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titapoihin. TUTKE 1 -hankkeen ohjausryhmän esitykset antavat mielekkään kehyksen
viestintäalan koulutuksen kehitystarpeiden selvittämiselle.

VAK-hankkeen kuvaus ja tavoitteet
Viestintäalan tutkintojen kehityshanke (VAK) on Opetushallituksen rahoittama hanke,
jossa alan oppilaitoksista muodostettu työryhmä on tutkinut viestintäalan toisen asteen
ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeita ja mahdollisuutta muodostaa viestintäaloille yhteisiä tutkintoja. Nämä viestintäalat ovat audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun ja painoviestinnän ammatillisen koulutuksen alat (kuvio 1). Alan tutkinnot ja tutkintonimikkeet on esitetty liitteessä 1.

AV-viestinnän ala

Kuvallisen ilmaisun ala

Viestintäalojen yhteiset tutkinnot

Painoviestinnän ala
Kuvio 1: Viestintäalan yhteisten tutkintojen
muodostaminen VAK-hankkeessa

VAK-hankkeessa tärkeänä näkökulmana on ollut työelämän tarpeet: mitä tietoja, taitoja ja valmiuksia koulutuksen tulisi antaa tuleville viestintäalan ammattilaisille. Hankkeessa on määritelty koulutuksen sisällön asia-alueet, jotka antavat perustan jatkuvalle
tarpeelle kehittyä työelämän muutoksissa. Tarkasteltavana on ollut viestintäalojen yhteinen pohja sekä alakohtaiset erityispiirteet. Näiden perusteella on muodostettu yksi
yhteinen klusteripohjainen tutkintomalli AV-viestinnän, painoviestinnän ja kuvallisen
ilmaisun perustutkintoihin. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen yhdistämismahdollisuutta on tarkasteltu yleisemmällä tasolla.
Hankkeen toteutus ajoittui ajankohtaan, jolloin opetusministeriö esitti koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) 2011–2016 linjausten mukaisia
aloituspaikkojen vähennyksiä ammatilliseen peruskoulutukseen (OKM 9.11.2012).
VAK-hankkeessa on tarkasteltu näitä vähennyksiä viestintäalan näkökulmasta. Hankkeessa on myös pohdittu ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnan uudistamisen
vaikutuksia viestintäalan koulutukseen. Asetus opiskelijavalinnasta astui voimaan
1.1.2013. (OKM 20.12.2012)
VAK-hankkeen oppilaitosten välinen vuorovaikutus koettiin tärkeäksi. Kokemusten
vaihtaminen ja verkostoituminen valtakunnallisella tasolla oli arvokasta hankkeen tavoitteisiin pyrkimisen ohella. Jotta oppilaitosten välinen kehitystyö ja vuorovaikutus
pystyisi jatkumaan myös hankkeen jälkeen, VAK-hankkeen loppuseminaarissa käynnistettiin kaikkien Suomen viestintäalojen oppilaitosten verkosto. Sen tarkoituksena on
kokoontua säännöllisesti keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia erilaisista opetuskäytänteistä.

VAK-hankkeen tavoitteet
•

VAK-hankkeen tavoitteiden lähtökohtana on ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehityshankkeen 2009-2010 (TUTKE 1) ohjausryhmän esitykset:
-- Nykyisen koulutus- ja opintoalaluokituksen kehittämistä olisi tarkasteltava
klusteriajattelun pohjalta. Tutkinnot muodostuisivat laajojen yhteisten ala- ja
aihekokonaisuuksien pohjalta. Tämä malli auttaa tunnistamaan eri alojen yhteisiä osaamisalueita ja yhteyksiä sekä kehittää koulutusta vastaamaan työelämän muuttuvia osaamistarpeita. Klusterimallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laajapohjaista tutkintorakennetta, johon on koottu yhteen yleisellä tasolla
kaikki viestintäalan koulutusohjelmissa ja osaamisaloilla koulutettavat aihekokonaisuudet. Kaikki tutkinnot muodostuvat saman klusterimallin pohjalta.
Tutkinnon muodostumissäännöt määrittävät, mitä klusterin osia jokaiseen tutkintoon kuuluu.
-- Tutkintojärjestelmän kehittämistä tulisi tehdä yhdessä työelämän kanssa vastaten
sen osaamistarpeisiin.
-- Tutkintojen edellyttämä osaaminen tulisi olla laajasti hyödynnettävissä useammassa kuin yhdessä työpaikassa.
Viestintäala on laaja-alainen ja ulottuu monille elinkeinoelämän alueille. Viestintätekniikoiden kehitys on nopeaa ja vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan sekä ihmisten kommunikoin4

