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1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 

2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 

3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI 



 

3.1. Työssäoppimispäiväkirja ja työrekisteri 

3.2. Työssäoppimisprosessin vaiheet ja tehtävät toimijoittain 

Opiskelija

Etsii TO-paikaa

Toimittaa TO-paikan yhteystiedot 
opettajalle

Suorittaa TO-jakson työtehtäviä, 
päivittää TO-päiväkirjaa ja työrekisteriä

Suunnittelee ja toteuttaa 
ammattiosaamisen näytön yhdessä 

opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa

Palauttaa työrekisterin ja TO-raportin 
opettajalle

Opettaja

Ohjaa ja auttaa TO-paikan hakemisessa

Sopii tapaamisen ja allekirjoittaa 
sopimuksen

Seuraa ja kommentoi TO-päiväkirjan 
merkintöjä, vierailee tarvittaessa TO-

paikalla

Suunnittelee ja toteuttaa 
ammattiosaamisen näytön yhdessä 

opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa

Arvioi raportin ja päivittää näytön ja TO-
jakson arvioinnin Wilmaan sekä 

toimittaa lomakkeet arkistoitavaksi

Työpaikkaohjaaja

Osallistuu tapaamiseen ja allekirjoittaa 
sopimuksen

Ohjaa ja opastaa työssäoppijaa

Suunnittelee ja toteuttaa 
ammattiosaamisen näytön yhdessä 

opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa



 

 

4. TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN ARVIOINTI 
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http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140787
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150329
http://www.oph.fi/download/162222_audiovisuaalisen_viestinnan_pt_01082015.pdf
http://www03.edu.fi/aineistot/tonet/fin/opiskelija/index.html
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai am-
matillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen 
osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

2.2.9 Graafisen tuotannon toteuttaminen 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

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

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

Osaamisen arviointi 

 
ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakaslähtöinen 
suunnittelu 

huomioi asiakkaan tarpeet 
ja toiveet ja noudattaa 
ohjeita 

huomioi asiakkaan 
tarpeet ja toiveet sekä 
esittää niihin täsmentäviä 
kysymyksiä 

huomioi asiakkaan tarpeet, 
toiveet, aikataulun ja 
kustannustekijät sekä 
esittää niihin täsmentäviä 
kysymyksiä 

osaa tehdä määrätyille 
kohderyhmille 
suunnattuja 
viestintätuotteita 

määrittelee 
viestintätuotteelle 
kohderyhmiä ja huomioi 
niiden erilaiset vaatimukset 

laatii ymmärrettäviä 
luonnoksia 

laatii visuaalisia 
luonnoksia graafisen alan 
sovelluksilla 

laatii visuaalisia luonnoksia 
ja vaihtoehtoisia 
toteutusmalleja graafisen 
alan sovelluksilla 

Graafisen 
viestintätuotteen 
toteutus 

toimii ohjatusti 
tuotantoryhmän jäsenenä 

toimii tuotantoryhmän 
jäsenenä 

toimii tuotantoryhmän 
jäsenenä ja tunnistaa 
lopputuloksen eri osien 
kokonaisuutena 
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varaa riittävästi aikaa eri 
työvaiheiden toteuttami- 
seen 

ottaa vastuuta työn toteu- 
tumisesta ja laadusta sekä 
perustelee omia 
ilmaisullisia ratkaisujaan 

valitsee ohjatusti joitain 
tarkoituksenmukaisimpia 
vaihtoehtoja toteutukselle 

valitsee joitain 
tarkoituksenmukaisimpia 
vaihtoehtoja toteutukselle 

valitsee ja perustelee 
tarkoituksenmukaisimmat 
vaihtoehdot toteutukselle 

Palaute ottaa vastaan palautetta ja 
kehittää ohjatusti oma 
työskentelyään. 

ottaa vastaan palautetta ja 
kehittää omaa 
työskentelyään ja 
työnjälkeään palautteen 
mukaisesti. 

pyytää oma-aloitteisesti 
palautetta 

arvioi omaa toteutustaan 
suhteessa palautteeseen ja 
tarvittaessa osaa neuvotella 
työn toteutukseen 
liittyvistä näkemyseroista. 

 
ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Värien, typografian ja 
sommittelun 
käyttäminen 

käyttää joitain fontteihin 
liittyviä termejä 

käyttää fontteihin liittyvää 
termistöä 

käyttää sujuvasti fontteihin 
liittyvää termistöä 

valitsee ohjatusti 
ilmaisullisesti sopivimman 
typografisen tyylin 
käyttötarkoituksen mukaan 

valitsee ilmaisullisesti 
sopivimman typografisen 
tyylin käyttötarkoituksen 
mukaan sekä käyttää 
ohjatusti erilaisia 
kirjasinleikkauksia 
samassa käyttöyhteydessä 

valitsee ilmaisullisesti 
sopivimman typografisen 
tyylin käyttötarkoituksen 
mukaan sekä käyttää 
erilaisia kirjasinleikkauksia 
tarkoituksenmukaisesti 
samassa käyttöyhteydessä 

toteuttaa ohjatusti 
graafisen suunnittelun 
tehtävän kuvallisia keinoja 
käyttäen 

ideoi ja toteuttaa 
graafisen suunnittelun 
tehtäviä kuvallisia keinoja 
käyttäen 

ideoi ja toteuttaa 
itsenäisesti ja omaperäisesti 
graafisen suunnittelun 
tehtäviä kuvallisia keinoja 
käyttäen 

