

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1    Toinen kotimainen kieli, ruotsi 0 - 3 

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot   1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2     Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 0 - 3 

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus  

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  

    3.4.3 Etiikka  

                                                                                                                                            3.4.4 Psykologia  

    3.4.5 Ympäristöosaaminen  

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista  

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista 

tutkinnon osista tarjotaan oppilaitoksessa opiskeltavina tutkinnon osina seuraavat: 
o 2.2.2 Televisiotuotannon toteuttaminen, 30 osp 
o 2.2.21 Digitaalinen tehostetuotanto, 15 osp (paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin pe-

rustuva tutkinnon osa) 
o 2.2.22 Mediatuotanto, 15 osp (tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista) 

 
 Näiden lisäksi suoritetaan yksi 30 osaamispisteen tutkinnon osa käyttäen oppimismene-

telmänä työssäoppimista. Tutkinnon osa valitaan edellisen taulukon mukaisesti luvuista 
2.2.1, 2.2.3, 2.2.5 - 2.2.11 

 
 Opiskelija voi halutessaan valita muun tutkinnon osan Mediatuotannon (2.2.21) tilalle,  

toteutus järjestetään tällöin yksilöllisen suunnitelman mukaan, työssäoppimalla tai mui-
den koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.  

 
 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat 
 
 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat toteutetaan vuosittain vahvistettavan paikalli-

sen tarjonnan mukaan. 
 
 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 
  
 Vapaasti valittavien tutkinnon osien osaaminen hankitaan: 
 

1. Opiskelijalle tunnistetaan ja tunnustetaan osaamista perustuen aiempaan tai opinto-
jen aikana hankittuun työkokemukseen audiovisuaalisen viestinnän alalta. 

2. Opiskelija opiskelee  Luksian yhteisesti tarjottavat yrittäjyysopinnot (15osp). Tällöin 
tutkinnon laajuus ylittyy 5osp:llä. 

3. Opiskelija opiskelee vapaasti valittavat tutkinnon osat henkilökohtaisen opintopolun 
mukaan yhteisten tutkinnon osien valinnaistarjonnasta, koulutuksen järjestäjän tarjol-
la olevista opintopoluista tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta tai työssä-
oppimalla syventäen osaamistaan alan tehtävistä.  

1.1.1. Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 
 Tutkinnossa edetään tutkinnon osittain ja  opintojen tarjonta on suunniteltu kolmelle 

vuodelle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimitakokonaisuuksina,  pienemmissä osis-
sa työprosessin mukaan edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan 
poiketa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu taulukossa tutkinnon perusteiden mukaisesti numeroiden. 

Taulukosta näkyvät myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen suunniteltu 
ajoitus. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan osaa-
mista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu kolmannelle opis-
keluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
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Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat 45 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Audiovisuaalisen tuotannon toteuttami-
nen 

45                         

2.2 Valinnaiset tutkinnon osa 90 
 

                        

2.2.1 Video- ja elokuvatuotannon toteuttami-
nen 

                         

2.2.2 Televisiotuotannon toteuttaminen                          

2.2.3 Äänituotannon toteuttaminen                          
2.2.5 Tapahtumateknisen tuotannon toteut-

taminen 

                         

2.2.6 Valaisutuotannon toteuttaminen                          

2.2.7 Valokuvatuotannon toteuttaminen                          
2.2.8 Kuvankäsittelyn toteuttaminen                          
2.2.9 Graafisen tuotannon toteuttaminen                          
2.2.10 Verkkopalveluiden tuotannon toteutta-

minen 

                         

2.2.11 Animaatio- ja tehostetuotannon toteut-
taminen 

                         

2.2.21 Digitaalinen tehostetuotanto                          

2.2.22 Mediatuotanto                          
3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          
3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11                         
3.1.2 Äidinkieli 5                         

3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                         
3.1.4 Vieraat kielet 2                         
3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 3                         
3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         
3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  

hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 8                         
3.3.2 Työelämätaidot 8                         
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 8                         

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  
terveystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaami-
nen 

7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          
3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          

3.4.5 Ympäristöosaaminen                          
3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10                         

 
 
 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 

osien opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  
   

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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1.1.2. Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opin-

topolku voi muodostua useasta erilaisesta vaihtoehdosta. Opiskeluaika riippuu osaami-
sen hankkimiseen kuluvasta ajasta. Sitä voidaan joustavoittaa tai nopeuttaa henkilökoh-
taisilla valinnoilla, henkilökohtaisesti mitoitetun tai ajoitetun työssäoppimisen kautta tai 
hankkimalla esimerkiksi samanaikaisesti useamman tutkinnon osan osaamista. Alla on 
esimerkki nopeasta opintopolusta.  

 
Esimerkki 
nopeasta opinto-
polusta  

1. vuosi Kesä ja muut loma- 
ajat 

Osaamisen hankkimis-
ta media-assistentin 
työtehtävissä 

2. vuosi Kesä ja muut lo-
ma-ajat 

Osaamisen hankki-
mista media-
assistentin työtehtä-
vissä 

Oman ryhmän 
mukana 

2.1.1 Audiovisuaa-
lisen tuotannon 
toteuttaminen  
45 osp  
 
3 Yhteiset tutkin-
non osat ja niiden 
valinnaiset opinnot 

Osa osaamisesta va-
linnaisessa tutkinnon 
osassa (2.2.1, 2.2.3, 
2.2.5-2.2.11) 15osp 

2.2.2 Televi-
siotuotannon 
toteuttaminen 
30 osp 
 
2.2.21 Digi-
taalinen te-
hostetuotanto 
15 osp 
 
3 Yhteiset 
tutkinnon osat 
ja niiden va-
linnaiset opin-
not 

Osa osaamisesta 
valinnaisessa  
30 osp:n tutkinnon 
osassa (2.2.1, 2.2.3, 
2.2.5-2.2.11) 15osp 

1.1.3. Opintojen ohjaus 

 
 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 

osaan. Opinto-ohjaus on opiskelijan koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa opiske-
lija saa opettajilta, ammatillisilta ohjaajilta, erikoisammattihenkilöiltä, opinto-ohjaajilta ja 
muilta opiskelijahuollon toimijoilta tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta opinto-
jensa eri vaiheissa. Opinto-ohjauksen eri osa-alueita ovat kasvatuksellinen ohjaus, op-
pimisen ja opiskelun ohjaus sekä uraohjaus. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä 
uraohjauksen kannalta keskeinen väline on opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma eli HOPS. Opiskelijan kanssa käydään HOPS-keskustelu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa ja keskustelussa sovitut asiat kirjataan HOPS-lomakkeelle. 

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

ohjaussuunnitelma ja Ryhmänohjaajan käsikirja.   
 
 Opinto-ohjauksen käytännön toteutus kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Jokai-

sen Luksialaisen tehtävä on ohjata opiskelijaa esim. puuttumalla epäasialliseen käyttäy-
tymiseen ja muihin järjestyssääntörikkomuksiin.  

1.1.4. Yrittäjyys 

 
 Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 

on osa elinikäistä oppimista, joissa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa 
yrittäjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät.  

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

mattilainen suhtautuu työhönsä. Se ilmenee mm. oma-aloitteisuutena, tunnollisuutena, 
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kekseliäisyytenä, rohkeutena ja luovuutena työssä. Omaehtoinen yrittäjyys sisältyy elin-
ikäisen oppimisen avaintaitojen arviointikriteereihin.  

  
 Sisäinen yrittäjyys ilmenee tapana toimia ja työskennellä työyhteisössä. Sisäisen yrittä-

jyyden esimerkkeinä pidetään yrityksen ja yhteisön menestymistä edistävien mahdolli-
suuksien havaitsemista ja niihin tarttumista. Sisäinen yrittäjyys sisältyy kaikkien ammatil-
listen tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.  

 
 Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy ammattitaitoa täydentäviin opintoihin 

ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrittäjyys 
opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnaisiin 
opintoihinsa 15 osp:n laajuiset yrittäjyysopinnot. 

1.1.5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista ovat tämän 
opetussuunnitelman liitteenä. (Liite 1)  

1.1.6. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
 Opiskelijalla on oikeus saada audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteiden 

ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja 
tunnustettua. Ennen tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tut-
kinnon suorittamisen aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut 
aiemmilla opinnoillaan tai tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perus-
tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-
alueiden osaamistavoitteisiin.  

