
VAK	  
Esitys	  hankkeen	  tuloksista	  
loppuseminaarissa	  1.2.2013	  

Vies%ntäalojen	  tutkintojen	  kehityshanke	  

	  
Rii3a	  Helevä,	  hankekoordinaa3ori	  



Loppuseminaarissa	  mukana	  
AEL	  	  
Amma>opisto	  Lappia	  	  
Jokilaaksojen	  koulutuskuntayhtymä,	  
Piippola	  	  
Jyväskylän	  amma>opisto	  
Jyväskylän	  aikuisopisto	  	  
Keski-‐Pohjanmaan	  aikuisopisto	  	  
Keskuspuiston	  amma>opisto	  	  
Keuda,	  Pekka	  Halosen	  akatemia	  ja	  
Keudan	  aikuisopisto	  	  
Koulutuskeskus	  Salpaus	  	  
Lounais-‐Suomen	  koulutuskuntayhtymä,	  
Loimaan	  amma>-‐	  ja	  aikuisopisto	  	  
Lybeckerin	  käsi-‐	  ja	  taideteollisuusopisto	  	  
OMNIA,	  Espoon	  seudun	  
koulutuskuntayhtymä	  
	  

OSAO,	  	  Oulun	  seudun	  amma>opisto,	  
Pikisaaren	  yksikkö	  	  
Pohjois-‐	  Karjalan	  Amma>opisto	  
Outokumpu	  ja	  Joensuu	  
Porvoon	  amma>opisto	  	  
Stadin	  amma>opisto	  	  
Suupohjan	  amma>-‐ins%tuu>	  	  
Tredu,	  Tampereen	  seudun	  amma>opisto	  	  
Turun	  amma>-‐ins%tuu>	  	  
Vantaan	  amma>opisto	  Varia	  	  
Visuaalivies%nnän	  Ins%tuu>	  VVI	  oy	  	  
Yrkesins%tutet	  Prak%cum	  	  
Vies%nnän	  Keskuslii3o	  	  
Opetushallitus	  	  



Koulutuskeskus	  Salpaus	  

TREDU,	  Tampereen	  amma@opisto	  	  

Vantaan	  amma@opisto	  Varia	  

Turun	  amma@-‐insBtuu@	  

Oulun	  seudun	  amma@opisto	  OSAO	  

Porvoon	  amma@opisto	  AMISTO	  

OPH:n	  rahoi3ama	  hanke	  2012	  –	  2013	  (helmikuu).	  
	  
	  

Alan	  oppilaitosten	  verkosto	  on	  kehi3änyt	  vies%ntäalan	  koulutusta	  
huomioiden	  työelämän	  tarpeet.	  Hankkeessa	  tehty	  ehdotuksia,	  ei	  päätöksiä.	  
 

Vies%ntäalan	  kehityshanke	  

Stadin	  amma@opisto	  

AEL	  



Tavoi3eet	  

1)  Koulutuksen	  kehi3ämistarpeiden	  tutkiminen	  
	  
2)  Koulutuksen	  kehitystyö	  yhteistyössä	  työelämän	  kanssa	  
	  
3)  Klusteriopintomallien	  tutkiminen	  

4)  Tutkintopolkutarpeiden	  tutkiminen	  
	  
5)  Vies%ntäalan	  oppilaitosten	  verkoston	  muodostaminen	  



Perustuu	  opetus	  ja	  kul3uuriministeriön	  	  
TUTKE	  1	  -‐hankkeen	  linjauksiin:	  
	  	  
•  Klusterimalli:	  tutkinnot	  muodostuvat	  laajojen	  ala-‐	  ja	  

aihekokonaisuuksien	  pohjalta.	  	  
	  

•  Yhteistyö	  työelämän	  kanssa	  

•  Tutkintojen	  antama	  osaaminen	  palvelee	  useissa	  
työelämän	  tehtävissä.	  



Amma%llinen	  
koulutus	  
Suomessa	  	  

kuvio OPH 



Vies%ntäala,	  toinen	  aste	  

AV-‐vies%nnän	  ala	  

Painovies%nnän	  ala	  

Kuvallisen	  ilmaisun	  ala	  	  	  

Vies%ntäalan	  yhteiset	  
tutkinnot	  

VAK-‐hankkeessa	  kehitetään	  kaikkia	  ammaBllisten	  tutkintojen	  tasoja:	  perus-‐,	  
amma@-‐	  ja	  erikoisamma@tutkintoa.	  Eniten	  on	  tarkasteltu	  perustutkintoa.	  



Vies%ntäalan	  orientaa%oerot	  

Kuva-ja mediataide
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Vies%ntäalan	  orientaa%oerot	  

Valokuvataide
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•  Vies%ntäalalla	  on	  runsaas%	  rajapintoja	  muihin	  aloihin.	  	  
Esim.	  markkinoin%,	  %eto-‐	  ja	  vies%ntätekniikka,	  
julkaisutoiminnan	  sisällöntuotanto.	  

Aloituspaikkojen	  suunniMelussa	  tulisi	  huomioida,	  eMä	  
viesBntäalan	  koulutus	  palvelee	  laajempaa	  työelämän	  
sektoria	  kuin	  viesBntäala.	  ViesBntäalan	  koulutusta	  tulisi	  olla	  
koko	  Suomen	  alueella.	  

	  
•  Vies%ntätaidot	  ja	  digitaalisen	  vies%ntäympäristön	  hallinta	  ovat	  

osa	  monen	  amma%n	  taitoja.	  Vies%ntäalalla	  ”amma%llinen	  
yleissivistävä	  rooli”.	  	  

•  Alan	  koulutuksen	  saaneet	  sijoi3uvat	  laajalle	  elinkeinoelämän	  
kentälle.	  	  

Vies%ntäalan	  rajapinnat	  ja	  monialaisuus	  



•  Vies%ntäalan	  työsuhteet	  ovat	  useilla	  aloilla	  freelancer-‐
tyyppisiä.	  Amma%nharjoi3ajat	  ovat	  usein	  yri3äjiä,	  	  itsensä	  
työllistäjiä	  ja	  lyhytkestoisissa	  työsuhteissa.	  	  

