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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
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LIITE 1. TUTKINTOJEN OSIEN ARVIOINTI 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen op-
pimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

arvioi omia työtapojaan ja 
hankkii ohjatusti työhönsä 
liittyvää tietoa 

arvioi omia työtapojaan ja 
oppimiskykyään sekä 
hankkii työhönsä liittyvää 
tietoa 

arvioi omia työtapojaan ja 
oppimiskykyään realistises-
ti sekä toimii oma-
aloitteisesti tiedon hankin-
nassa 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

ottaa vastaan palautetta 
sekä toimii erilaisten ihmis-
ten kanssa 

ottaa vastaan palautetta, 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella ja toimii suju-
vasti erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä 

ottaa vastaan palautetta, 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella ja tekee asialli-
sesti parannusehdotuksia 

Ammattietiikka tekee ohjatusti vastuullaan 
olevat tehtävät 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja 
kysyy tarvittaessa neuvoa 

toimii vastuullisesti, yhteis-
työkykyisesti ja oma-
aloitteisesti työyhteisössä 
sekä kysyy tarvittaessa 
neuvoa 

Aloitekyky ja yrittäjyys huomioi työnsä keskeiset 
laatukriteerit ja toimii ohja-
tusti niiden saavuttamisek-
si. 

tietää työnsä ja kulloisen-
kin työtehtävänsä keskei-
set laatukriteerit ja toimii 
niiden saavuttamiseksi. 

huomioi työssään asiak-
kaan viestinnälliset tavoit-
teet 
tietää työnsä ja kulloisenkin 
työtehtävänsä keskeiset 
laatukriteerit ja toimii yh-
teistyössä asiakkaan kanssa 
niiden saavuttamiseksi. 

 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudes-
sa toimimalla valokuvatuotannon 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. 

2.2.8 Kuvankäsittelyn toteuttaminen 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

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

toisille eikä ympäristölle 
• toimia yrittäjälähtöisesti. 

Osaamisen arviointi 
 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 
suunnittelu 

toimii vähäisellä 
suunnittelulla 

suunnittelee työnsä 
etukäteen 

suunnittelee työnsä 
yhteistyössä asiakkaan 
kanssa 

Työvaiheiden hallinta valitsee ohjatusti työhön 
tarvittavia laitteita 

valitsee itsenäisesti 
työhön tarvittavia laitteita 

valitsee työhön tarvittavia 
laitteita ongelman ratkaisua 
ja luovuutta osoittaen 

Työn lopputulokset valmistaa työn 
ohjeistuksen mukaisesti 

valmistaa tuotoksen 
itsenäisesti ja 
ohjeistuksen mukaisesti 

valmistaa tuotoksen 
itsenäisesti ja ohjeistuksen 
mukaisesti 

valmistaa teknisesi ja 
visuaalisesti 
käyttökelpoisen tuotoksen. 

valmistaa teknisesti ja 
visuaalisesti vaatimusten 
mukaisen tuotoksen. 

valmistaa teknisesti ja 
visuaalisesti mallikelpoisen 
tuotoksen. 

 
ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kaluston 
tarkoituksenmukainen 
valinta ja käyttö 

valitsee ohjatusti 
tarvittavan kaluston 

valitsee itsenäisesti 
tarvittavan kaluston 

tarkastelee kriittisesti 
tehtävän mukaisia 
kalustovaihtoehtoja 

Kaluston käsittely käsittelee kalustoa ohjatusti käsittelee kalustoa 
itsenäisesti 

käsittelee kalustoa 
huolellisesti ja ennakoivasti 

Kaluston huoltaminen 
ja kunnossapito 

huoltaa kalustoa ohjatusti. huoltaa kalustoa 
itsenäisesti. 

huoltaa kalustoa 
suunnitelmallisesti ja 
ennakoivasti. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tiedon hankinta ja 
käyttö 

etsii ohjatusti ammattialaan 
kuuluvaa tietoa 

etsii ja löytää 
ammattialaansa kuuluvaa 
tietoa 

etsii ja käyttää luovasti 
ammattialaansa kuuluvaa 
tietoa 

Kuvailmaisu ja 
tekniikan tietämys 

tuntee kuvakerronnan 
perusteet 

käyttää työssään 
kuvakerronnan keinoja 

soveltaa työssään 
kuvakerrontaa sekä etsii 
luovia ja omaleimaisia 
ratkaisuja 

käyttää alan keskeisiä 
termejä ja tuntee av-alaan 
liittyvät keskeiset käsitteet 