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuksi-

haastattelulla ja lähtötason kartoituksella (testit). Näiden tietojen pohjalta laaditaan opis-
kelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) siten kuin ryhmänohjaajan käsikir-
jassa on ohjeistettu. HOPS päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa käytävien 
HOPS -keskusteluiden pohjalta.  

 
 Tämän lisäksi ennen uuden tutkinnon osan tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueen 

opintojen aloittamista opettaja selvittää onko opiskelijalla aiemmin hankittua tutkinnon-
osan tai osa-alueen osaamista. Tämän perusteella opiskelija ohjataan hakemaan osaa-
misen tunnustamista, jos hänellä on selvitys osaamisestaan (esim. tutkintotodistus, työ-
todistus tms.). Jos opiskelijalla ei ole riittävää selvitystä osaamisestaan, voidaan hänen 
työskentelyään havainnoida, häntä voidaan haastatella, voidaan järjestää harkittu mah-
dollisuus ammattiosaamisen näyttöön tai mahdollisuus osoittaa osaamisensa muilla ta-
voilla. 

2. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ammatilliset tutkinnon 
osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1. Pakolliset tutkinnon osat  

2.1.1. Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen, 45 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o noudattaa aikatauluja ja työohjeita 
o työskennellä osana työryhmää 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  8 (48) 
Opetussuunnitelma 

o toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti 
o noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä 
o noudattaa tekijänoikeuksia 
o käyttää kunkin ammattialan termistöä 
o käyttää tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ja alan keskeisiä sovelluksia 
o kirjoittaa asiatyylistä ja ilmaisullista tekstiä eri tarkoituksiin 
o hyödyntää sommittelua, värioppia ja typografiaa työtehtävissä 
o dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia 
o hyödyntää mediakulttuurin lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa 
o tulkita käsikirjoituksia ja hyödyntää kerronnan teoriaa toteutuksessa 
o valaista, kuvata, äänittää ja editoida kuvakerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä 

suunnitelman mukaisesti 
o tallentaa ja editoida äänikerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman 

mukaisesti sekä versioida sen eri käyttötarkoituksiin 
o rakentaa ja käyttää valaisu-, projisointi- ja äänentoistojärjestelmiä tekemänsä suun-

nitelman mukaisesti 
o valaista kuvauskohteita, ottaa, käsitellä ja valmistaa valokuvia eri käyttötarkoituksiin 

tekemänsä suunnitelman mukaisesti 
o valmistaa graafisia viestintätuotteita kuvankäsittely-, grafiikka-, taitto- ja editorisovel-

luksilla tekemänsä suunnitelman mukaisesti 
o käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin 
o hyödyntää verkkoteknologioita tiedonsiirrossa sekä verkkopalveluiden rakentami-

sessa ja ylläpidossa 
o käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja -tapoja 
o havainnoida ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta. 

 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Jos 

osaamisen tunnustaminen suoritetaan koko tutkinnonosasta, tunnistaminen ja tunnus-
tamisen täytyy tehdä ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa on suoritettu 
näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodistuksen perus-
teella. Jos osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen suoritetaan tutkinnon osan toi-
mintakokonaisuudesta, tunnistaminen ja tunnustaminen suoritetaan opettajan arvion pe-
rusteella.   

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
  
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Digitaalisen julkaisun työvälineet ja menetelmät (2.1.1.1.) 
o Digitaalinen julkaisuprojekti (2.1.1.2.) 
o Yritysgrafiikka ja mainospainotuotteet (2.1.1.3.) 
o Lehti- ja kirjajulkaisu (2.1.1.4.) 
o Videotuotannon työvälineet ja menetelmät (2.1.1.5.) 
o Videotuotantoprojekti (2.1.1.6.) 
o Tapahtuman audiovisuaalisten laitteiden rakentaminen ja käyttö (2.1.1.7.) 
o Audiovisuaalinen tuotantokokonaisuus (2.1.1.8.) 
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija oppii noudattamaan annettuja aikatauluja ja työohjeita. Hän ymmärtää teki-

jänoikeudet ja osaa noudattaa niitä. Opiskelija käyttää tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ja 
alansa keskeisiä sovelluksia. Opiskelija dokumentoi työvaiheita ja työnsä tuloksia, ottaa 
vastaan palautetta ja arvioi omaa osaamistaan.  Hän toimii asiakaslähtöisesti ja kustan-
nuksia säästävästi. Opiskelija käyttää sujuvasti ammattialansa termistöä. 

 
Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 

 
Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisiä tutkinnon osia luvuista 3.1 – 3.3. Esimer-
kiksi äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka 
sekä sen hyödyntäminen, yrittäjyys ja liikunta. 

2.1.1.1. Digitaalisen julkaisemisen työvälineet ja menetelmät 

 
 Opiskelija tutustuu digitaaliseen julkaisemiseen tarvittaviin välineisiin ja työtapoihin.  
 

Opiskelija hankkii tietoa väriopin ja typografian perusteista ja suunnittelee digitaalisen 
julkaisun ulkonäön. Hän tutustuu ajantasaiseen verkkojulkaisujärjestelmään ja kuvankä-
sittelyohjelmaan ja toteuttaa näiden avulla suunnittelemansa digitaalisen julkaisun. Hän 
hankkii tietoa valokuvauksen perusteista ja ottaa valokuvia digitaalista julkaisuaan var-
ten. Hän optimoi tiedostot oikean kokoisiksi ja digitaaliseen julkaisuun soveltuviin tiedos-
tomuotoihin. Hän hankkii tietoa laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta, ammat-
ti-identiteetin mukaisesta käyttäytymisestä, tekijänoikeuksista, oikeudenmukaisuudesta 
ja vastuullisuudesta. 

 
 Keskeinen sisältö 

o väriopin perusteet 
o typografian perusteet 
o ajantasaiseen julkaisujärjestelmään tutustuminen 
o kuvankäsittelyn perusteet 
o valokuvauksen perusteet 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. Hän kehittää tietoteknistä osaamistaan 
sekä käyttää sujuvasti toimisto-ohjelmia.  

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä graafiseen suunnitteluun, tait-

toon, kuvankäsittelyyn, tekstinkäsittelyyn ja Internetin käyttämiseen tarvittavat ohjel-
mat 

o järjestelmäkamera 
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 Oppimismenetelmät 
o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.2. Digitaalinen julkaisuprojekti 

 
 Opiskelija syventää digitaalisen julkaisun tietojaan ja taitojaan.  
 
 Opiskelija tutustuu verkkojulkaisukieliin ja muokkaa digitaalista julkaisuaan niiden avulla. 

Hän hankkii tietoa sommittelusta ja käyttää sitä hyväkseen ottaessaan kuvia digitaalista 
julkaisuaan varten.  

 
 Keskeinen sisältö 

o vektorigrafiikan perusteet 
o html- ja css-kielien perusteet 
o sommittelu ja kuvantaju 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä graafiseen suunnitteluun, tait-

toon, kuvankäsittelyyn ja Internetin käyttämiseen tarvittavat ohjelmat 
o järjestelmäkamera 

 
 Oppimismenetelmät 

o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
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o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.3. Yritysgrafiikka ja mainospainotuotteet 

 
 Opiskelija hankkii tietoa graafisen ohjeiston käyttämisestä. Hän tutustuu kuvapankkeihin 

ja hankkii tietoa niihin liittyvistä tekijänoikeudellisista seikoista. Opiskelija toteuttaa eri-
laista yritysgrafiikkaa ja mainospainotuotteita graafiseen ohjeistoon perustuen. Hän 
hankkii tietoa tuotekuvauksesta ja ottaa tuotekuvia, joita hän käyttää osana toteutettavia 
mainospainotuotteita. Hän optimoi tiedostot eri julkaisukanaviin soveltuviksi.  

 
 Keskeinen sisältö 

o graafisen ohjeiston noudattaminen 
o tuotekuvaus 
o kuvapankkien käyttö 
o tiedostomuotojen valinta ja optimointi eri julkaisukanaviin 
o pakkaussuunnittelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä graafiseen suunnitteluun, tait-

toon, kuvankäsittelyyn ja Internetin käyttämiseen tarvittavat ohjelmat 
o järjestelmäkamera 
o tuotekuvauskalusto 
o mahdollisuus vedostamiseen ja värilasertulostamiseen 
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 Oppimismenetelmät 
o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla.  