	  
•  Kehityssuunta	  työelämässä	  näy3äisi	  siltä,	  e3ä	  tämänkaltaiset	  

työsuhteet	  tulevat	  lisääntymään.	  	  
	  

ViesBntäalan	  työpaikkojen	  BlastoinB	  on	  vaikeaa,	  koska	  alan	  
amma@laisia	  työskentelee	  laajalla	  sektorilla	  ja	  työsuhteet	  
usein	  epätyypillisiä.	  Tämä	  tulisi	  huomioida	  alan	  työllistymisen	  
arvioinnissa.	  

Vies%ntäalan	  rajapinnat	  ja	  monialaisuus	  



Esimerkkejä	  amma>nimikkeistä	  ,	  joista	  tullaan	  	  
hakemaan	  lisäkoulutusta	  AEL:n	  	  painovies%nnän	  
amma>tutkintoihin.	  

Aineistosihteeri*
DTP.assistentti*
DTP.suunnittelija*
Esitysgrafiikan*suunnittelija*
Graafinen*avustaja*
Graafinen*suunnittelija*
Graafinen*taittaja*
Henkilöstöpäällikkö*
Ilmoitusmyyjä*
Julkaisusihteeri*
Kouluttaja*
Kulttuurisihteeri*
Kustannustoimittaja*
Lay.out*Designer*
Mainonnanhoitaja*
Mainonnansuunnittelija*
Mainossuunnittelija*
Markkinoinnin*sihteeri*
*

Markkinoinnin*suunnittelija*
Markkinointi.*ja*
viestintäkoordinaattori**
Markkinointiassistentti**
Markkinointikoordinaattori**
Markkinointisihteeri**
Markkinointisuunnittelija**
Markkinointivastaava**
Markkinointiviestinnän*
suunnittelija**
Matkailusihteeri**
Myynnin*assistentti*
Myynti.*ja*
markkinointikoordinaattori*
Myynti.*ja*markkinointisihteeri*
Myynti.*ja*
tapahtumakoordinaattori*
Myyntiassistentti*
*

Myyntisihteeri*
Painotuoteyhteyshenkilö*
Painoviestinnän*suunnittelu*
Tiedottaja*
Tiedotusavustaja*
Tiedotussihteeri*
Toimituksen*sihteeri*
Toimitussihteeri*
Tradenomi*
Tuotantoassistentti*
Tuotepäällikkö*
Viestinnän*assistentti*
Viestintä.*ja*
koulutuskoordinaattori*
Viestintäassistentti*
Yhteyssihteeri*
Yrittäjä*
*
*
(Koonti*AEL*2012)*



•  Vies%ntäalan	  koulutuksen	  tulisi	  tukea	  verkostoitumista	  ja	  
yhteistyötä	  muiden	  alojen	  kanssa.	  	  

KoulutuspoliBikan	  tulisi	  tukea	  viesBntäalan	  amma@taidon	  
liiMämistä	  osaksi	  muiden	  alojen	  amma@taitoa.  
 

1.1.2013	  voimaan	  astuneet	  muutokset	  opiskelijavalinnassa	  
eivät	  tue	  monipuolista	  eri	  alojen	  rajapintojen	  yliMämistä.	  
Toisen	  tutkinnon	  suoriManeet	  ohjataan	  aikuiskoulutukseen,	  
jossa	  viesBntäalan	  opiskelutarjonta	  on	  rajoitetumpi.	  	  

	  
•  Uudet	  innovaa%ot	  ja	  jopa	  toimialat	  syntyvät	  eri	  alojen	  

rajapinnoille.	  Esimerkiksi	  pelialalla	  yhdistyy	  audiovisuaaliseen	  
osaamiseen	  pelisuunni3elu-‐,	  ohjelmoin%-‐	  ja	  markkinoin%taidot.	  	  

Vies%ntäalan	  rajapinnat	  ja	  monialaisuus	  



•  Vies%ntäalan	  klusterin	  alle	  kuuluu	  taiteen	  aloja,	  joiden	  
mi3aaminen	  ja	  arvo3aminen	  talouden	  tai	  työllistymisen	  kau3a	  
ei	  ole	  mielekästä.	  Niiden	  arvo	  yhteiskunnalle	  on	  kul3uurisen,	  
henkisen	  ja	  sosiaalisen	  pääoman	  luomista	  ja	  edistämistä.	  

Vies%ntäalan	  rajapinnat	  ja	  monialaisuus	  

Kuva-‐	  ja	  mediataiteen	  koulutusohjelman	  sijoiMuminen	  
viesBntäalan	  klusteriin	  on	  myös	  ongelmallista.	  Välineet	  ja	  
ilmaisukeinot	  voivat	  olla	  samoja	  kuin	  muillakin	  aloilla,	  muMa	  
suhde	  elinkeinoelämään	  ja	  sen	  tarpeisiin	  on	  erilainen.	  	  



•  Vastata	  paikallisen	  työelämän	  osaamistarpeisiin	  antamalla	  
korkeatasoista	  koulutusta	  ja	  tuo3amalla	  amma>taitoista	  
työvoimaa.	  	  

Amma%lliseen	  koulutukseen	  lii3yvät	  
odotukset	  

•  Kykyä	  ehkäistä	  nuorisotyö3ömyy3ä	  ja	  syrjäytymistä.	  
Vuoden	  2013	  alusta	  alkaen	  toteutetaan	  koulutustakuu,	  
joka	  on	  osa	  hallitusohjelman	  nuorisotakuuta.	  	  

Työelämään	  sijoiMuminen	  edellyMää	  hyvää	  amma@taitoa	  ja	  
osaamistasoa.	  Se	  on	  koulutuksen	  suunniMelun	  lähtökohta.	  	  	  	  



•  Nivelvaiheen	  koulutus	  

VAK-‐hankkeessa	  tarkasteltuja	  polkuja	  
(perustutkinto)	  

VAK-‐hankkeessa	  on	  pohdiMu	  erilaisia	  tutkintopolkuja	  ja	  
niiden	  mahdollisuuksia	  vastata	  koulutukseen	  liiMyviin	  
odotuksiin.	  

