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Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia tilaajalähtöisten viestintätuotteiden 

julkaisu-, tulostus- tai painokelpoisia aineistoja.  

Opiskelija käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä.  

Opiskelija työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon 

kustannusten muodostumiseen.  

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää 

ammattiosaamistaan.  
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2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 

2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 



 

3. TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMISPROSESSI 

3.1. Oppimispäiväkirja ja työrekisteri 

  



 

 

3.2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisprosessin vaiheet ja tehtävät toimijoittain 

 

4. TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN 

NÄYTTÖJEN ARVIOINTI 

Opiskelija

Etsii koulutustyöpaikaa

Toimittaa paikan yhteystiedot opettajalle

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

Suunnittelee ja toteuttaa 
ammattiosaamisen näytön yhdessä 

opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa

Palauttaa työrekisterin ja TTO-raportin 
opettajalle

Ammattiopettaja

Ohjaa ja auttaa koulutustyöpaikan 
hakemisessa

Sopii tapaamisen ja allekirjoittaa 
koulutussopimuksen

Seuraa ja kommentoi TTO-päiväkirjan 
merkintöjä, vierailee tarvittaessa 

koulutustyöpaikalla

Suunnittelee ja toteuttaa 
ammattiosaamisen näytön yhdessä 

opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa

Arvioi raportin ja päivittää näytön ja TTO-
jakson arvioinnin Wilmaan sekä toimittaa 

lomakkeet arkistoitavaksi

Työpaikkaohjaaja

Osallistuu tapaamiseen ja allekirjoittaa 
koulutussopimuksen

Ohjaa ja opastaa opiskelijaa

Suunnittelee ja toteuttaa 
ammattiosaamisen näytön yhdessä 

opettajan ja opiskelijan kanssa
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http://www03.edu.fi/aineistot/tonet/fin/opiskelija/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1. TUTKINNON OSAN ARVIOINTI 

 



 

 

JULKAISUGRAFIIKAN TUOTANTO, 30 OSP  

Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija osaa 

• suunnitella ja toteuttaa monipuolisia tilaajalähtöisten viestintätuotteiden julkaisu-, tulostus- 

tai painokelpoisia aineistoja 

• käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä 

• työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon 

kustannusten muodostumiseen 

• dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja 

• toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan 
 
 

Arviointi 

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia tilaajalähtöisten viestintätuotteiden 

julkaisu-, tulostus- tai painokelpoisia aineistoja. 

 

Opiskelija 

Tyydyttävä T1 • huomioi osittain ohjatusti tilaajan tarpeet ja toiveet ja noudattaa 

ohjeita 

• laatii ymmärrettäviä luonnoksia ja toimittaa ne tilaajalle 

arvioitavaksi 

• tarvitsee ajoittain ohjausta julkaisu-, paino- tai 

tulostusmenetelmän, -materiaalin ja mahdollisen jälkikäsittelyn 

asettamien vaatimusten huomioimisessa 

• tekee yksinkertaisen työsuunnitelman ja aikataulun työstään 

• toteuttaa suunnitelman mukaisten julkaisukelpoisten töiden 

julkaisu-, tulostus- tai painoaineistot 

Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • selvittää tilaajan tarpeet ja toiveet, aikataulun ja 

kustannustekijät 

• suunnittelee tilaajan kohderyhmälle soveltuvan viestintätuotteen 

• laatii ja esittelee tilaajalle vaihtoehtoisia visuaalisia luonnoksia 

• huomioi julkaisu-, paino- tai tulostusmenetelmän, -materiaalin 

ja mahdollisen jälkikäsittelyn asettamia vaatimuksia työn 

edellyttämässä laajuudessa 

• tekee työsuunnitelman työstään ja aikatauluttaa työskentelynsä 

järkevästi 

• toteuttaa suunnitelman mukaisen julkaisukelpoisten töiden 

julkaisu-, tulostus- tai painoaineistot aikataulussa 

Hyvä H4  



 

Kiitettävä K5 • selvittää tilaajan tarpeet, toiveet, aikataulun ja kustannustekijät 