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.4. Lehti- ja kirjajulkaisu 

 
 Opiskelija hankkii tietoa lehden tai kirjan suunnittelun perusteista ja suunnittelee ja to-

teuttaa hankkimansa tiedon perusteella lehden tai kirjan yhdessä opiskelijaryhmän 
kanssa. Hän tutustuu henkilökuvaukseen sekä salamavaloilla että ilman ja kuvaa henki-
lökuvia lehteä tai kirjaa varten. Opiskelija hankkii tietoa lehden tai kirjan julkaisuun liitty-
vistä seikoista ja julkaisee lehden tai kirjan digitaalisena ja painettuna tuotteena.  

 
 Keskeinen sisältö 

o henkilökuvaus salamavaloilla ja ilman 
o lehden tai kirjan suunnittelu 
o lehden tai kirjan toteutus 
o lehden tai kirjan julkaisu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä graafiseen suunnitteluun, tait-

toon, kuvankäsittelyyn ja Internetin käyttämiseen tarvittavat ohjelmat 
o valokuvausstudiotila ja -varusteet  
o järjestelmäkamera 
o mahdollisuus vedostamiseen ja värilasertulostamiseen 
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 Oppimismenetelmät 
o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
  Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla.  

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.5. Videotuotannon työvälineet ja menetelmät  

 
 Opiskelija hankkii tietoa dramaturgian perusteista, käsikirjoittamisesta ja kuvakäsikirjoit-

tamisesta. Hän hankkii tietoa videokameran, valaisulaitteiden ja äänityslaitteiden käytös-
tä ja niiden käytön periaatteista. Opiskelija hankkii tietoa eri videotuotannon tehtävissä 
toimimisesta. Hän hankkii tietoa kuvatun materiaalin siirtämisestä tietokoneelle ja mate-
riaalin editoinnista ja julkaisusta.  

 
 Keskeinen sisältö 

o dramaturgian perusteet 
o käsikirjoittamisen perusteet 
o kuvakäsikirjoittamisen perusteet 
o videotuotannon laitteiden käyttämisen perusteet 
o sähköturvallisuuden ymmärtäminen 
o videotuotannon eri tehtävät  
o editoinnin perusteet 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä videoeditointi-, äänieditointi, 

tekstinkäsittely- ja kuvankäsittelyohjelmat 
o ammattikäyttöön soveltuva videokuvausstudiotila 
o ammattikäyttöön soveltuva videokamera ja jalusta 
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o ammattikäyttöön soveltuva valaisulaitteisto 
o ammattikäyttöön soveltuva äänityslaitteisto  
o ammattikäyttöön soveltuva äänitystila 

 
 Oppimismenetelmät 

o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
  Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla.  

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.6. Videotuotantoprojekti 

 
 Opiskelija hankkii tietoa kuvaus- ja äänisuunnitelman laatimisesta. Hän toteuttaa opiske-

lijaryhmässä tehdyn tai muun käsikirjoituksen, kuvakäsikirjoituksen, kuvaussuunnitelman 
ja äänisuunnitelman perusteella videotuotannon yhdessä opiskelijaryhmän kanssa toi-
mien eri videotuotannon tehtävissä. Hän syventää tietoaan kuvatun ja äänitetyn materi-
aalin hallinnasta ja arkistoinnista, videon editoinnista ja editoinnin rytmistä sekä ääniedi-
toinnista ja äänen miksauksesta. Opiskelija editoi opiskelijaryhmässä kuvatun ja äänite-
tyn materiaalin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hän hankkii tietoa videon julkaisemisesta 
eri tiedostomuotoihin ja eri käyttötarkoituksia varten. Hän julkaisee videon eri käyttötar-
koituksiin, myös arkistointikelpoisena. Opiskelija kehittää ymmärrystään valosta ja ää-
nestä fysikaalisina ilmiöinä. 

 
 Keskeinen sisältö 

o kuvakäsikirjoituksen laatiminen 
o kuvaussuunnitelman laatiminen 
o äänisuunnitelman laatiminen 
o videotuotannon eri tehtävissä toimiminen 
o materiaalinhallinta ja arkistointi 
o editoinnin rytmi 
o äänen miksaus 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
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taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä videoeditointi-, äänieditointi, 

tekstinkäsittely- ja kuvankäsittelyohjelmat 
o ammattikäyttöön soveltuva videokuvausstudiotila 
o ammattikäyttöön soveltuva videokamera ja jalusta 
o ammattikäyttöön soveltuva valaisulaitteisto 
o ammattikäyttöön soveltuva äänityslaitteisto  
o ammattikäyttöön soveltuva äänitystila 

 
 Oppimismenetelmät 

o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla.  

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.7. Tapahtuman audiovisuaalisten laitteiden rakentaminen ja käyttö 

 
 Opiskelija hankkii tietoa äänenhallinnasta ja kuvaprojisoinnista livetapahtumassa. Hän 

lukee ääni- ja projisointi suunnitelmaa ja osallistuu tapahtuman toteuttamiseen sen poh-
jalta. 

 
Keskeinen sisältö 
o valaisu-, projisointi ja äänisuunnitelman ymmärtäminen ja toteuttaminen 
o sali- ja/tai näyttämövalaistuksen toteuttaminen 
o äänentoistojärjestelmän toteuttaminen 
o projisointijärjestelmän toteuttaminen 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
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taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o avokonttoria vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava luokkaympäristö 
o alan tarpeisiin soveltuva tietokone sekä tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, kuvankäsit-

tely-, videoeditointi-, äänieditointi- ja graafisen suunnittelun ohjelmat. 
o äänentoisto- ja miksauslaitteisto 
o dataprojektori 

 
 Oppimismenetelmät 

o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
  Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla.  

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.8. Audiovisuaalinen tuotantokokonaisuus 

 
 Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa audiovisuaalisen tuotantokokonaisuuden yhdessä 

opiskelijaryhmän kanssa. Audiovisuaalisen tuotantokokonaisuuden toteuttaminen toimii 
myös ammattiosaamisen näyttönä. 

 
Keskeinen sisältö 
o tuotantoprojektin aikataulunhallinta 
o ymmärrys eri tuotantoprojektin roolien merkityksestä ja niissä toimiminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
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 Oppimisympäristöt  
o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o valokuvaus- ja videotuotantostudioympäristö 
o alan tarpeisiin soveltuva tietokone sekä tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, kuvankäsit-

tely-, videoeditointi-, äänieditointi- ja graafisen suunnittelun ohjelmat. 
o äänentoisto- ja miksauslaitteisto 
o dataprojektori 

 
 Oppimismenetelmät 

o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
  Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Tutkinnon osan osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla, kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

2.2. Valinnaiset tutkinnonosat 90 osp 

2.2.1. Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan sekä toteuttaa valmista valaisu-, 
kuvaus- ja äänisuunnitelmaa 

o käyttää ja hyödyntää kuvan ja äänen ilmaisullisia keinoja audiovisuaalisessa kerron-
nassa 

o valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön ja hoitaa tuotannon vaati-
mat järjestelyt 

o säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa 
o käyttää valaisimia, suotimia ja värikalvoja sekä käyttää hyväkseen vallitsevaa valoa 
o käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita 
o käyttää ammattimaista komentokieltä 
o toteuttaa jälkituotantovaiheen tehosteääniä studio-olosuhteissa 
o siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni- ja videoeditointilaitteistoon ja osaa 

editoida niistä kerronnallisen kokonaisuuden 
o tehdä peruskorjaukset kuvaan ja ääneen 
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o tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit jakelukana-
van vaatimusten mukaisesti 
 

 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Tunnis-

taminen ja tunnustamisen tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa 
on suoritettu näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodis-
tuksen perusteella. 

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
  
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppimisena. 

2.2.2. Televisiotuotannon toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o toimia osana monikameratuotantoa omassa roolissaan studio- ja ulkotuotannoissa 
o toimia omassa roolissaan liikkuvassa kuvausryhmässä 
o valita ja perustella oikeat työvälineet erilaisiin tuotantoihin 
o tehdä havaintoja ja hankkia tietoa ajankohtaisista ilmiöistä 
o etsiä ja hyödyntää tarvittaessa arkistomateriaalia 
o käsitellä tallennettua aineistoa editointiohjelmistossa ja toimia eettisesti aineiston kä-

sittelyssä 
o noudattaa aikatauluja lähetystoiminnassa 
o lukea ajolistoja monikameratuotannossa 
o ottaa huomioon jakelukanavien vaatimukset työn eri vaiheissa 
o versioida kuva- ja äänimateriaalia eri julkaisukanaviin 
o arkistoida tuottamansa materiaalin 
o toimia asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti erilaisissa tuotannoissa 

 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Jos 

osaamisen tunnustaminen suoritetaan koko tutkinnonosasta, tunnistaminen ja tunnus-
tamisen täytyy tehdä ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa on suoritettu 
näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodistuksen perus-
teella. Jos osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen suoritetaan tutkinnon osan toi-
mintakokonaisuudesta, tunnistaminen ja tunnustaminen suoritetaan opettajan arvion pe-
rusteella.   