•  Ylioppilaiden	  koulutus	  	  
•  Toisen	  tutkinnon	  suori3aneiden	  koulutus	  

•  Oppisopimuskoulutus	  



VAK-‐hankkeen	  työelämäyhteistyö	  

• Ohjausryhmässä	  työelämä-‐	  ja	  järjestöedustus	  

• Ak%ivinen	  keskustelu	  oppilaitosten	  työelämä-‐
yhteyksien	  kau3a	  

• Työelämäfoorumi	  	  
	  
!
Oppilaitosten	  edustajilla	  ja	  työelämän	  edustajilla	  ei	  suuria	  
näkemyseroja.	  
!



Työelämäfoorumi	  10.1.2012	  

VAK-‐hankkeessa	  näitä	  asioita	  oli	  mieBMy	  lähes	  vuoden	  
ajan	  alan	  kouluMajien	  voimin.	  Nyt	  kysy@in	  työelämän	  ja	  
kentän	  näkemystä	  asiasta.	  

	  
	  
	  

•  Työelämä	  muu3uu	  ja	  vies%ntäala	  erityises%.	  Mitä	  tulevaisuuden	  
amma>laisille	  pitäisi	  ope3aa,	  jo3a	  heillä	  on	  hyvät	  eväät	  selvitä	  työelämän	  
muutoksista?	  

	  
	  

	  

	  
•  	  Mitä	  vies%ntäalan	  amma>laisten	  tulisi	  osata?	  

	  
	  
	  

Pohdi>in	  vies%ntäalan	  amma>taidon	  keskeistä	  perustaa,	  jonka	  päälle	  
osaaminen	  alkaa	  rakentua.	  

• Mikä	  osaaminen	  eri	  vies%ntäalan	  ammateissa	  on	  yhteistä?	  



Työelämäfoorumi	  



 
•  Työelämän sykli on nopeutunut: on vähemmän aikaa perehdytykseen.   

•  Työn luonne yhä enemmän projektiluonteista ja freelancer-tyyppistä. 

•  Myös pitkäaikaiset työsuhteet muuttuvat, esimerkiksi tehtävät saman 
työnantajan palveluksessa vaihtelevat aikaisempaa enemmän.  

•  Asiakaspalvelua tehdään nykyisin myös tuotantotehtävissä, joissa 
niitä ennen ei ole ollut.  

•  Markkinointiviestintä tarvitsee ammattitaitoisia viestintäalan osaajia ja 
koulutusta. Alalla on myös potentiaalia kasvaa tulevaisuudessa.  

Työelämäfoorumi:  



Työelämäfoorumi:  

 
•  Perusasioiden osaaminen tärkeä perusta ammattitaidolle, esimerkiksi 

typografia, sommittelu, värioppi. 
 
•  Kaikilla aloilla asiakas- ja vuorovaikutustaidot  tärkeitä. Työtehtävissä pitää 

osata käyttää asiallisesti eri viestintävälineitä.  
 

•  Selkärankaisuus, aloitteellisuus ja kyky verkostoitua.  

•  Laadun ymmärtämisen ja hallinnan taidot. Esimerkiksi kuvankäsittelyä on 
hyvä opettaa myös painotuotannon koulutuksessa, koska sitä kautta 
voidaan opettaa laatuosaamista.  

•  Ryhmätyötaidot, aikataulutus sekä tuotantoprosessin kokonaishallinta. 



•  Taloushallintaan liittyvien asioiden osaaminen, esimerkiksi tarjousten 
tekeminen, taulukkolaskennan käyttö tai laskun kirjoittaminen.  

•  Monimediataidot 

•  Laaja-alaisuuden rinnalla tulee huomioida, että ammattitaito on useilla 
aloilla myös eriytynyttä. Pitää päästä riittävän aikaisin opiskelemaan 
oman alueen erityiskysymyksiä. 

•  Työturvallisuuden opetuksessa huomioitava alakohtaiset tarpeet. 
Esimerkiksi tapahtumatekniikan tai elokuvatuotannon alueella ei riitä 
yleisen tason opetus. 

 

Työelämäfoorumi:  



 
•  Graafisen toteutuksen alalla hyötyä on ohjelmointikielien tuntemuksesta.  

Työelämäfoorumi:  

•  Valokuvaajien koulutukseen videokuvauksen opetusta. Useissa 
toimenkuvissa still-kuvien ottamisen lisäksi pitää osata videoida. 

•  Valokuvaajia tarvitaan työtehtäviin laajalle mediakentälle esimerkiksi 
digitointiin tai verkkomedian tuotannollisiin tehtäviin.  



 Kuva- ja mediataiteen alaan liittyviä: 
 
•  Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelman sijoittuminen viestintäalan klusteriin 

ongelmallista. Näkökulma työn tekemiseen ei ole kaupallinen. Taidealojen 
klusteri parempi, vrt. Taideyliopisto. 

Työelämäfoorumi:  

 
•  Kuva- ja mediataiteen koulutuksen nimessä sana kuvataide huono. Nykytaide 

olisi käsitteenä laajempi ja pitää sisällään eri välineillä tehtyä taidetta.  

•  Alalla ei ole useinkaan työnantajia tai yritystoimintaa.  

•  Koulutuksen tulisi antaa taitoja rahoitusten saamiseen, elämänhallintaan 
ja työn organisointiin (hakemusten tekeminen, näyttelyjen järjestäminen 
jne.).  