• määrittelee tilaajan viestintätuotteelle kohderyhmiä huomioiden 

niiden erilaiset vaatimukset 

• laatii visuaalisia luonnoksia ja esittelee tilaajalle vaihtoehtoisia 

toteutusmalleja 

• selvittää julkaisu-, paino- tai tulostusmenetelmän, -materiaalin 

ja mahdollisen jälkikäsittelyn asettamat vaatimukset työn 

edellyttämässä laajuudessa 

• tekee kattavan työsuunnitelman työstään ja laatii täsmällisen 

aikataulun 

• toteuttaa julkaisukelpoisten töiden julkaisu-, tulostus- tai 

painoaineistot suunnitelman ja aikataulun mukaisesti 

 
 

 

 
 

 
 
 
Opiskelija käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä. 

 

Opiskelija 

Tyydyttävä T1 • käyttää sisällön tuottamisessa ja koostamisessa tarvittavia 

tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja ohjelmistoja mutta voi 

tarvita niiden käytössä ajoittain ohjausta 

• käyttää osittain ohjatusti visuaalisen suunnittelun ja viestinnän 

ilmaisukeinoja 

• valitsee ohjatusti ilmaisullisesti sopivimman typografisen tyylin 

käyttötarkoituksen mukaan 

• huomioi sommittelussa liikkeen ja lukusuunnan merkityksen 

• kirjoittaa oikeakielistä tekstiä 

• valitsee oikeat tiedostomuodot jatkokäsittelyä ja eri menetelmillä 

tapahtuvaa julkaisemista varten mutta tarvitsee tähän ajoittain 

ohjausta 

• ottaa osittain ohjattuna huomioon seuraavien työvaiheiden 

reunaehtoja, työmenetelmiä ja erityisvaatimuksia 

• hankkii työhönsä liittyvää tietoa tarviten ajoittain ohjausta 

• pyytää apua mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi 

Tyydyttävä T2  



 

Hyvä H3 • käyttää sisällön tuottamisessa ja koostamisessa tarvittavia 

tarkoituksenmukaisia työvälineitä sekä ohjelmistoja ja hallitsee 

niiden yhteiskäyttöä 

• käyttää visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ilmaisukeinoja 

• valitsee ilmaisullisesti sopivimman typografisen tyylin 

käyttötarkoituksen mukaan sekä käyttää erilaisia 

kirjasinleikkauksia samassa käyttöyhteydessä 

• muotoilee viestin tarkoituksenmukaiseksi ja kohderyhmälle 

soveltuvaksi 

• kirjoittaa sujuvaa, oikeakielistä tekstiä 

• valitsee oikeat tiedostomuodot jatkokäsittelyä ja eri menetelmillä 

tapahtuvaa julkaisemista varten 

• ottaa huomioon seuraavien työvaiheiden reunaehtoja, 

työmenetelmiä ja erityisvaatimuksia 

• hankkii työhönsä liittyvää tietoa kokeilee erilaisia ratkaisutapoja 

ja etsii tietoa ongelmatilanteissa 

Hyvä H4  

Kiitettävä K5 • käyttää itsenäisesti sisällön tuottamisessa ja koostamisessa 

tarvittavia tarkoituksenmukaisia työvälineitä sekä ohjelmistoja ja 

hallitsee niiden yhteiskäyttöä 

• käyttää ja soveltaa visuaalisen suunnittelun ja viestinnän 

keskeisiä ilmaisukeinoja 

• valitsee ilmaisullisesti sopivimman typografisen tyylin 

käyttötarkoituksen mukaan sekä käyttää erilaisia 

kirjasinleikkauksia tarkoituksenmukaisesti samassa 

käyttöyhteydessä 

• muotoilee viestin tarkoituksenmukaiseksi, kohderyhmälle 

soveltuvaksi ja visuaalisesti houkuttelevaksi kokonaisuudeksi 

• kirjoittaa ilmaisullista ja sujuvaa, oikeakielistä tekstiä 

• valitsee oikeat tiedostomuodot jatkokäsittelyä ja eri menetelmillä 

tapahtuvaa julkaisemista varten 

• ottaa järjestelmällisesti huomioon seuraavan työvaiheen 

edellyttämät reunaehdot, työmenetelmät ja erityisvaatimukset 

• toimii oma-aloitteisesti tiedon hankinnassa 

• kokeilee erilaisia ratkaisutapoja ja soveltaa tietojaan 

ongelmatilanteissa 

 
 

 
 

  



 

 

 

Opiskelija työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset 

tuotannon kustannusten muodostumiseen. 
 