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
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 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-
ointikriteereitä (Liite 1.)    

  
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Televisiotuotannon työvälineet ja menetelmät (2.2.2.1.) 
o Televisiotuotantoprojekti (2.2.2.2.) 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija oppii noudattamaan annettuja aikatauluja ja työohjeita. Hän ymmärtää teki-

jänoikeudet ja osaa noudattaa niitä. Opiskelija käyttää tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ja 
alansa keskeisiä sovelluksia. Opiskelija dokumentoi työvaiheita ja työnsä tuloksia, ottaa 
vastaan palautetta ja arvioi omaa osaamistaan.  Hän toimii asiakaslähtöisesti ja kustan-
nuksia säästävästi. Opiskelija käyttää sujuvasti ammattialansa termistöä. 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisiä tutkinnon osia luvuista 3.1 – 3.3. Esimer-

kiksi äidinkieli sekä yrittäjyys ja yritystoiminta.  

2.2.2.1. Televisiotuotannon työvälineet ja menetelmät 

 
 Opiskelija hankkii tietoa monikameratuotannon eri rooleista ja tutustuu niihin käytännös-

sä. Hän harjoittelee monikameratuotannon eri välineiden kasausta, käyttöä ja purkua. 
Opiskelija hankkii tietoa ajolistojen lukemisesta ja aikataulujen noudattamisesta moni-
kameratuotannossa. Hän tekee havaintoja ja hankkii tietoa monikameratuotannon ajan-
mukaisista ilmiöistä. Hän tutustuu arkistomateriaalin hankkimiseen ja sen hyödyntämi-
seen. Hän tutustuu eri jakelukanavien teknisiin vaatimuksiin. 

 
Keskeinen sisältö 
o Monikameratuotannon eri rooleihin tutustuminen ja niiden harjoittelu studio- ja ulko-

tuotannoissa 
o Oikeiden työvälineiden valinta erilaisissa tuotannoissa ja niiden käytön harjoittelu 
o Monikameratuotannon ajanmukaisten trendien seuraaminen 
o käsitellä tallennettua aineistoa editointiohjelmistossa ja toimia eettisesti aineiston kä-

sittelyssä 
o Aikataulujen noudattaminen 
o Ajolistojen lukeminen 
o Jakelukanavien vaatimusten tunteminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
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 Oppimisympäristöt  
o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä videoeditointiin ja Internetin 

käyttämiseen tarvittavat ohjelmat 
o monikameratuotantoon soveltuva studiotila ja laitteet 
o monikameratuotantoon soveltuva tarkkaamo ja -laitteet 

 
 Oppimismenetelmät 

o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
Osaamisen arviointi 

 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.2.2. Televisiotuotantoprojekti 

 
 Opiskelija lukee ajolistoja ja harjoittelee aikataulujen noudattamista lähetystoiminnassa. 

Hän toimii eri rooleissa monikameratuotannossa. Hän kasaa, käyttää ja purkaa tuotan-
nossa tarvittavia välineitä. Hän ottaa huomioon eri jakelukanavien vaatimukset työn eri 
vaiheissa. Hän käsittelee tallennettua aineistoa editointiohjelmistossa ja versioi aineiston 
eri julkaisukanaviin. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Monikameratuotannon eri rooleissa toimiminen 
o Monikameratuotantovälineiden käytön harjoittelu 
o Aikataulujen noudattaminen lähetystoiminnassa 
o Tallennetun aineiston käsittely editointiohjelmistossa ja toimia eettisesti aineiston kä-

sittelyssä 
o Jakelukanavien vaatimusten huomioonottaminen työn eri vaiheissa 
o Kuva- ja äänimateriaalin versiointi eri julkaisukanaviin 
o Materiaalin arkistointi 
o Asiakaslähtöinen ja taloudellinen toiminta 
o Ammattialan termien opettelu 
o Erityyppisten arkistomateriaalien hyödyntäminen osana tv-ohjelmaa 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
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lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä videoeditointiin ja Internetin 

käyttämiseen tarvittavat ohjelmat 
o monikameratuotantoon soveltuva studiotila ja laitteet 
o monikameratuotantoon soveltuva tarkkaamo ja -laitteet 
o arkistomateriaalin digitointiin soveltuvat laitteet 

 
 Oppimismenetelmät 

o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Tutkinnon osan osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

2.2.3. Äänituotannon toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o kuvailla ääntä fysikaalisena ilmiönä ja ymmärtää akustiikkaan liittyviä ilmiöitä 
o käyttää äänikerronnan keinoja ilmaisussaan 
o tehdä havaintoja ja hankkia tietoa ajankohtaisista ilmiöistä 
o toimia eettisesti käsitellessään aineistoja 
o jaotella äänitaajuuskaistan keskeiset alueet 
o valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan äänitystekniikan, laitteiston ja tallennusfor-

maatin 
o käyttää äänen muokkaamiseen tarkoitettuja laitteita 
o kytkeä signaalitien eri osa-alueet ja tarvittaessa ratkaista signaalitien ongelmat 
o koostaa äänityöasemassa julkaisukelpoisen tallenteen 
o tallentaa, käsitellä ja versioida käytettävää materiaalia tarvittavalla teknisellä laadulla 
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o käyttää ulosajojärjestelmää ja hyödyntää sen antamia mahdollisuuksia lähetystoi-
minnassa 

o huomioida äänialan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet 
 

 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Tunnis-

taminen ja tunnustamisen tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa 
on suoritettu näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodis-
tuksen perusteella. 

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
 
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppimisena. 

2.2.5. Tapahtumateknisen tuotannon toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o rakentaa tapahtumateknisestä ääni-, valo- ja projisointikalustosta toimivan kokonai-
suuden erilaisissa 

o käyttöympäristöissä 
o käyttää erikoistehosteita esitystilanteissa 
o hyödyntää tilaa, lavastusta ja somistusta tapahtuman rakentamisessa 
o rakentaa ja järjestää turvallisen esiintymisympäristön 
o käyttää erilaisia ripustustekniikoita sekä välineitä muuttuvissa olosuhteissa 
o tehdä ja noudattaa kuormituslaskelmia ripustuksissa ja nostoissa 
o noudattaa turvallisuussäädöksiä ja lainsäädäntöä tapahtumatekniikan rakentamises-

sa 
o tehdä kalustolle perushuollot ja -korjaukset 
o hakea mahdollisiin teknisiin ongelmiin ratkaisuja 
o huomioida ääni- ja valoalan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperi-

aatteet 
  

 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Tunnis-

taminen ja tunnustamisen tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa 
on suoritettu näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodis-
tuksen perusteella. 

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
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 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-
ointikriteereitä (Liite 1.)    

  
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppimisena. 

2.2.6. Valaisutuotannon toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o käyttää värioppia hyväkseen valaisutuotannoissa 
o lukea ja tehdä valaisukarttoja 
o laskea valokattauksen tarpeet sähkölle ja ripustuksille 
o rakentaa ja kytkeä tilanteeseen soveltuvan valojärjestelmän eri käyttöympäristöihin 
o käyttää valaisujärjestelmien eri osia 
o hyödyntää työskentelyssään valon ja tilan dramaturgiaa 
o tehdä tilaisuuden luonteelle sopivan valaisun 
o rakentaa ja purkaa valolaitteiston kustannustehokkaasti 
o tehdä valolaitteistolle perushuollot 
o ottaa huomioon erilaiset turvallisuusnäkökohdat 
o hakea mahdollisiin ongelmiin ratkaisuja 
o huomioida ääni- ja valoalan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperi-

aatteet 
 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Tunnis-

taminen ja tunnustamisen tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa 
on suoritettu näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodis-
tuksen perusteella. 

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
 
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppimisena. 