•
•
•
•

Selvittää viestintäalojen koulutuksen kehittämistarpeita: päällekkäisyyttä ja
erityispiirteitä.
Kehittää viestintäalan opetusta yhteistyössä työelämän kanssa.
Muodostaa ja tutkia klusteriopintomalleja viestintäalojen tutkinnoissa.
Hahmottaa erilaisia tutkintopolkutarpeita viestintäalalla.
Muodostaa verkosto viestintäalan opintojen kehittämiseen.

Hankkeen toteuttajat ja ohjausryhmä
Hanketta on tehty yhteistyössä alla olevien oppilaitosten kesken. Heltech (nimi 1.1.
2013 alkaen Stadin ammattiopisto) on vastannut hankkeen koordinoinnista. Liitteessä
2 on hankkeen toimijoiden nimet.
HELTECH, Helsingin tekniikan alan oppilaitos
AEL
Koulutuskeskus SALPAUS
Oulun seudun ammattiopisto
Porvoon ammattiopisto
Tampereen ammattiopisto (nimi 1.1. 2013 alkaen TREDU)
Turun ammatti-instituutti
Vantaan ammattiopisto Varia
5

Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä myös Pekka Halosen akatemian kanssa kuvallisen ilmaisun kuva- ja mediataiteen sekä valokuvauksen koulutusohjelmien tarpeista. Lisäksi Painoviestinnän tutkintojen tarpeista on kuultu Jyväskylän ammattiopistoa.
Hankkeessa on toiminut ohjausryhmä, jossa mukana on ollut oppilaitosedustajien lisäksi työelämä- ja järjestöedustajia sekä Opetushallituksenn edustaja. Ohjausryhmä on
kokoontunut hankkeen aikana kuusi kertaa. Ohjausryhmän jäsenet on mainittu liitteessä 2.

tarpeista ja tulevaisuudennäkymistä. Foorumissa esiin tulleet huomiot on sisällytetty
VAK-hankeraportin asiasisältöön eri yhteyksissä. Huomiot sisältävät tietoa mm. työelämän muutoksista, koulutustarpeista ja viestintäalan koulutuksen sisällöistä.

Aikataulu
Hanke alkoi vuoden 2012 alussa ja päättyi helmikuussa 2013. Työskentely eteni seuraavalla aikataululla:

Kevät 2012
-- Hankkeen aloitus
-- Työryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelyä

Syksy 2012
-- Työryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelyä
-- VAK-hankkeen työelämäfoorumi 10.12.2012

Helmikuu 2013
-- VAK-hankkeen valtakunnallinen loppuseminaari 1.2.2013, minkä yhteydessä
viestintäalan oppilaitosten verkoston käynnistäminen
-- Hankkeen loppuraportin valmistuminen