Opiskelija 

Tyydyttävä T1 • työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta 

• huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset 

tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain 

ohjausta 

• toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja 

asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta 

Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • työskentelee tilaajalähtöisesti 

• huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset 

tuotannon kulkuun ja kustannuksiin 

• toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja 

asiakkaiden kanssa 

Hyvä H4  

Kiitettävä K5 • työskentelee järjestelmällisesti tilaajalähtöisesti 

• huomioi työssään järjestelmällisesti ajan ja materiaalien käytön 

vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin 

• toimii ja kommunikoi sujuvasti tilanteen edellyttämällä tavalla 

tilaajan ja asiakkaiden kanssa 

 

Opiskelija dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja. 
 

Opiskelija 

Tyydyttävä T1 • dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, 

mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta 

• käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain 

ohjausta 

• kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta 

tarvitsee siihen ajoittain ohjausta 

Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan 

• käyttää ammattisanastoa 

• kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan 

Hyvä H4  

Kiitettävä K5 • dokumentoi järjestelmällisesti työnsä keskeiset vaiheet ja 

perustelee ratkaisujaan sujuvasti 

• käyttää sujuvasti ammattisanastoa 

• kokoaa työnäytteitä keskeisestä ammatillisesta osaamisestaan 

 
 



 
 

 

Opiskelija toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää 

ammattiosaamistaan. 

 

Opiskelija 

Tyydyttävä T1 • tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta 

• tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain 

ohjausta 

• noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain 

ohjausta 

• tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa 

lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita 

• hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin 

osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta 

• arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään 

• tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän 

kehityksen periaatteita 

• ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja 

työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta 

• huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain 

ohjausta 

Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • toimii yhteistyökykyisesti 

• tekee vastuullaan olevat tehtävät sekä kysyy tarvittaessa 

neuvoa 

• noudattaa tekijänoikeuksia luodessaan, valitessaan, 

käsitellessään ja julkaistessaan aineistoja 

• noudattaa työtehtäviinsä vaikuttavaa lainsäädäntöä ja alan 

eettisiä ohjeistoja 

• hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin 

osaamisalueisiin itsenäisesti 

• arvioi omia työskentelyään ja oppimiskykyään 

• huomioi ammattialan kestävän kehityksen periaatteita 

• ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja 

työssä jaksamista 

• huomioi työssään tietoturvallisuuden 

Hyvä H4  

Kiitettävä K5 • toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja oma-aloitteisesti 

• hyödyntää tarvittaessa muiden asiantuntemusta ratkaistessaan 

työtehtäviensä erityiskysymyksiä 

• noudattaa tekijänoikeuksia luodessaan, valitessaan, 

käsitellessään ja julkaistessaan aineistoja 

• noudattaa järjestelmällisesti työtehtäviinsä vaikuttavaa 

lainsäädäntöä ja alan eettisiä ohjeistoja 

• hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin 

osaamisalueisiin itsenäisesti ja järjestelmällisesti 

• arvioi omaa työskentelyään ja oppimiskykyään realistisesti ja 

monipuolisesti 

• toimii ammattialan kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti 

• ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja 

työssä jaksamista itsenäisesti 

• huomioi työssään tietoturvallisuuden itsenäisesti 

 



 

 

Ammattitaidon osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla media-alan 

toimintaympäristössä tekemällä alan työtehtäviä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei 

voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

 



 

 

 

LIITE 2. OPISKELIJAN MUISTILISTA 
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LIITE 3 RAPORTIN OHJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