Graafisen alan 
ohjelmien käyttäminen 

käyttää kuvankäsittely-, 
grafiikka-, taitto- ja 
editorisovelluksia sekä 
ohjatusti käyttää niitä 
osittain yhdessä 

käyttää kuvankäsittely-, 
grafiikka-, taitto- ja 
editorisovelluksia, sekä 
käyttää niitä osittain 
yhdessä 

käyttää sujuvasti yhdessä 
kuvankäsittely-, grafiikka-, 
taitto- ja editorisovelluksia 

tiedostaa graafisen alan 
sovellusten 
mahdollisuudet ja 
rajoitukset toteutuksessa 

tiedostaa graafisen alan 
sovellusten mahdollisuudet 
ja rajoitukset toteutuksessa 
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toteuttaa annetusta 
raakamateriaalista ohjatusti 
jonkin graafisen viestinnän 
tehtävän alan sovelluksia 
käyttäen 

hankkii raakamateriaalia 
ja toteuttaa joitain 
graafisen viestinnän 
tehtäviä alan sovelluksia 
käyttäen 

toteuttaa itsenäisesti 
graafisen viestinnän 
tehtäviä alan sovelluksia 
käyttäen ja luo tarvittaessa 
itse puuttuvan 
raakamateriaalin 

Tiedostojen käsittely huomioi ohjatusti graafisen 
viestinnän tuotteen 
painotekniset ja sähköisen 
julkaisemisen vaatimukset 

huomioi graafisen 
viestinnän tuotteen 
painotekniset ja 
sähköisen julkaisemisen 
vaatimukset 

huomioi graafisen 
viestinnän tuotteen 
painotekniset ja sähköisen 
julkaisemisen vaatimukset 
ja osaa tarvittaessa 
optimoida tiedostoja 

huomioi ohjatusti koko 
työprosessin ajan 
jälkikäsittelyn edellyttämät 
reunaehdot 

huomioi koko 
työprosessin ajan 
jälkikäsittelyn 
edellyttämät reunaehdot 

huomioi ja ennakoi koko 
työprosessin ajan 
jälkikäsittelyn edellyttämät 
reunaehdot 

osaa tallentaa tiedostoja 
arkistointia, jatkokäsittelyä 
ja julkaisemista varten. 

osaa valita oikeat 
tiedostomuodot 
arkistointia, 
jatkokäsittelyä ja 
julkaisemista varten. 

osaa valita oikeat 
tiedostomuodot 
arkistointia, jatkokäsittelyä 
ja julkaisemista varten sekä 
digitalisoida ja versioida 
erilaista graafista 
materiaalia. 

 
ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Markkinointiviestinnän 
perusteet 

osaa ohjatusti käyttää 
mainonnan keinoja työn 
toteutuksessa 

osaa käyttää joiltain osin 
mainonnan ja 
markkinointiviestinnän 
perusteita omassa 
työssään 

osaa soveltaa mainonnan ja 
markkinointiviestinnän 
perusteita omassa työssään 

käyttää ohjatusti graafisen 
viestinnän ilmaisukeinoja 
imagon muodostamisessa 

käyttää graafisen 
viestinnän ilmaisukeinoja 
imagon muodostamisessa 

käyttää ja soveltaa 
graafisen viestinnän 
ilmaisukeinoja imagon 
muodostamisessa ja 
markkinoinnissa 

Kuvailmaisu muodostaa viestistä 
kuvallisen kokonaisuuden 

pyrkii muodostamaan 
viestin 
tarkoituksenmukaiseksi ja 
visuaalisesti 
houkuttelevaksi 

pelkistää viestin 
tarkoituksenmukaiseksi ja 
visuaalisesti 
houkuttelevaksi 
kokonaisuudeksi 
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Teksti-ilmaisu esittää ideoita tekstin 
sisällöksi eri 
viestintävälineisiin. 

luo lähes julkaisukelpoista 
tekstiä eri 
viestintävälineisiin. 

luo lähes virheetöntä 
tekstiä eri 
viestintävälineisiin niiden 
ominaispiirteet huomioon 
ottaen. 

 
ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka käyttää ohjatusti tuotteessa 
tai palvelussa ammattialan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja 

käyttää tuotteessa tai 
palvelussa ammattialan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja 

käyttää tuotteessa tai 
palvelussa ammattialan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja ja 
kehittää niitä 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

käyttää työssään 
toimintakykyä ja 
terveydentilaa ylläpitäviä 
työtapoja. 

työskentelee turvallisesti 
ja ergonomisesti 
terveydestään ja 
toimintakyvystään 
huolehtien. 

kehittää omaa 
turvallisuuttaan, 
ergonomiaa ja 
toimintakykyä. 

 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudes-
sa toimimalla graafisen tuotannon työtehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaami-
nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai am-
matillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen 
osoittamisen kattavuus varmistuu.  
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

2.2.10 Verkkopalveluiden tuotannon toteuttaminen 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

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

lönhallintajärjestelmiä 
• toteuttaa interaktiivisia multimediaelementtejä ja -esityksiä 
• optimoida sivustojen hakukonenäkyvyyttä 
• käsitellä ja optimoida kuva-, teksti-, video- ja äänimateriaalia verkkoon soveltuvaksi 
• valmistella aineistoja julkaisukanavan laatuvaatimusten mukaisesti ja toimia eettisesti oikein valmis-

taessaan aineistoja 
• ottaa huomioon käytettävyyden ja esteettömyyden periaatteet suunnittelussa ja toteutuksessa 



 

 

LIITE 2. TYÖSSÄOPPIJAN MUISTILISTA 
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