Työelämäyhteistyö ja VAK-hankkeen työelämäfoorumi
VAK-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää viestintäalan opetusta yhdessä työelämän
kanssa. Yhteistyötä tehtiin monella tasolla: Ohjausryhmässä oli mukana työelämän ja
järjestökentän edustajia (ks. liite 2). Hankkeen oppilaitosedustajien työelämäyhteistyö
toteutui myös oppilaitosten työelämäyhteistyön ja henkilökohtaisten työelämäkontaktien kautta.1
Joulukuussa 2012 järjestettiin VAK-hankkeen työelämäfoorumi. Foorumiin kutsuttujen eri puolelta Suomea tulevien työelämäedustajien valinnassa kiinnitettiin huomiota
siihen, että mukana on kaikkien alojen edustus sekä työntekijä- että työnantajanäkökulma. Osallistujat esitetään liitteessä 3. Työelämäedustajia etsittiin hankkeen toimijoiden ja
ohjausryhmän verkoston sekä alojen tutkintotoimikuntien kautta. Suurimmalla joukolla
työelämäedustajista oli jo ollut aiempia yhteyksiä ammatillisen koulutuksen kenttään esimerkiksi työssäoppimisen tai näyttötutkintojen arvioinnin kautta. Tämä asia vahvisti sitä,
että osallistujat pystyivät hahmottamaan koulutuksen järjestämisen näkökulmaa.
Iltapäivän mittaisessa foorumissa esiteltiin viestintäalan klusteripohjaisen tutkinnon
rakentumisperusteita, alakohtaisia sisältöjä ja hankkeessa muodostettua kaikkien alojen yhteistä osaamisen perustaa. Lisäksi käytiin keskustelua viestintäalan työelämän
Hankkeen aikana sekä toimijoina että ohjausryhmän jäseninä olleet kolme oppilaitosedustajaa
olivat lisäkoulutuksessa työelämäjaksoilla. Tämä oli ajallinen sattuma, mutta vahvisti hankkeen
työelämänäkökulmaa.
1
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Kuva 1: VAK-hankkeen työelämäfoorumi
10.12.2012 (kuva Maria Hästbacka)

Työelämäfoorumin näkemykset tukivat viestintäalan perustutkinnon klusterimallin
opetettavia sisältöjä ja periaatteita. Tuloksia tarkastellessa täytyy kuitenkin huomioida,
että foorumin ajallinen kesto oli lyhyt eikä kaikkien osallistujien tuntemus toisen asteen
ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ollut kovin tarkkaa. Työelämän ja koulutuksen järjestäjien näkemykset olivat yhteneväisiä esimerkiksi perusasioiden hallinnassa,
kuten typografiassa ja visuaalisissa taidoissa, laadun ymmärtämisessä sekä työprosessien hallinnassa ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen osaamisessa erilaisissa työelämän tilanteissa.
Esille nousi myös viestintäalan koulutuksen suunnittelun keskeinen kysymys: Kuinka
suuri osa tutkintoa voi olla alojen yhteistä perustaa, jotta alakohtaisten ammatillisten
taitojen oppimiselle jää riittävästi aikaa? Keskustelua käytiin kuva- ja mediataiteen alan
poikkeavasta orientaatiosta suhteessa muihin viestintäaloihin. Kaikkien työelämäedustajien näkemys oli yhteneväinen siinä, että työelämä on muuttunut tahdiltaan nopeammaksi ja perehdyttämiseen on vähemmän aikaa. Koulutuksen ja työelämän yhteistyön
lisääminen nähtiin tärkeänä koulutuksen kehittämisessä. Työelämäfoorumissa esiin
tuodut huomiot on koottu yksityiskohtaisemmin liitteeseen 4.

Viestintäalan verkoston käynnistäminen
VAK-hankkeen loppuseminaarin yhteydessä käynnistettiin viestintäalan toisen asteen
oppilaitosten verkosto. Sen tavoitteena on kokoontua vuosittaisiin tapaamisiin vuorotellen eri viestintäalan oppilaitoksiin. Loppuseminaariin ja verkoston luomiseen kutsuttiin kaikki Suomen viestintäalan koulutusta tai tutkintojen järjestämistä suunnittelevat
7

henkilöt. Kutsut lähetettiin kaikkiin oppilaitoksiin, joiden yhteystiedot saatiin OPH:n
Opintoluotsi-verkkopalvelukautta2. Verkoston ensimmäinen tapaaminen sovittiin Koulutusyhtymä Salpaukseen syksylle 2013.
Verkoston varsinainen toiminta käynnistyy hankkeen jälkeen. VAK-hankkeen loppuvaiheessa verkostolle perustettiin tiedotuskanavaksi www-sivut nimellä VAV3. Nykyään
ei ole laajapohjaista kaikkien viestintäalojen yhteistä verkostoa, jonka kautta olisi mahdollista kehittää alan koulutusta. Opetusmetodit ja erilaiset yhteistyöhankkeet työelämän kanssa ammatillisessa koulutuksessa ovat monipuolisia, ja verkosto mahdollistaa
näiden kokemusten vaihtamisen oppilaitosten kesken. Liitteessä 5 on esitelty loppuseminaarissa mukana olleet oppilaitokset.