Yksi	  perustutkinto	  

AV-‐vies%ntä,	  media-‐assisten>	  

Painovies%ntä,	  painotuotantoassisten>	  
	  

Koulutusohjelmat: 	  1)	  painotekniikka	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2)	  ulkoasuntoteutus	  

Kuvallinen	  ilmaisu,	  kuva-‐artesaani	  
	  

Koulutusohjelmat: 	  1)	  graafinen	  suunni3elu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  2)	  kuva-‐	  ja	  mediataide	  	  
	  3)	  valokuvaus	  

	  

Vies%ntäalan	  perustutkinto	  



Yksi	  perustutkinto	  ja	  	  
viisi	  koulutusohjelmaa	  
 
1) Graafisen toteutuksen koulutusohjelma 

kuvallisen ilmaisun graafinen suunnittelu +  
painoviestinnän ulkoasun toteutus  

 
2) AV-viestinnän koulutusohjelma 
 
3) Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma 
  
4) Painotuotannon koulutusohjelma 
  
5) Valokuvauksen koulutusohjelma 



Uuden	  perustutkinnon	  nimi	  

Viestintäalan perustutkinto, xxxxx  
(xxxx alakohtainen koulutusohjelma) 
 

 Viisi koulutusohjelmaa: 
Viestintäalan perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma 

Viestintäalan perustutkinto, graafisen toteutuksen koulutusohjelma 

Viestintäalan perustutkinto, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma 

Viestintäalan perustutkinto, painotuotannon koulutusohjelma 

Viestintäalan perustutkinto, valokuvauksen koulutusohjelma 
 

Tutkintonimikkeistä	  luovutaan:	  	  
media-‐assisiten@,	  painotuotantoassisten@	  ja	  kuva-‐artesaani	  
	  



PERUSTAIDOT

AMMATILLISET TAIDOT
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Klusteripohjainen tutkintorakenne 

ViesBntäalan	  perustutkinto,	  	  
AV-‐vies%nnän	  koulutusohjelma	  

ViesBntäalan	  perustutkinto,	  	  
painotuotannon	  koulutusohjelma	  

Tutkinnot	  muodostuvat	  saman	  laajan	  
kokonaisrakenteen	  pohjalta	  
alakohtaisten	  muodostelmasääntöjen	  
perusteella.	  
	  
Osa	  opinnoista	  yhteisiä,	  osa	  
alakohtaisia	  	  



Osaamistasot	  

1)	  Tilaajataso	  

2)	  ToteuMajataso	  

3)	  Erityisosaajataso	  

Vies%ntäalalla	  tarvitaan	  samoja	  perustaitoja	  ja	  -‐%etoja.	  Kuitenkin	  eri	  aloilla	  
osaamisen	  tarve	  on	  erilaista.	  
	  
Osaamistasoilla	  määritellään,	  kuinka	  syvällises%	  opiskelijan	  tulee	  hallita	  jokin	  
asia-‐alue.	  	  



Tilaajataso	  

Tilaajatason	  tausta-‐ajatuksena	  on	  monilla	  vies%ntäaloilla	  
yleinen	  toimintapa,	  jossa	  työprojekteissa	  osaamista	  
haetaan	  yhteistyökumppanien	  kau3a.	  Verkostoitumiseen	  
tarvitaan	  kykyä	  ymmärtää	  koko	  vies%ntäalan	  
toimintamalleja	  ja	  käsi3eitä.	  	  
	  
Tilaajatasolla	  osaaminen	  on	  asioiden	  ja	  toimintamallien	  
%etämistä	  tai	  tuntemista.	  	  



Toteu3ajataso	  

Toteu3ajatasolla	  tarkoitetaan	  kykyä	  tehdä	  
amma>maises%	  alan	  työtehtäviä.	  Amma%llisen	  
koulutuksen	  yleisin	  tavoitetaso	  on	  koulu3aa	  
toteu3ajatason	  osaajia.	  Perustutkinnon	  perustaidot	  ja	  
amma%lliset	  taidot	  pääasiassa	  tällä	  tasolla.	  	  



Erityisosaajataso	  

Erityisosaajatasolla	  tarkoitetaan	  syvempää	  osaamista	  
jollain	  oman	  suuntautumisalan	  osa-‐alueella.	  
Amma%llisessa	  koulutuksessa	  erityisosaaminen	  
koulutusta	  on	  eniten	  erikoisamma>tutkinnossa.	  	  
	  
Joillain	  aloilla	  kuitenkin	  jopa	  perustutkinnossakin	  voi	  olla	  
amma%llisen	  taidon	  opetusta	  tällä	  tasolla,	  jos	  ala-‐	  tai	  
aluekohtaisia	  tarpeita.	  Esim.	  kapean	  alan	  laite-‐	  ja	  
ohjelmataitoja.	  	  



Ydintaidot	  perustutkinnossa	  
•  Alan	  keskeistä	  ymmärrystä	  ja	  osaamista,	  

joiden	  tulee	  syventyä	  opintojen	  edetessä.	  	  	  

1)	  Amma@-‐idenBtee@	  ja	  -‐eBikka	  

2)	  Kielelliset	  taidot	  

3)	  Toiminta-‐	  ja	  tuotantoympäristötaidot	  	  

4)	  YriMäjyys	  

5)	  Sisällön	  ymmärtäminen	  

6)	  Ilmaisukeinojen	  hallinta	  

•  Osa	  on	  koko	  vies%ntäalalle	  yhteisiä.	  Osa	  on	  
koulutusohjelmakohtaisia.	  

	  
•  Ydintaidoille	  määritellään	  osaamistasot.	  Eri	  

koulutusohjelmissa	  ydintaidot	  voivat	  edetä	  
eri	  tasoille	  alakohtaisista	  tarpeista	  riippuen	  	  



Ydintaidot	  
perustutkinnossa	  
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TO TO TO TO TO Ammatti-identiteetti ja -etiikka
TO TO TO TO TO Kielelliset taidot

TO TO TO TO TO Toiminta- ja 
tuotantoympäristötaidot

TO TO TO TO TO Yrittäjyys
TO TO TO TI TO Sisällön ymmärtäminen TI=tilaajataso
TO TO TO TO Ilmaisukeinojen hallinta TO=toteuttajataso



1)	  Amma@-‐idenBtee@	  ja	  -‐eBikka	  
	  	  	  
	  

Opiskelijalle	  kehi3yy	  amma>-‐iden%tee>.	  	  
	  
Hän	  omaksuu	  amma>maisen	  käytöksen.	  	  
	  