2.2.7. Valokuvatuotannon toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o valita kuhunkin työtehtävään tarkoituksenmukaiset valokuvausvälineet 
o käyttää ja huolehtia valokuvausvälineistä niiden edellyttämällä tavalla 
o hyödyntää kuvausvälineitä ilmaisun ja kerronnan apuna 
o tehdä kuvan perussäädöt työvaiheen mukaisesti 
o käsitellä, tallentaa, tulostaa ja arkistoida kuvat eri käyttötarkoitusta ja mediaa varten 
o huomioida kuvaajan ja kuvattavan oikeudet, tarvittavat kuvaus- ja julkaisuluvat sekä 

ammattietiikan 
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o valaista ja valokuvata kohteita erilaisissa ympäristöissä suunnitelman mukaan 
o ottaa huomioon työturvallisuuden kaikessa työskentelyssään siten, että ei aiheuta 

vaaraa itselleen, toisille eikä ympäristölle 
o kalibroida digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet 
o hyödyntää värinhallintaa digitaalisessa työnkulussa 
o tehdä työtehtäviä asiakkaan tilauksen mukaisesti 

 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Tunnis-

taminen ja tunnustamisen tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa 
on suoritettu näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodis-
tuksen perusteella. 

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
  
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppimisena. 

2.2.8. Kuvankäsittelyn toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o kalibroida työaseman ja muut työnkulkuun kuuluvat laitteet 
o huolehtia työtilan standardien mukaisesta valaistuksesta 
o digitoida ja käsitellä kuvatiedostoja eri käyttötarkoituksiin 
o käsitellä kuvat kuvanvalmistuksen eri prosesseihin sopiviksi 
o soveltaa kuvatiedostoja grafiikka- ja taitto-ohjelmissa 
o tulostaa kuvat tarvittaviin medioihin 
o tehdä kuvatiedostoihin jatkotuotannon vaatimat muutokset 
o hyödyntää värinhallintaa digitaalisessa työnkulussa 
o toimia eettisesti käsitellessään kuvia eri viestintävälineisiin 
o huolehtia työn vastaanottamisesta ja toimittamisesta asiakkaalle 
o ottaa huomioon työturvallisuuden kaikessa työskentelyssään siten, että ei aiheuta 

vaaraa itselleen, toisille eikä ympäristölle 
o toimia yrittäjälähtöisesti 

 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Tunnis-

taminen ja tunnustamisen tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa 
on suoritettu näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodis-
tuksen perusteella. 

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
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 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
 
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppimisena. 

2.2.9. Graafisen tuotannon toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella ja toteuttaa graafiselle viestintätuotteelle visuaalisen ulkoasun 
o suunnitella ja toteuttaa graafiselle käyttöliittymälle rakenteen ja visuaalisen ulkoasun 
o käyttää typografiaa viestinnällisenä ja visuaalisena elementtinä eri julkaisuissa 
o hankkia raakamateriaalia ja tehdä luonnoksia annetun ohjeistuksen pohjalta 
o huomioida asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä kysyä täsmentäviä kysymyksiä 
o kertoa visuaalisen suunnittelun teknisistä reunaehdoista 
o ottaa huomioon seuraavan työvaiheen edellyttämät reunaehdot, työmenetelmät ja 

erityisvaatimukset 
o suhteuttaa käytössä olevat resurssit toteutukseen ja työskennellä työryhmässä 
o kirjoittaa ilmaisullista tekstiä erilaisiin julkaisuihin 
o koostaa pienimuotoisia visuaalisia esityksiä 
o siirtää ja tallentaa valmistamansa aineiston tieto- ja editointijärjestelmiin 
o pyytää ja ottaa vastaan palautetta asiakkaalta 
o toimia eettisesti oikein käsitellessään ja julkaistessaan aineistoja 

 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Tunnis-

taminen ja tunnustamisen tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa 
on suoritettu näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodis-
tuksen perusteella. 

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
 
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppimisena. 

2.2.10. Verkkopalveluiden tuotannon toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella ulkoasun verkkosivustolle, -palvelulle ja multimediatuotteelle 
o laatia toteutuksessa tarvittavat suunnitteludokumentit 
o toteuttaa ajanmukaisia standardeja noudattavan verkkosivuston 
o hyödyntää ohjelmoinnin perusteita ja erilaisia sivunkuvauskieliä sekä käyttää sivus-

toeditoria ja sisällönhallintajärjestelmiä 
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o toteuttaa interaktiivisia multimediaelementtejä ja -esityksiä 
o optimoida sivustojen hakukonenäkyvyyttä 
o käsitellä ja optimoida kuva-, teksti-, video- ja äänimateriaalia verkkoon soveltuvaksi 
o valmistella aineistoja julkaisukanavan laatuvaatimusten mukaisesti ja toimia eettises-

ti oikein valmistaessaan 
o aineistoja 
o ottaa huomioon käytettävyyden ja esteettömyyden periaatteet suunnittelussa ja to-

teutuksessa 
o käyttää yleisimpiä median jakelumenetelmiä 
o hakea ohjeita teknisiin ongelmiin 
o optimoida verkkosivujen latautumisaikoja ja toimivuutta eri käyttöympäristöissä 
o julkaista ja toimittaa työn asiakkaan tarpeet huomioiden 
o toimia eettisesti käsitellessään ja julkaistessaan aineistoja 

 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Tunnis-

taminen ja tunnustamisen tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa 
on suoritettu näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodis-
tuksen perusteella. 

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
 
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppimisena. 

2.2.11. Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o käyttää ammattialan termistöä 
o mallintaa ja visualisoida objekteja tehtyjen suunnitelmien pohjalta 
o luoda suunnitelman mukaisia pintakuviointeja objekteille 
o valaista virtuaalisilla valaisutekniikoilla kolmiulotteisia näkymiä 
o animoida objekteja eri menetelmiä käyttäen 
o työstää ja testata kustannustehokkaasti animaatiohahmojen liikkeitä 
o optimoida työprosessin teknisiä vaiheita 
o renderoida kuvamateriaalia eri formaatteihin sekä versioida työtiedostoja eri sovel-

luksiin 
o tehdä kuvamateriaaliin korjauksia ja tehosteita 
o upottaa kuvamateriaalia väri- ja tasoavainnuksella sekä kerrostaa kuvamateriaalia 

eri lähteistä 
o soveltaa animaation perusperiaatteita erilaisiin käyttötarkoituksiin 
o hyödyntää puheen, musiikin ja äänitehosteiden mahdollisuuksia toteutuksessa 
o julkaista animaatioita ja laatia tehosteita eri viestintävälineiden vaatimiin formaattei-

hin 
 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Tunnis-

taminen ja tunnustamisen tehdään ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa 
on suoritettu näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodis-
tuksen perusteella. 

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
 
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppiminen tapahtuu pääosin työssäoppimisena. 

2.2.21. Digitaalinen tehostetuotanto, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o käyttää ammattialan termistöä 
o tulkita tehostekäsikirjoituksia ja konseptikuvia sekä hyödyntää niitä toteutuksessa 
o rakentaa avainnukseen soveltuvan taustan ja valaista sen 
o käyttää eri digitaalisia avainnustekniikoita 
o mallintaa, teksturoida, valaista ja renderöidä kolmiulotteisia näkymiä 
o yhdistää kompositiossa videokuvaa ja digitaalisia tehosteita 
o tehdä liikegrafiikkatehosteita 
o dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia 
o käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin 
o siirtää valmiit tehosteet videoeditointisovellukseen 
o käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja -tapoja 

 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Jos 

osaamisen tunnustaminen suoritetaan koko tutkinnonosasta, tunnistaminen ja tunnus-
tamisen täytyy tehdä ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa on suoritettu 
näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodistuksen perus-
teella. Jos osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen suoritetaan tutkinnon osan toi-
mintakokonaisuudesta, tunnistaminen ja tunnustaminen suoritetaan opettajan arvion pe-
rusteella.   

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)    
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Digitaalisen tehostetuotannon työvälineet ja menetelmät (8osp) 
o Digitaalinen tehostetuotantoprojekti (7osp) 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  28 (48) 
Opetussuunnitelma 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa aikatauluja ja työohjeita ja osaa työskennellä osana työryhmää. 

Hän työskentelee asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti noudattaen tekijänoikeuk-
sia ja käyttäen ammattialan termistöä. Hän osaa tulkita tehostekäsikirjoituksia ja konsep-
tikuvia sekä ymmärtää digitaalisen avainnuksen reunaehdot. 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisiä tutkinnon osia luvuista 3.1 – 3.3. Esimer-

kiksi yhteiskuntataidot ja työelämätaidot.  

