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ammatillisessa 
koulutuksessa 

Hankkeen tavoitteet

Kehittämistarpeet, päällekkäisyys ja erityispiirteet:

Kehittämistarpeet alakohtaisesti: 

Työelämän tilanne (mm. painoviestintäalan muutos julkaisualaksi)

Yhteinen osaaminen, jota voi hyödyntää useissa tutkinnoissa:

-Kaikille pakolliset tutkinnon osat  
Joissain tutkinnoissa yhteisiin tutkinnon osiin kuuluu osaamista, joka on toisessa tutkinnossa  valinnainen tutkinnonosa tai koulutusohjelmakohtainen tutkinn-

non osa.



KI 10 ov kuvantoteuttaminen

PV 15 ov graafinen tuotanto

AV 30 ov audiovisuaalinen tuotanto. 

-Koulutusohjelmakohtaiset tutkinnon osat 
Keskeisimmät yhteneväisyyksiä sisältävät:

KV Graafisen suunnittelun koulutusohjelma 50 ov / valokuvauksen koulutusohjelma 50 ov /

PV Ulkoasuntoteuttajan koulutusohjelma 55 ov

AV:lla ei ole koulutusohjelmia on vain pakolliset tutkinnon osat ja valinnaiset tutkinnon osat

-Valinnaiset tutkinnon osat 
Joissain tutkinnoissa valinnaiset tutkinnon osat ovat muun tutkinnon pakollista osaamista tai kuuluu koulutusohjelmakohtaiseen tutkinnon osaan.

Keskeisimmät yhteneväisyyksiä sisältävät:

PV markkinointiviestinnän tuotantotehtävät 20ov, kuvanvalmistuksen tuotantotehtävät 20ov, sivunvalmistuksen tuotantotehtävät 20ov, verkkojulkaisun tuotantoteh-

tävät 20ov

KV markkinointikamppanjan suunnittelu 10ov, verkkojulkaiseminen 10ov, pakkauksen suunnittelu 10ov, tilan ja miljöön visuaalinen suunnittelu 10ov, kuvittaminen 

julkaisuihin 10ov, valokuvataide 

10ov, kuvaajalähtöinen dokumentointi 10ov, kuvajournalistinen kerronta 10ov, tuotekuvaus 10ov, mainos- ja trendikuvaus 10ov.

AV valokuvatuotanto 20ov, kuvankäsittely 20ov, graafinen tuotanto 20ov, verkkopalveluiden tuotanto 20ov.

(Kevät 2012)



Muodostaa verkosto viestintäalan opintojen kehittämiseen

Viestintäalan tutkintojen vastaavuutta voidaan tarkastella vuosittan. Verkosto koostuu työelämän edustajista, liittojen edustajista, 
opiskelijaedustajista ja oppilaitosten edustajista. Verkosto huomio työelämästä tulleet palautteet ja aloitteet.

Koko hankeaika

Rakentaa selkeä tutkintopolku viestintäalalla, siten että se palvelee työelämän tarpeita ja luo syven-
täviä ja
monipuolistavia jatkumoja 
Opintopolku esimerkkejä:

KI kuvataiteilija

PV ammatti- ja erikoisammattitutkinto, insinööri, medianomi

AV ammatti- ja erikoisammattitutkinto, medianomi

Koko hankeaika

Muodostaa malli viestintäalojen tutkintojen osista laaja-alaisina tutkintoina
Tutkintotyyppien, tutkintojen ja tutkinnon osien tulee vastata keskeisiin työelämän osaamistarpeisiin. Esittää malli klusteriopin-
toihin.

Millainen on klusteriopintomalli? Valtava paletti, josta oppilaitokset valitsevat painotusalansa mukaan kokonaisuuksia, kokonaisuuksien tulee olla saman kokoisia. 

Millainen rakenne? Kaikille pakolliset tutkinnon alat, valinnaiset ja koulutusalakohtaiset tutkinnon alat. MITÄ ON KAIKILLE YHTEINEN OSAAMINEN?

Syksy 2012

Rakentaa selkeä tutkintopolku viestintäalalla, siten että se palvelee työelämän tarpeita ja luo syven-
täviä ja monipuolistavia jatkumoja

Alueellliset opintopolut ja valtakunnalliset opintopolut. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, AMK:hein, yliopistoihin. Mille aloille voidaan jatkaa? 

Kevät 2012 ja Syksy 2012



Hankkeessa tarkastellaan valtakunnallista viestintäalojen koulutuksen nykyistä tilaa ja realistista vi-
siota hankkeen esittämien tutkintojen toteuttamisesta.

Kunka tarkastelu tapahtuu - alueelliset vaihtelut ja tarpeet. 

Kuinka “kokonaisia” tutkintoja on suoritettava, jotta voi työskennellä alalla? Esim kaikille yhteiset opinnot .

Työryhmien tehtävät
Selvitystyö, vertailu ja koostaminen

Projektin käytännön toteutukseen liittyviä asiat

Työryhmäjako 10.2:
Päätettiin muodostaa ohjausryhmän esittämät työryhmät. Tehtiin kaksi alueellista ryhmää, joilla molemmilla alla olevat tehtävät:

1) Ammatillisten perustutkintojen yhteisen perusosaamisen muotoileminen. 

2) Kartoittaa alueelliset opintopolut viestintäalalla

Työryhmien tehtävien tulee olla ohjausryhmän käytössä seuraavassa kokouksessa 23.3. Hankekoordinaattori perustaa 16.2. mennessä verkkoalustan, jossa 

hankkeesta voidaan keskustella. Työryhmien mietinnöt viedään verkkoalustalle viimeistään viikkoa ennen ohjausryhmän kokousta.

Työryhmät muodostettiin seuraavasti

1) Heltech, Varia, AEL ja Turun ammatti-instituutti

2) Tampereen ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Porvoon ammattiopisto ja Oulun seudun ammattiopisto; Salpaus on yhteydessä työryhmätyöskente-

lynsä aikana myös Jyväskylän ammattiopistoon 

Hankekoordinaattori informoi muita oppilaitoksia VAK-hankkeesta.
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