Amma>ee>set	  asiat:	  tekijänoikeus,	  yksityisyydensuoja,	  kestävä	  kehitys	  
	  
Työsuojelu	  
  

Ydintaidot	  
perustutkinnossa	  



2) Kielelliset taidot 
  
  

Suomen kielen taito (/aluekohtaiset kielitarpeet) 
 
Englannin kielen taito 
 
Ammattikielen ja -termien osaaminen.  
 
Kielelliset viestintätaidot 

Ydintaidot	  
perustutkinnossa	  



3) Toiminta- ja tuotantoympäristötaidot  
  
 

Työprosessin ja toimintamallien ymmärtäminen. 
 
Tuotannon tai prosessin kaaren ymmärtäminen 
 
Laatutekijöiden ymmärtäminen työn kulussa 
 
Ammatilliset laite- ja tietotekniset valmiudet 
 
Kestävän kehityksen näkökulma työprosessissa 
 
Työsuojelullinen näkökulma työprosessissa 

 
 

Ydintaidot	  
perustutkinnossa	  



4) Yrittäjyys 
  

Sisäisen yrittäjyyden taidot 
 
Kyky kertoa omasta osaamisestaan.  
 
Omien työtehtävien seuraaminen, mittaaminen ja 
aikatauluttaminen.  
 
Valmiudet omalle alalleen ominaiseen yrittäjätoimintaan. 

Ydintaidot	  
perustutkinnossa	  



5) Sisällön ymmärtäminen 
 

Etenee kaikissa koulutusohjelmissa toteuttajatasolle paitsi 
painotuotannossa tilaajatasolle. 
 
  
Valmiudet ymmärtää viestinnän sisältöjä, jotta pystyy toimiaan 
ammattimaisesti työtehtävissään.  
 
Laajakatseisen ja suvaitsevaisen vastaanottokyvyn kehittäminen.  
 
Sisällön ja käytettyjen ilmaisukeinojen välisen yhteyden ymmärtäminen. 
  

Ydintaidot	  
perustutkinnossa	  



7) Ilmaisukeinojen hallinta 
  

Ydintaito on yhteinen kaikille muille paitsi painotuotannon alalle. 
 
  
Viestinnän ja taiteen ilmaisukeinojen kehittäminen.  
 
Ilmaisukeinojen ja sisällön välisen yhteyden ymmärtäminen. 

  

Ydintaidot	  
perustutkinnossa	  



Ydintaidot	  

	  
•  Ydintaidot	  antavat	  mahdollisuuden	  määritellä	  opintojen	  

osien	  merki3ävyy3ä,	  kun	  opintojen	  laajuu3a	  arvoidaan	  
ECVET-‐järjestelmällä*.	  	  

	  
	  
*)	   	  Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä. 

 Oppimistuloksia ei arvioida aikaperusteisesti kuten opintoviikoissa. Niiden määrittelyssä 
 keskeistä on tutkinnon osan merkittävyys  ja painoarvo tutkinnossa. 	  

•  OPS-‐tason	  suunni3elussa	  opinnon	  osan	  
yhteydessä	  kerrotaan	  siihen	  lii3yvät	  ydintaidot	  	  

•  Ydintaitojen	  opetus	  edelly3ää	  amma%llista	  
toimintaympäristöä.	  	  

•  OPS:n	  toteutustasolla	  tarkastellaan,	  millä	  
toteutustavoilla	  ydintaitoja	  opetetaan.	  	  



PERUSTAIDOT

AMMATILLISET TAIDOT
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PERUSTAIDOT (30 ov)
Perustaito-opinnoissa omaksutaan ammatilliset 
perustaidot, ammattiosaamisen ”kivijalka”. 
Perustaitojen opintoihin kuuluu myös
orientaatio-opinnot, joissa perehdytetään
opintoihin ja viestintäalaan
12 ov perustaidosta kaikille aloille yhteisiä.
Opiskellaan ensimmäisen vuoden aikana.

AMMATILLISET TAIDOT(70 ov)
Viestintäalan ammatillisia osa-alueita, joiden 
omaksuminen edellyttää alan perustaitojen 
hallintaa. 
Ammatillisten taitojen opinnot voivat alkaa 
1. vuoden lopussa, mutta sijoittuvat pääosin 
2. ja 3. opintovuodelle. 

ATTO-OPINNOT (20 ov)
Yleissivistävät ja jatko-opintokelpoisuuden 
antavat opinnot (esim. äidinkieli, matematiikka, 
liikunta, taide ja kulttuuri, ruotsi, englanti)
Oppilaitos määrittää ajallisen sijainnin

Perustutkinto	  120	  ov	  

Perustaidot	  30	  ov	  ensimmäisen	  
vuoden	  aikana	  
	  
Perustaidot	  osaamisen	  
”kivijalka”	  
	  
Amma%lliset	  taidot	  70	  ov	  
	  
A3o-‐opinnot	  20	  ov	  



PERUSTAIDOT

AMMATILLISET TAIDOT
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12	  ov	  kaikille	  koulutus-‐
ohjelmille	  yhteisiä	  pakollisia.	  
	  
Alakohtainen	  näkökulma.	  
	  
Perustaidot	  voivat	  edetä	  eri	  
osaamistasoille.	  

Perustaidot	  30	  ov	  



Orientaatio
viestintäalaan 

Ammattietiikka: 
-tekijänoikeudet
-lainsäädäntö yms.

Kielellinen osaaminen:
-ammattisanasto
-englannin kielen taito

Tietotekniikan 
perustaidot

Yrittäjyys ja oman
osaamisen 
markkinointi

Valokuvaus:
-Kuvaus ja kuvankäsit-
tely

Kulttuurin ja
taiteen  
ymmärrys

Kuvallinen ilmaisu

Graa!nen suunnittelu
-typogra!a ja sommittelu
-ohjelmien perusteet

Kaikille	  aloille	  yhteiset	  perustaidot	  

Julkaisun perustaidot:
-monikanavajulkaisu



Orientaatio
viestintäalaan 

Ammattietiikka: 
-tekijänoikeudet
-lainsäädäntö yms.