2.2.21.1. Digitaalisen tehostetuotannon työvälineet ja menetelmät 

 
 Opiskelija hankkii tietoa kolmiulotteisesta mallintamisesta ja tehostekompositiosta. Hän 

tutustuu tehostekäsikirjoituksien ja konseptikuvien lukemiseen ja harjoittelee niiden hyö-
dyntämistä. Hän tutustuu avainnuksen teknisiin reunaehtoihin ja harjoittelee yhdessä 
opiskelijaryhmän kanssa väriavainnuslaitteiden pystytystä, käyttöä ja purkua. Opiskelija 
harjoittelee avainnusta ja maskien tekemistä eri tekniikoilla. Hän hankkii tietoa kolmiulot-
teisesta mallintamisesta, teksturoinnista, valaisusta ja renderöinnistä. Hän tutustuu 3d-
mallinnetun materiaalin, avainnetun materiaalin sekä kuva- ja videomateriaalin yhdistä-
miseen yhdeksi kompositioksi. Hän hankkii tietoa liikegrafiikasta ja harjoittelee sen te-
kemistä. Hän harjoittelee taloudellista työskentelytapaa ja ajankäyttöä.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Ammattialan termien opetteleminen 
o Tehostekäsikirjoituksien ja konseptikuvien lukeminen 
o Avainnuksen tekniset reunaehdot 
o Avainnusstudion pystytys, käyttö ja purku 
o Avainnustekniikoiden harjoittelu 
o Kolmiulotteisen mallintamisen perusteet 
o Digitaalisten elementtien yhdistäminen valo- ja videokuvaan 
o Liikegrafiikkatehosteiden tekeminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä graafiseen suunnitteluun, ku-

vankäsittelyyn, tehostekompositioon, kolmiulotteiseen mallintamiseen ja Internetin 
käyttämiseen tarvittavat ohjelmat 

o avainnuksen toteuttamiseen soveltuva studiotila 
o avainnuksen toteuttamiseen soveltuva tarpeisto 
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 Oppimismenetelmät 
o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.21.2. Digitaalinen tehostetuotantoprojekti 

 
 Opiskelija osallistuu eri rooleissa digitaaliseen tehostetuotantoprojektiin. Hän lukee te-

hostekäsikirjoituksia ja konseptikuvia ja suunnittelee ja toteuttaa niihin pohjautuen tehos-
tekomposition yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelija hankkii tietoa tehostekom-
position siirtämisestä editointijärjestelmään ja harjoittelee sitä. Hän hankkii tietoa työn 
vaiheiden dokumentoinnista ja harjoittelee sitä. Hän noudattaa aikatauluja ja toimii asia-
kaslähtöisesti. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Tehostekäsikirjoituksien ja konseptikuvien hyödyntäminen toteutuksessa 
o Työn vaiheiden dokumentointi 
o Tiedostomuotojen, väriavaruuksien ja resoluutioiden valinta eri käyttötarkoituksiin 
o Valmiiden tehosteiden siirtäminen videoeditointisovellukseen 
o Asiakaslähtöinen toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä graafiseen suunnitteluun, ku-

vankäsittelyyn, tehostekompositioon ja Internetin käyttämiseen tarvittavat ohjelmat 
o avainnuksen toteuttamiseen soveltuva studiotila 
o avainnuksen toteuttamiseen soveltuva tarpeisto 
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 Oppimismenetelmät 
o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Tutkinnon osan osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

2.2.22. Mediatuotanto, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

 noudattaa aikatauluja ja työohjeita 

 työskennellä osana työryhmää 

 toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti 

 noudattaa tekijänoikeuksia 

 käyttää ammattialan termistöä 

 käyttää typografiaa viestinnällisenä ja visuaalisena elementtinä eri medioissa 

 käyttää erilaisia ajantasaisia digitaalisen julkaisemisen menetelmiä 

 hankkia ja tuottaa raaka-materiaalia ja tehdä luonnoksia annetun ohjeistuksen 
pohjalta 

 dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia 

 käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituk-
siin 

 siirtää valmistamansa aineisto eteenpäin tieto- ja editointijärjestelmiin sekä eri 
julkaisumuotoihin 

 käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja -tapoja 
 
 Osaamisen arviointi toteutetaan ammattiosaamisen näytöllä (Liite 1.) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa luvun 1.1.6 kuvauksen mukaisesti. Jos 

osaamisen tunnustaminen suoritetaan koko tutkinnonosasta, tunnistaminen ja tunnus-
tamisen täytyy tehdä ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli koko tutkinnonosa on suoritettu 
näyttöineen, voidaan tunnistaminen ja tunnustaminen suorittaa näyttötodistuksen perus-
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teella. Jos osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen suoritetaan tutkinnon osan toi-
mintakokonaisuudesta, tunnistaminen ja tunnustaminen suoritetaan opettajan arvion pe-
rusteella.   

 
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta.  
 
 Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön arvi-

ointikriteereitä (Liite 1.)   
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Mediatuotannon työvälineet ja menetelmät (7osp) 
o Mediatuotantoprojekti (8osp) 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa aikatauluja ja työohjeita ja osaa työskennellä osana työryhmää. 

Hän työskentelee asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti noudattaen tekijänoikeuk-
sia ja käyttäen ammattialan termistöä. Hän osaa tulkita tehostekäsikirjoituksia ja konsep-
tikuvia sekä ymmärtää digitaalisen avainnuksen reunaehdot. 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisiä tutkinnon osia luvuista 3.1 – 3.3. Esimer-

kiksi yhteiskuntataidot ja työelämätaidot.  

2.2.22.1. Mediatuotannon työvälineet ja menetelmät 

 
 Opiskelija hankkii tietoa digitaalisen julkaisemisen ajantasaisista menetelmistä ja pro-

sesseista. Hän syventää taitojaan graafisen suunnittelun ja eri medioihin julkaisemisen 
osalta.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Julkaisuprosessi 
o Materiaalin valmistaminen digitaalisesti eri julkaisumenetelmiin soveltuviksi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä graafiseen suunnitteluun, ku-

vankäsittelyyn, taittoon, valokuvaukseen, videokuvaukseen ja Internetin käyttämi-
seen tarvittavat ohjelmat 

o mahdollisuus vedostamiseen ja värilasertulostamiseen 
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 Oppimismenetelmät 
o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.22.2. Mediatuotantoprojekti 

 
 Opiskelija osallistuu opiskelijaryhmän kanssa mediatuotantoprojektiin. Hän tekee luon-

noksia ja hankkii ja tuottaa raakamateriaalia työstettäväksi. Hän käyttää erilaisia digitaa-
lisen julkaisemisen ajantasaisia menetelmiä. Hän valmistaa materiaalia julkaistavaksi eri 
muodoissa tai eteenpäin vietäväksi erilaisiin tieto- ja editointijärjestelmiin tilaajan tarpei-
den mukaisesti. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Toimiminen eri mediatuotannon työvaiheissa 
o Materiaalin valmistaminen tilaajan tarpeiden mukaisesti 
o Materiaalin toimittaminen eteenpäin tilaajan tarpeiden mukaisesti 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa ja oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, joka perustuu opettajan havaintoihin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Opiskelijan itsearviointi perustuu tavoitteisiin, 
jotka hän on itselleen asettanut toimintakokonaisuuden alkaessa. Opiskelijaa kannuste-
taan jatkuvaan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o työelämän toimintaympäristöä vastaava, pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o alan tarpeisiin soveltuva ajantasainen tietokone sekä graafiseen suunnitteluun, ku-

vankäsittelyyn, taittoon, valokuvaukseen, videokuvaukseen ja Internetin käyttämi-
seen tarvittavat ohjelmat 

o mahdollisuus vedostamiseen ja värilasertulostamiseen 
 
 Oppimismenetelmät 

o simuloidut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena 
o tekemällä oppiminen 
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o yhteistoiminnallisuus 
o osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu 

 
 Oppimismateriaalit 
  
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan itse-
näiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaaliseen 
julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
Tutkinnon osan osaamisen arviointi 

  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

3. Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/611/ops/tutkinnonosat/5392 

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

3.1.1. Äidinkieli  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  
o ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen si-

sällön ja tarkoituksen 
o osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön 

periaatteita 
o osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opis-

kelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi  
o osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä 
o osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita  
o ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja am-

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1), Tekstien 
rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kir-
jallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja 
identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan 
Äidinkieli, suomi-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Äidinkielen osa-alueen 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  34 (48) 
Opetussuunnitelma 

osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaa-
dittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 
Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

3.1.1.1. Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija hallitsee kielenkäytön perusnormit ja hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja 
ulkoasua.  

o Opiskelija tuottaa tekstejään tavoitteellisesti ja osaa työstää tuotoksiaan oman arvion 
ja saamansa palautteen pohjalta.  

o Opiskelija osaa laatia asianmukaisia asiakirjoja ja soveltaa asiakirjamalleja. 
o Opiskelija osaa arvioida realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja osaa 

tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen poh-
jalta.  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä alan kirjallisten töiden laatimiseen ja oman 
äidinkielen taidon arviointiin liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. 

