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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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LIITE 1. TUTKINTOJEN OSIEN ARVIOINTI 
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2.2.7 Valokuvatuotannon toteuttaminen 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

• valita kuhunkin työtehtävään tarkoituksenmukaiset valokuvausvälineet 
• käyttää ja huolehtia valokuvausvälineistä niiden edellyttämällä tavalla 
• hyödyntää kuvausvälineitä ilmaisun ja kerronnan apuna 
• tehdä kuvan perussäädöt työvaiheen mukaisesti 
• käsitellä, tallentaa, tulostaa ja arkistoida kuvat eri käyttötarkoitusta ja mediaa varten 
• huomioida kuvaajan ja kuvattavan oikeudet, tarvittavat kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattietiikan 
• valaista ja valokuvata kohteita erilaisissa ympäristöissä suunnitelman mukaan 
• ottaa huomioon työturvallisuuden kaikessa työskentelyssään siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen, 

toisille eikä ympäristölle 
• kalibroida digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet 
• hyödyntää värinhallintaa digitaalisessa työnkulussa 
• tehdä työtehtäviä asiakkaan tilauksen mukaisesti. 

 
Osaamisen arviointi 
 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallin-
ta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Valokuvan 
kuvaaminen 

käyttää ohjatusti valokuva-
kameraa manuaalisäädöillä 
sekä esivalinta-asetuksilla 

käyttää valokuvakameraa 
manuaalisäädöillä ja esi-
valinta-asetuksilla 

käyttää luovasti valokuva-
kameran manuaalisäätöjä ja 
esivalinta-asetuksia 

Valokuvan käsittely käsittelee ohjatusti kuvia 
erilaisiin käyttötarkoituk-
siin sopivaksi 

käsittelee kuvia erilaisiin 
käyttötarkoituksiin sopi-
vaksi 

käsittelee kuvia erilaisiin 
käyttötarkoituksiin sopi-
vaksi luovuutta osoittaen 

Valokuvan arkistointi 
ja julkaisu 

arkistoi ohjatusti kuvaa-
mansa kuvat 

arkistoi kuvaamansa 
kuvat 

luo tilanteeseen sopivan 
arkistointitavan ja arkistoi 
kuvat 

toimittaa ohjatusti kuvaa-
mansa kuvat julkaisua var-
ten. 

toimittaa kuvaamansa 
kuvat julkaisua varten. 

toimittaa kuvat julkaisua 
varten ja huomioi julkaisi-
jan vaatimukset. 

 
ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Valokuvakameran 
käyttö 

käyttää ohjatusti valokuva-
kameraa ja yleisimpiä lisä-
laitteita 

käyttää valokuvakameraa 
ja yleisimpiä lisälaitteita 

käyttää luovasti valokuva-
kameraa ja yleisimpiä lisä-
laitteita 

käyttää ohjatusti studiosal-
amalaitteita 

käyttää studiosalama-
laitteita 

käyttää luovasti studiosal-
amalaitteita 

Kuvankäsittelylaittei- 
den käyttö 

käyttää ohjatusti erilaisia 
kuvan käsittelylaitteita 

käyttää erilaisia kuvan 
käsittelylaitteita 

käyttää luovasti erilaisia 
kuvan käsittelylaitteita, 
valiten tapauskohtaisesti 
sopivimmat 

Käytettävien laitteiden 
kalibrointi ja huolto 

kalibroi ja huoltaa ohjatusti 
tarvittavat laitteet. 

kalibroi ja huoltaa itsenäi-
sesti tarvittavat laitteet. 

tunnistaa kalibroinnin ja 
huollot tarpeet sekä kalib-
roi ja huoltaa itsenäisesti 
tarvittavat laitteet. 

 
ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tiedon hankinta ja 
käyttö 

etsii ohjatusti ammattialaan 
kuuluvaa tietoa 

etsii ja löytää ammat-
tialaansa kuuluvaa tietoa 

etsii ja käyttää luovasti 
hyväksi ammattialaansa 
kuuluvaa tietoa 

Kuvailmaisu käyttää ohjatusti ku-
vasommittelun viestinnälli-
siä periaatteita 

käyttää kuvasommittelun 
viestinnällisiä periaatteita 

käyttää luovasti kuvasom-
mittelun viestinnällisiä 
periaatteita 

huomioi ohjatusti sommit-
telun yleiset periaatteet 

huomioi sommittelun 
yleiset periaatteet 

suunnittelee ja toteuttaa 
kuvia sommittelun yleiset 
periaatteet huomioon otta-
en 

tunnistaa työssä tarvittavia 
taiteenlajeja ja niiden olen-
naisimpia tyylisuuntia 

hyödyntää työssä eri tai-
teenlajeja ja tyylisuuntia 

soveltaa työssä eri taiteen-
lajeja ja tyylisuuntia 

Ammattialan lainsää-
däntö ja kuvaajan oi-
keudet 

noudattaa ohjatusti am- 
mattialansa lainsäädäntöä 
ja tiedostaa kuvaajan ja 
kuvattavan oikeudet 

noudattaa ammattialansa 
lainsäädäntöä ja huomioi 
kuvaajan ja kuvattavan 
oikeudet 

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

ottaa ohjatusti huomioon 
tekijänoikeudelliset asiat. 

tunnistaa työssään tilan-
teet, joissa täytyy selvittää 
tekijänoikeudellisia asioi-
ta. 

noudattaa työlainsäädän-
nön, sopimusoikeuden ja 
tekijänoikeuksien perustei-
ta. 
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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 



 

 

LIITE 2. TYÖSSÄOPPIJAN MUISTILISTA 
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