Kielellinen osaaminen:
-ammattisanasto
-englannin kielen taito

Tietotekniikan 
perustaidot

Yrittäjyys ja oman
osaamisen 
markkinointi

Valokuvaus:
-Kuvaus ja kuvankäsit-
tely

Kulttuurin ja
taiteen  
ymmärrys

Kuvallinen ilmaisu
Graa!nen suunnittelu
-typogra!a ja sommittelu
-ohjelmien perusteet
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Perusopinnot	  

Ydintai
dot	  	  

koko	  op
intojen

	  	  

ajan	  

Julkaisun perustaidot:
-monikanavajulkaisu

OMA 
PERUSTAITO

OMA 
PERUSTAITO

OMA 
PERUSTAITO

OMA 
PERUSTAITO

OMA 
PERUSTAITO

	  
3.	  vuosi	  

2.	  vuosi	  

1.	  vuosi	  



TI TI TI TI TI Orientaatio+opintoihin+ja+viestintäalan+toimintaympäristöön
TI+ TI+ TI+ TI+ TI+ Ammattietiikan+perustaidot
TI+ TI+ TI+ TI+ TI+ Ammattienglanti+ja+ammattisanasto
TI+ TI+ TI+ TI+ TI+ Graafisen+suunnittelun+perustaidot+
TI+ TI+ TI+ TI+ TI+ Julkaisun+perustaidot+eri+medioissa
TI+ TO TO TI+ TI+ Kuvallisen+ilmaisun+perustaidot
TO TO TO TO TO Tietotekniikan+perustaidot
TI+ TI+ TI+ TI+ TO Valokuvauksen+perustaidot
TI+ TO TO Ti+ TO Viestinnän+kulttuuriset+sisällöt+
TI+ TI+ TI+ TI+ TI+ Yrittäjyys+ja+oman+osaamisen+markkinointi

!tilaajataso!!=+TI+++++++++++
vähintään!tilaajataso!= +TI+

toteuttajataso!=!TO
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Pakolliset	  12	  ov	  	  
perustaidot	  
perustutkinnossa	  



Pakolliset	  	  
perustaidot	  30	  ov	  
AV-‐vies%nnän	  
koulutusohjelmassa	  

TI Orientaatio+opintoihin+ja+viestintäalan+toimintaympäristöön
TI+ Ammattietiikan+perustaidot
TI+ Ammattienglanti+ja+ammattisanasto
TI+ Graafisen+suunnittelun+perustaidot+
TI+ Julkaisun+perustaidot+eri+medioissa
TI+ Kuvallisen+ilmaisun+perustaidot
TO Tietotekniikan+perustaidot
TI+ Valokuvauksen+perustaidot
TI+ Viestinnän+kulttuuriset+sisällöt+
TI+ Yrittäjyys+ja+oman+osaamisen+markkinointi
TI+ Liikkuvan+kuvan+perustaidot+
TI+ Verkkojulkaisun+perustaidot
TI+ Animaatiotuotannon+perustaidot !tilaajataso!!=+TI+++++++++++
TI+ Tapahtumatuotannon+perustaidot vähintään!tilaajataso!= +TI+
TI+ Äänituotannon+perustaidot toteuttajataso!=!TO

AV
#v
ie
st
in
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Pakolliset	  	  
perustaidot	  30	  ov	  
graafisen	  tuotannon	  
koulutusohjelmassa	  

TI Orientaatio+opintoihin+ja+viestintäalan+toimintaympäristöön
TI+ Ammattietiikan+perustaidot
TI+ Ammattienglanti+ja+ammattisanasto
TI+ Graafisen+suunnittelun+perustaidot+
TI+ Julkaisun+perustaidot+eri+medioissa
TO Kuvallisen+ilmaisun+perustaidot
TO Tietotekniikan+perustaidot
TI+ Valokuvauksen+perustaidot
TO Viestinnän+kulttuuriset+sisällöt+
TI+ Yrittäjyys+ja+oman+osaamisen+markkinointi
TO Verkkojulkaisun+perustaidot !tilaajataso!!=+TI+++++++++++
TO Julkaisun+suunnittelu+ja+toteutus vähintään!tilaajataso!= +TI+
TO Painotuotteen+valmistusprosessi+ja+tulostus toteuttajataso!=!TO
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Pakolliset	  	  
perustaidot	  30	  ov	  
kuva-‐	  ja	  mediataiteen	  
koulutusohjelmassa	  

TI Orientaatio+opintoihin+ja+viestintäalan+toimintaympäristöön
TI+ Ammattietiikan+perustaidot
TI+ Ammattienglanti+ja+ammattisanasto
TI+ Graafisen+suunnittelun+perustaidot+
TI+ Julkaisun+perustaidot+eri+medioissa
TO Kuvallisen+ilmaisun+perustaidot
TO Tietotekniikan+perustaidot
TI+ Valokuvauksen+perustaidot
TO Viestinnän+kulttuuriset+sisällöt+ !tilaajataso!!=+TI+++++++++++
TI+ Yrittäjyys+ja+oman+osaamisen+markkinointi vähintään!tilaajataso!= +TI+
TO Havainto+kuvallisessa+ilmaisussa toteuttajataso!=!TO
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Pakolliset	  	  
perustaidot	  30	  ov	  
painotuotannon	  
koulutusohjelmassa	  

TI Orientaatio+opintoihin+ja+viestintäalan+toimintaympäristöön
TI+ Ammattietiikan+perustaidot
TI+ Ammattienglanti+ja+ammattisanasto
TI+ Graafisen+suunnittelun+perustaidot+
TI+ Julkaisun+perustaidot+eri+medioissa
TI+ Kuvallisen+ilmaisun+perustaidot
TO Tietotekniikan+perustaidot
TI+ Valokuvauksen+perustaidot
Ti+ Viestinnän+kulttuuriset+sisällöt+
TI+ Yrittäjyys+ja+oman+osaamisen+markkinointi
TO Julkaisun+suunnittelu+ja+toteutus !tilaajataso!!=+TI+++++++++++
TO Painotuotteen+valmistusprosessi+ja+tulostus vähintään!tilaajataso!= +TI+
TO Painotekniikat+ja+viimeistely toteuttajataso!=!TO
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Pakolliset	  	  
perustaidot	  30	  ov	  
valokuvauksen	  
koulutusohjelmassa	  