 
Keskeistä on se, että opiskelija tuntee ja osaa laatia oman ammattialansa tekstit. Opis-
kelijaa ohjataan siten, että hän tekstejä laatiessaan osaa kiinnittää huomion sekä kie-
leen, tyyliin että ulkoasuun. Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan 
ja työstämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta. Opiskelijaa 
tulee myös ohjata arvioimaan omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja tunnistamaan 
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittämään omaa osaamistaan palautteen 
pohjalta.  
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat 
oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 
 Oppimismateriaalit 

o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista ver-

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein.  
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3.1.1.2. Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja 
vakuuttavasti ja osaa perustella näkemyksensä monipuolisesti. 

o Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vas-
tuuta viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. 

o Opiskelija toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työ-
hön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 

o Opiskelija toimii joustavasti oman alansa viestintätilanteissa ja pitää erilaisia esityk-
siä tilanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 

o Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista teksteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä ja 
arvioida kriittisesti niiden luotettavuutta. 

o Opiskelija osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttölu-
van. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toi-
mimiseen ja tiedon hankkimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaami-
nen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelijaa toimimaan asiallisesti ja koh-
teliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilan-
teissa. Opiskelijalla tulisi olla keskustelutilanteissa valmiudet osallistua keskusteluun ak-
tiivisesti ja rakentavasti ja kantamaan vastuunsa viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. 
Opiskelija tulee myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakasläh-
töisesti, joustavasti ja vakuuttavasti ja ohjata perustelemaan näkemyksensä monipuoli-
sesti. Opiskelijan tulisi myös osata pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja alan edellyttämällä 
tavalla. 

 
Opiskelijaa tulee ohjata hakemaan tietoa erityyppisistä teksteistä ja vaikeaselkoisistakin 
teksteistä ja oppia arvioimaan niiden luotettavuutta kriittisesti. Opiskelijan tulee lisäksi 
osata viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa osata pyytää niihin käyttölupa. Lisäksi 
keskeistä on ohjata opiskelija arvioimaan omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja paran-
tamaan sitä saamansa palautteen pohjalta. 

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat 
oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  
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 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista ver-

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein. 

3.1.1.3. Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija käyttää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. 
o Opiskelija tuntee ja ymmärtää työelämän erilaisten tekstilajien tarkoituksen, sano-

man ja yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstien sisältöä ja 
ilmaisutapaa. 

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

o Opiskelija ymmärtää äidinkielen merkityksen omalla alallaan ja osaa arvioida äidin-
kielen merkitystä omalla alallaan. Lisäksi opiskelija osaa arvioida äidinkielen asemaa 
monikielisessä yhteiskunnassa työelämän ja yksilön kannalta.  
Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimises-
sa.  

o Opiskelija dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla. 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyn-
tämiseen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja 
muun kulttuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttami-
seen ohjaaminen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti 
viestintävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatekste-
jä (erilaisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiskelija 
tuntee ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, osaa 
tehdä johtopäätöksiä ja arvioida tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelijaa ohjataan 
viestimään erilaisissa digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa ammatillisuutta 
osoittaen. Opiskelija oppii myös dokumentoimaan ja kuvaamaan omaa oppimistaan ja 
osaamistaan eri medioiden avulla.  

 
Opiskelijalla tulisi olla taito osata arvioida äidinkielen asemaa monikielisessä yhteiskun-
nassa sekä työelämän että yksilön kannalta. Opiskelijaa ohjataan myös ymmärtämään 
äidinkielen merkitys omalla alallaan. Opiskelijaa tulee ohjata myös ymmärtämään kirjal-
lisuuden tai muun kulttuurin merkitys omalla alalla toimimisessa.  

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 
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 Oppimisympäristöt  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-

tettu tila, opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat 

oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista ver-

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein. 

3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaiku-
tustilanteissa 

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu 
ja vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-alueen 
pakollisia oppimistavoitteita.   Muualla hankittu osaaminen osoitetaan suullisella ja/tai 
kirjallisella näytöllä. Toisen kotimaisen kielen, ruotsin osa-alueen osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö  

o työhön ja työturvallisuuteen liittyvien tekstien ymmärtäminen ja tulkinta 
o viestintä- ja vuorovaikutustilanteet 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
 Keskeistä on alan kirjallisten töiden laatimiseen ja viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa 

toimimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen.  Opiskelija osaa 
laatia oman ammattialansa tekstejä sekä toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja 
työhön liittyvissä asiakastilanteissa. Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa hänen tarpeidensa mukaisesti. Oppimisen arviointi on kannustavaa kes-
kustelua ja palautetta, joka perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin.   
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 Oppimisympäristöt 
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-

tettu tila  
o alan työtilat  

 Oppimismenetelmät   
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät  
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu  

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Toisen kotimaisen kielen, ruotsi osa-alueen loppuvai-

heessa siten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja 
kirjallisten tehtävien avulla.  

3.1.3. Vieraat kielet, Englanti 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

o osaa hakea tietoa vieraskielisistä lähteistä 
o osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan 

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Osaamisen tunnustamisessa 
lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteil-
taan Vieras kieli, A-kieli-osa alueen pakollisia osaamistavoitteita. Muualla hankittu 
osaaminen osoitetaan suullisella ja/tai kirjallisella kokeella. 

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

kielen, englannin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukai-
sesti.  

 
 Keskeinen sisältö  

o kielen joustava käyttäminen alan työtehtävissä ja monipuolinen tiedonhankinta 
o vuorovaikutustilanteissa sujuvasti toimiminen 
o tavanomaisten viestien ja lyhyiden tekstien ja asiakirjojen laadinta 
o tietojen ja taitojen soveltaminen sekä ratkaisujen perusteleminen 
o normaalitempoisen puheen ymmärtäminen 
o omien vahvuuksien ja kehittämiskohteittensa tunnistaminen ja taitojen kehittäminen 

palautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opetta-
ja ohjaa ja kannustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. 
Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan sekä niiden ymmärrettä-
vyyttä ja työstämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta.  

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Häntä ohjataan hankkimaan tietoa 
omasta alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. 
Opiskelijaa ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vie-
raan kielen ja kulttuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskeli-
jan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan 
itsearviointia apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. 
Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeis-
tä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun.  

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot ammattialaan liittyvät asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, 

draama-, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallista-
vat menetelmät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Vieraat kielet, Englanti -osa-alueen loppuvaiheessa si-

ten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten 
tehtävien avulla.    
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3.2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/611/ops/tutkinnonosat/5393 

3.2.1. Matematiikka 

  
Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp 
 
Opiskelija 
o osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset 

oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa 
o osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 
o osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmot-

taa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti 
o osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa 
o osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa 
o osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja 

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria 
(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraa-
vista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoit-
teiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
 
Matematiikan osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

  
   Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Läh-
tötilannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti 
HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja 
ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o oppimisympäristönä toimivat teorialuokat, joissa on pääsääntöisesti ATK laitteet 
o opintosisältöjen havainnollistamiseen voidaan käyttää opintoalan käytännön työym-

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
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 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-

ristöstä löytyvää materiaalia. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Matematiikka-osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista 

verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää tar-
vittaessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

3.2.2. Fysiikka ja kemia 

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalai-
suuksia 

o osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja ai-
neiden erityisominaisuuksia 

o osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja 
elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoit-
teet yhteisissä tutkinnon osissa.  
 
Fysiikan ja kemian osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukai-
sesti. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
 Lähtötilannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja 
mahdollisesti HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä osa-alueessa, oppimistavoittei-
den lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli 
oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokat, joissa on pääsääntöisesti ATK laitteet 
o havainnollistamiseen voidaan käyttää opintoalan käytännön työympäristöjä ja sovel-

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

o luentoja, mittauksia, laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla sekä 
mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita 
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 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-

ristöstä löytyvää materiaalia 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Fysiikka ja kemia osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamis-

ta verrataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Arvioinnissa voidaan 
käyttää tarvittaessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 

 
 Opiskelija  

o osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden 
käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita 

o osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään 
o osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukai-

sesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteil-
taan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen -osa-alueen pakollisia osaamista-
voitteita. 