käyttää 
projektityöskentelyn 
perustaitoja 

hyödyntää 
projektityöskentelyn taitoja 

tunnistaa av-viestinnän 
työssä tarvittavia 
taiteenlajeja ja niiden 
olennaisimpia tyylisuuntia 

käyttää av-viestinnän 
työssä tarvittavia 
taiteenlajeja ja niiden 
olennaisimpia tyylisuuntia 

soveltaa työssään eri 
taidelajeja, tyylisuuntia ja -
kausia 

soveltaa ohjatusti työssään 
kuvasommittelun 
viestinnällisiä periaatteita 

ottaa ohjatusti huomioon 
tuotannon taloudellisten 
ja välineellisten resurssien 
merkityksen omaan 
toimintaansa sekä koko 
työ- ja tuotantoprosessiin 

huomioi omassa työssään 
viestinnän sääntelystä 
aiheutuvat toimenpiteet 

tekee aktiivisesti havaintoja 
ja soveltaa niitä 
työtehtäviensä 
suorittamiseen 

tuntee yleisimpiä 
tuotantomenetelmiä, -
muotoja, -välineitä ja 
yhteistyökumppaneita 

Ammattialan 
lainsäädäntö ja 
kuvaajan oikeudet 

noudattaa ohjatusti 
ammattialansa 
lainsäädäntöä ja tiedostaa 
kuvaajan oikeudet 

noudattaa ammattialan 
lainsäädäntöä ja huomioi 
kuvattavan ja kuvaajan 
oikeudet 

noudattaa ammattialan 
lainsäädäntöä ja huomioi 
kuvaajan ja kuvattavan 
oikeudet sekä neuvottelee 
kuviensa jatkokäytöstä 

ottaa ohjatusti huomioon 
tekijänoikeudelliset asiat. 

tunnistaa työssään 
tilanteet, joissa täytyy 
selvittää 
tekijänoikeudellisia 
asioita. 

noudattaa 
työlainsäädännön, 
sopimusoikeuden ja 
tekijänoikeuksien 
perusteita. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

arvioi omia työtapojaan ja 
oppimiskykyään 

arvioi omia työtapojaan ja 
oppimiskykyään 
realistisesti 

arvioi omia työtapojaan ja 
oppimiskykyään 
realistisesti ja 
monipuolisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

ottaa vastaan palautetta ja 
toimii erilaisten ihmisten 
kanssa 

ottaa vastaan palautetta, 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella ja toimii suju- 
vasti erilaisten ihmisten 
kanssa 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella sekä toimii 
oma-aloitteisesti erilaisten 
ihmisten kanssa 

Ammattietiikka tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja 
kysyy tarvittaessa neuvoa 

toimii vastuullisesti, 
yhteistyökykyisesti ja oma-
aloitteisesti työyhteisössä 
sekä kysyy tarvittaessa 
neuvoa 

Terveys, turvallisuus ja 
työkyky 

huomioi työturvallisuuden 
ohjatusti 

huomioi 
työturvallisuuden 
itsenäisesti 

ennakoi työturvallisuuden 
kaikessa työskentelyssä 

Aloitekyky ja yrittäjyys toimittaa ohjatusti 
asiakastyön vaatiman 
peruspalvelun 

toimittaa asiakastyön 
vaatiman peruspalvelun 

toimittaa asiakastyön 
vaatiman peruspalvelun ja 
huomioi myös muut 
mahdolliset tarpeet 

huomioi työssään 
asiakkaan viestinnälliset 
tavoitteet 

huomioi työnsä keskeiset 
laatukriteerit ja toimii 
ohjatusti niiden 
saavuttamiseksi. 

tietää työnsä ja 
kulloisenkin 
työtehtävänsä keskeiset 
laatukriteerit ja toimii 
niiden saavuttamiseksi 

tietää työnsä ja kulloisenkin 
työtehtävänsä keskeiset 
laatukriteerit ja toimii 
itsenäisesti niiden 
saavuttamiseksi 

toimii oma-aloitteisesti 
tunnollisesti ja työtään 
arvostavasti. 

toimii oma-aloitteisesti 
tunnollisesti ja työtään 
arvostavasti ja kantaa 
vastuun omasta työstään. 

 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudes-
sa toimimalla kuvankäsittelyn työtehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerei-
tä. 
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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 



 

 

LIITE 2. TYÖSSÄOPPIJAN MUISTILISTA 
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