TI Orientaatio+opintoihin+ja+viestintäalan+toimintaympäristöön
TI+ Ammattietiikan+perustaidot
TI+ Ammattienglanti+ja+ammattisanasto
TI+ Graafisen+suunnittelun+perustaidot+
TI+ Julkaisun+perustaidot+eri+medioissa
TI+ Kuvallisen+ilmaisun+perustaidot
TO Tietotekniikan+perustaidot
TO Valokuvauksen+perustaidot
TO Viestinnän+kulttuuriset+sisällöt+
TI+ Yrittäjyys+ja+oman+osaamisen+markkinointi
TO Rakennettu+kuva !tilaajataso!!=+TI+++++++++++
TO Dokumentaarinen+kuva vähintään!tilaajataso!= +TI+
TO Valokuvailmaisu toteuttajataso!=!TO

Va
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VAK-‐hankkeessa	  ei	  ole	  
tutki3u	  tarkas%	  
	  
Alakohtainen	  
eriytyminen	  kasvaa	  
	  

PERUSTAIDOT

AMMATILLISET TAIDOT

A
T

T
O

-O
P
IN

N
O

T

Amma%lliset	  taidot	  70	  ov	  



Perustutkinnon	  
rakentuminen	  
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OMA PERUSTAITOYHTEINEN PERUSTAITO

YHTEINEN PERUSTAITO

	  
3.	  vuosi	  

2.	  vuosi	  

1.	  vuosi	  



•  Amma>-‐	  ja	  erikoisamma>tutkintojen	  tarpeiden	  selvitys	  on	  
yleisemmällä	  tasolla	  kuin	  perustutkinnon.	  	  

Amma@-‐	  ja	  erikoisamma@tutkintojen	  rakentaminen	  
täytyy	  aloiMaa	  purkamalla	  tämä	  malli	  osiin,	  vaikka	  lopulta	  
niistä	  rakenneMaisiin	  yhteisiä	  klusterimalleja.	  	  

•  Vies%ntäalojen	  amma>-‐	  ja	  erikoisamma>tutkintojen	  
koulutusohjelmien	  laajuuksissa	  on	  epätasaisuuksia.	  	  

	  

•  AV-‐vies%nnässä	  vain	  yhdet	  tutkinnot	  
•  Painovies%nnässä	  paljon	  koulutusohjelmia	  
•  Kuvallisessa	  ilmaisussa	  vain	  valokuvauksen	  tutkinnot	  

Amma>-‐	  ja	  erikoisamma>tutkinnot	  



VIESTINTÄALAN*AMMATTI,*JA*ERIKOISAMMATTITUTKINNOT

Koulutusohjelma/osaamisala Tutkinnon*nimi

Audiovisuaalisen,viestinnän,koulutusohjelma/os.alaAudiovisuaalisen,viestinnän,ammattitutkinto

Audiovisuaalisen,viestinnän,koulutusohjelma/os.alaAudiovisuaalisen,viestinnän,erikoisammattitutkinto

Painotekniikan,koulutusohjelma/os.ala Painajan,ammattitutkinto

Ulkoasun,toteutuksen,koulutusohjelma/os.ala Painopinnanvalmistajan,ammattitutkinto

Painotekniikan,koulutusohjelma/os.ala Digitaalipainajan,ammattitutkinto

Painotekniikan,koulutusohjelma/os.ala Jälkikäsittelykoneenhoitajan,ammattitutkinto

Painotekniikan,koulutusohjelma/os.ala Kirjansitojan,ammattitutkinto

Johtamisen,ja,myynnin,tutkinto Faktorin,erikoisammattitutkinto

Painotekniikan,koulutusohjelma/os.ala Painajamestarin/rotaatiomestarin,erikoisammattitutkinto

Painotekniikan,koulutusohjelma/os.ala Rotaatiomestarin,erikoisammattitutkinto

Ulkoasun,toteutuksen,koulutusohjelma/os.ala Sivunvalmistajamestarin,erikoisammattitutkinto

Painotekniikan,koulutusohjelma/os.ala Konesitojamestarin,erikoisammattitutkinto

Painotekniikan,koulutusohjelma/os.ala Kirjansitojamestarin,erikoisammattitutkinto

Valokuvauksen,koulutusohjelma/os.ala Valokuvaajan,ammattitutkinto

Valokuvauksen,koulutusohjelma/os.ala Valokuvaajan,erikoisammattitutkinto
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Amma@-‐	  ja	  erikoisamma@tutkintojen	  rakentaminen	  
yhteiselle	  pohjalle	  voisi	  olla	  luontevinta	  kahden	  eri	  mallin	  
kauMa,	  eli	  sisällöllis-‐ilmaisullisen	  ja	  laadullis-‐teknisen.	  	  

	  
•  AT-‐	  ja	  EAT-‐tutkinnoissa	  edetään	  syvemmälle	  ja	  pidemmälle.	  	  

Niissä	  alakohtaiset	  erot	  kasvavat	  ja	  yhteinen	  perusta	  ei	  ole	  niin	  
selkeä.	  	  

•  Eri	  aloilla	  on	  löyde3ävissä	  yhteisiä	  osaamisalueita,	  esimerkiksi	  
kielitaito-‐osaaminen,	  %etotekniset	  taidot,	  asiakastaidot	  sekä	  
useilla	  aloilla	  digitaalisen	  työprosessin	  hallinta.	  	  

Amma>-‐	  ja	  erikoisamma>tutkinnot	  



Amma@-‐	  ja	  erikoisamma@tutkintojen	  rakentaminen	  
yhteiselle	  pohjalle	  voisi	  olla	  luontevinta	  kahden	  eri	  mallin	  
kauMa,	  eli	  sisällöllis-‐ilmaisullisen	  ja	  laadullis-‐teknisen.	  	  