  
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen osaamistavoitteita esitel-
lessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
 Lähtötilannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja 
mahdollisesti HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja 
ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja ope-
tuskäyttöön varustettu tila 
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 Oppimismenetelmät  
o tieto- ja viestintätekniikan oppiminen perustuu tietokoneella työskentelyyn 

menetelminä toimivat tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
ja osallistavat menetelmät sisältäen tiedon hankintaa, ongelmanratkaisua – lähiope-
tuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi erilaiset sovellukset, erityyppiset verkkojulkaisut, maahantuojien internet 
sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukset joita käytetään ja joiden osalta opiskelija osoittaa osaamisensa. Osaamista 
arvioidaan (T1 - K3) vertaamalla opiskelijan osaamista Tieto- ja viestintätekniikka sekä 
sen hyödyntäminen osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Osaaminen voi-
daan osoittaa esim. osana ammatillisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö. 

3.3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/611/ops/tutkinnonosat/5394 

3.3.1. Yhteiskuntataidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
o osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen 
o osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä 
o osaa hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona 
o osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Osaamisen tunnustaminen – aiemmat opinnot joko toinen perustutkinto tai lukion kurssit 

Yhteiskuntataito YH1 ja Taloustaito YH2 korvaavat Yhteiskuntataidon opinnot yhteisissä 
tutkinnon osissa. 

 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen osa-alueen osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallinen päätöksenteko 
o Vaikuttaminen 
o Oman talouden suunnittelu 
o Yhteiskunnan palvelujen käyttäminen ja kuluttajana toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

o Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet 
o Päätöksenteko yhteiskunnan eri tasoilla 
o Vaikuttamisen keinot ja sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä 
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o Rahankäytön suunnitelma ja luotonottamisen ehdot, riskit ja seuraukset 
o Yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamien palvelujen käyttäminen 
o Vastuullisena kuluttajana toimiminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia auttamalla opiskelijaa hankkimaan erilaisista tietolähteistä luotettavaa tietoa 
omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Opettaja antaa opiskelijalle tehtäväpalautet-
ta ja arvioi opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arvi-
ointi tukee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustar-
peen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta 
oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä 
on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

 Oppimismenetelmät 
o erilaiset toiminnalliset menetelmät: ryhmä- ja parityöskentely, keskustelut, väittelyt 
o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun perustuvat yksilötehtävät – lähiopetuksena 

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

o Opiskelijoiden tuottama materiaali (yksilö-, pari- tai ryhmätehtävät), erilaisten yhtei-
söjen verkkosivut ja tietopankit  

  
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yhteiskuntataidot -osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskeli-

jan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvioidaan 
oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarvi-
ointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.                           

3.3.2. Työelämätaidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

o osaa hakea itselleen työpaikkaa 
o osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset kohdat 
o osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta 
o osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Esimerkkinä aiemmat opinnot perustutkinto tai riittävän laaja työkokemus, joka osoite-

taan työtodistuksilla. Työelämätaidot osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opetta-
ja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
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osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja ai-
kataulun mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Työpaikan hakeminen 
o Työsopimusjärjestelmä, työsopimus ja alan keskeinen työlainsäädäntö 
o Työpaikan toiminta ja työhön perehtyminen 
o Työyhteisössä toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

o Työhakemuksen ja ansioluettelon laatiminen 
o Työhaastatteluun valmistautuminen 
o Median käyttäminen työnhaussa 
o Oman alan työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön tutustuminen 
o Tiedon hakeminen oman työssäoppimis-/ työpaikan toiminnasta ja työtehtävistä 
o Työssäoppimis-/ työpaikassa toimiminen noudattamalla annettuja työaikoja ja sovit-

tuja toimintatapoja ja työskentelemällä osana työryhmää 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
osaamistavoitteisiin. Opiskelija oppii hakemaan töitä erilaisista lähteistä ja oppii teke-
mään yksilöllisen työhakemuksen ja ansioluettelon opettajan ohjatessa tätä prosessia. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla 
tehtäväpalautetta ja arvioimalla opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä 
keskusteluissa. Arviointi tukee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

o kuvitellut työhaastattelutilanteet lähiopetuksena, mielikuvaharjoitteet, pari- ja ryhmä-
tehtävät 

o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun perustuvat yksilötehtävät – lähiopetuksena 
tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
työskenteleminen työ- tai työssäoppimispaikalla 

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Työelämätaidot -osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskeli-

jan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvioidaan 
oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarvi-
ointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.                    
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3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

o osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa 
o osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia 
o osaa arvioida mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi 
o osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan 
o osaa tunnustaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet 
o osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä hyvinvoinnilleen ja 

Suomen kansantaloudelle 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 Esimerkkinä omassa yrityksessä toimiminen omaa osaamistaan ja taitojaan hyödyntäen. 

Yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, 
onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mu-
kaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Omaehtoinen yrittäjyys 
o Sisäinen yrittäjyys 
o Ulkoinen yrittäjyys 
o Yrittäjyys ja yritystoiminta Suomessa 

 
 Keskeinen sisältö 

o SWOT-analyysi eli oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen 
o Liikeidea ja sen sisältö 
o Yrittäjyystestit 
o Alueen oman alan yrittäjäverkostot ja yhteistyökumppanit 
o Rahoituslähteet ja tärkeimmät laskelmat 
o Riskikartoitus ja yritysten merkitys kansantaloudelle 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia anta-
malla tehtäväpalautetta. Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään luotettavaa tietoa yrittä-
jyydestä ja omista mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riit-
tävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oike-
aan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on 
opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila  
o oman alan yritykset 
o messut, erilaiset yritystapahtumat 
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 Oppimismenetelmät 
o  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppimi-

nen 
o yritysvierailut 
o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun liittyvät tehtävät – lähiopetuksena tai itse-

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

o yrittäjyyteen liittyvät verkkosivut ja tietopankit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen loppuvaiheessa, 

Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue 
arvioidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. 
Tehtäväarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi koko-
naisarviointia.    

3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

  
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

o osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman ja 
toteuttaa sitä ammatillisen koulutuksen aikana  

o osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään  
o osaa ehkäistä epäterveellisen ravinnon, tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset 

terveyttä kuluttavina tekijöinä  
o osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen 

ihmisen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla 
opiskelijoiden järjestämiin liikunta- tai muihin tapahtumiin tai yhteisön tilaisuuksiin  

o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyt-
tä yhteistyössä muiden kanssa  

o osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilan-
teissa sekä hakea apua.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Työkyvyn ylläpitäminen, terveystieto ja liikunta osa-alueen osaamistavoitteita esitelles-

sään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankit-
tuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käy-
tänteiden ja aikataulun mukaisesti. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 
hyödynnetään lukion liikunnan ja terveystiedon kursseja LI1, LI2 ja TE1. 

  
 Opiskelija toimii osana opiskelijayhteisöä, edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työ-

kykyään sekä oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tekee suunnitelmia edistymisensä tueksi 
ja arvioi omaa kehittymistään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen  
o Epäterveellisen ravinnon, tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien ehkäiseminen  
o Suunnitelman toteuttaminen  
o Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen liikunnan avulla  
o Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen kuvaaminen  
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o Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen  
o Terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn huomioon ottaminen  
o Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun antaminen sekä ergonomisesti toimiminen  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjauksessa keskitytään erityisesti opiskelijan kykyyn toimia hyvinvointia, 

työkykyä ja terveyttä edistävästi. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opiskelijan 
kyky toimia vastuullisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioi-
daan opiskelijan kyky edistää toiminnallaan ryhmän yhteistyötä ja turvallisuutta. Arviointi 
on ohjaavaa, kannustavaa ja se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa osaamisen arviointikriteereihin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa 
opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia.  

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

o luentoja, lähiopetusta ja projektiluonteista oppimista 
o terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen ja siihen liit-

tyvät sisällöt opitaan osittain itsenäisesti  
o turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät asiakokonaisuudet 

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

o oppimismateriaali suunnitellaan osaksi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Tukena 
suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään lukion liikunnan ja terveystiedon kurssima-
teriaaleja 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-

alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arvioin-
tikriteereihin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, 
joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoittee-
na on päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset 
opiskelijan oppimiselle jatkossa.    

 