Amma>-‐	  ja	  erikoisamma>tutkinnot	  

^ŝƐćůůƂůůŝƐͲŝůŵĂŝƐƵůůŝŶĞŶ�ŽƌŝĞŶƚĂĂƟŽ�                               >ĂĂĚƵůůŝƐͲƚĞŬŶŝŶĞŶ�ŽƌŝĞŶƚĂĂƟŽ

^ŝƐćůůƂůůŝƐͲŝůŵĂŝƐƵůůŝƐĞŶ�ŽƌŝĞŶƚĂĂƟŽŶ
ĂŵŵĂƫͲ�ũĂ�ĞƌŝŬŽŝƐĂŵŵĂƫƚƵƚŬŝŶŶŽƚ

>ĂĂĚƵůůŝƐͲƚĞŬŶŝƐĞŶ�ŽƌŝĞŶƚĂĂƟŽŶ
ĂŵŵĂƫͲ�ũĂ�ĞƌŝŬŽŝƐĂŵŵĂƫƚƵƚŬŝŶŶŽƚ



Sisällöllis-‐ilmaisullisen	  mallin	  hahmo3elua	  

Digitaalisen työnkulun
hallinta

Miljöö- ja studiotyöskentely

�ŝŐŝƚĂĂůŝŶĞŶ�ƚǇƂŶŬƵůŬƵ�ƐĞŬć�ƐƵƵŶŶŝƩĞůƵ�ũĂ�ŬĂƵƉĂůůŝƐĞƚ�ƚĂŝĚŽƚ

KielitaitodǇƂŶ�ƐƵƵŶŶŝƩĞůƵ�ũĂ�
ƚƵŽƩĂǀĂ�ƚŽŝŵŝŶƚĂ

dŝĞƚŽũĞŶŬćƐŝƩĞůǇŶ�
perusteet

sĂůŽŬƵǀĂĂũĂŶ�ĂŵŵĂƫƚƵƚŬŝŶƚŽ

Sisällöllis-laadullisen
orientaation 
yhteinen perusta

Valokuvaajan
ammattitutkinnon
oma osuus



Laadullis-‐teknisen	  mallin	  hahmo3elua	  

Tuotetuntemus eri 
ƟůĂŶƚĞŝƐƐĂ�ũĂ�ŽůŽƐƵŚƚĞŝƐƐĂ 

<ŽŶĞŝĚĞŶ�ũĂ�ůĂŝƩĞŝĚĞŶ�
ŚƵŽůƚŽ�ũĂ�ŬƵŶŶŽƐƐĂƉŝƚŽ

Tuotannon sisällöllisten 
ja ilmaisullisten asioiden 
tunteminen

Työmenetelmien hallinta/ 
tarvittavien koneiden, 
laitteiden hallinta

Digitaalisen työnkulun 
hallinta

Ryhmän vetäjänä 
toimiminen

Materiaalien ja 
tarvikkeiden 
hankinta

Töiden suunnittelu ja 
resurssien hallinta

Tuotannon sisällöllisten 
ja ilmaisullisten asioiden 
tunteminen

Tuotannon kustannus-
rakenteen tunteminen

Tuotantomateriaalien 
tunteminen

Työturvallisuus ja 
ympäristöasiat

Myynnin tukitehtävät

Asiakaspalvelu-
työskentely

Tuotanto, tuotteiden
hinnoittelu

Ryhmänvetäjä Myynnin tuki

Tuotantoprosessin 
tunteminen

Tuotannon ohjaus ja 
suunnittelu

Vuorovaikutustaidot

Tuotannon ylläpito ja 
uusien tuotteiden 
kehittäminen

Tuotantolaadun hallin-
taan ja seurantaan 
liittyvien töiden hallinta

Tuotanto-laitteiden 
korjaus- ja huoltotoiminta

Tuotannon kehittäjä, 
laatuvastaava

Ammatillisen
englannin 
hallinta

Eri tuotantovaiheiden 
laadunhallinta

Julkaisuohjelmien/ 
laitteiden hallinta

Eri viimeistelykoneiden 
ja linjojen hallinta

Varastointi ja 
logistiikan hallinta

Tulostustiedostojen ja 
tulostuksen hallinta

Tiimi – ja verkosto
työskentelyn tunteminen

Tietotekniikan moni-
puolinen käyttö esim. 
tietotekniikan AB-kortti

Yritystoiminta/ 
liiketoiminta

Innovatiivisuus ja 
luova ongelmanratkaisu

Kuvankäsittely ja 
taittotiedostojen 
valmistus 

Muuttuvan tiedon 
hallinta, personointi-
ohjelmien hallinta

Verkkosivujen hallinta

Moniosaaja

Tuotannon sisällöllisten 
ja ilmaisullisten asioiden 
tunteminen

Painoviestinnän perusosaaminen (suoritetaan, jos ei painoviestinnän perustutkintoa)



•  Kirjansitojan	  amma>-‐	  ja	  erikoisamma>tutkinnot	  ovat	  niin	  
käsityövaltaisia,	  e3ä	  niille	  sopivampi	  sijoituspaikka	  voisi	  olla	  
käsi-‐	  ja	  taideteollinen	  ala.	  

	  
•  Tarve3a	  laaja-‐alaiselle	  %edo3ajan	  amma>tutkinnolle	  

•  Tea3eritekniikan	  amma>-‐	  ja	  erikoisamma>tutkinnoissa	  on	  
vahva	  lii3ymäpinta	  AV-‐vies%nnän	  tutkintoihin.	  Se	  voitaisiin	  
lii3ää	  osaksi	  vies%nnän	  alan	  amma>-‐	  ja	  erikoisamma>-‐
tutkintoja.	  	  

  

Amma>-‐	  ja	  erikoisamma>tutkinnot	  
muita	  huomioita	  



Mitä	  seuraavaksi?	  

Oppilaitosten	  vies%nnänalan	  verkoston	  perustaminen.	  
Tarkoitus	  tavata	  n.	  kerran	  vuodessa,	  vaihtaa	  kokemuksia	  ja	  
kehi3ää	  amma%llista	  opetusta	  aivan	  käytännön	  tasolla.	  
	  
Hankkeen	  tulokset	  OPH:lle	  koulutuksen	  suunni3elua	  varten.	  