Viestintäalan rajapinnat perusteina
aloituspaikoille
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää viestintäalan toisen asteen peruskoulutuksen
aloituspaikkoihin suuria leikkauksia. Vuosittainen aloittajapaikkojen tavoitemäärä olisi
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011–2016 mukaan viestintä- ja
informaatiotieteissä sekä graafisessa ja viestintätekniikassa 800 aloittajaa vuonna 2016,
kun 2009 aloituspaikkoja on ollut 1606 (KESU).
VAK-hankkeessa on tullut esille useita seikkoja, joiden vuoksi suunniteltu aloituspaikkamäärä on liian alhainen. Sitä tulisi nostaa KESU-tavoitteen 2016 tasosta merkittävästi.
Aloituspaikkojen suunnittelussa pitäisi huomioida, että viestintäalan koulutus palvelee
laajempaa työelämän sektoria kuin viestintäala eikä se tilastoidu selkeästi.
Viestintäala ei ole tarkkarajainen kokonaisuus, koska sillä on runsaasti rajapintoja muihin aloihin. Koulutus palvelee myös muita aloja antaen laaja-alaisen teknis-yleissivistävän pohjan. Viestintätaitoja ja digitaalisen viestintäympäristön hallintaa edellytetään
monen ammatin toimenkuvissa koko elinkeinoelämän alueella. Alan koulutuksen saaneet sijoittuvat siten työnimikkeiltään ja toimenkuviltaan laajalle työelämän kentälle.
Rajapinta esimerkiksi markkinointiin, julkaisutoiminnan sisällön tuottamiseen sekä
tieto- ja viestintätekniikkaan on vahva. Tutkintojen yhdistäminen VAK-hankkeessa lisää edelleen koulutuksen joustavuutta ja valmistuneiden mahdollisuutta sijoittua
edelleen laajemmalle elinkeinoelämän kentälle. Koulutuspaikkojen määrittelyssä ei ole
huomioitu riittävästi tätä viestintäalan luonnetta kytkeytyä muuhun elinkeinoelämään.
Viestintäalalle on tyypillistä luovan osaamisen yhdistyminen muihin aloihin. Tällä perusteella se voidaan lukea luovaan talouteen, jonka taloudellinen merkitys on kasvamassa (Tarjanne ym. 2011, s.17–19). Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan
kulttuuriammateissa ja -toimialoilla työllisyys onkin kasvanut nopeammin kuin kaikkien ammattien ja toimialojen työllisyys (Tilastokeskus 16.8.2012). VAK-hankkeessa on
tullut esiin erityisesti markkinointiviestintä, joka työllistää myös viestintäalan osaajia.
Jatkossa olisi syytä selvittää edelleen tämän rajapinnan vaikutuksia koulutuksen suunnittelussa ja työllistymisessä. Samaan tulokseen on tultu muissakin selvityksissä (Haara,
2012). Myös muihin aloihin on viestintäalalla on selkeitä yhtymäkohtia. Liitteessä 6 on
esitetty esimerkkinä perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksien kautta liittymäpintoja ICT-alaan.

2

Viestintäalan koulutuksen tulisi tukea verkostoitumista ja yhteistyötä muiden alojen
kanssa. Tällä on merkitystä myös yhteiskunnallisesti, sillä uudet innovaatiot ja jopa
toimialat syntyvät eri alojen rajapinnoille (ed. s.18). Esimerkiksi pelialalla yhdistyy
audiovisuaaliseen osaamiseen pelisuunnittelu-, ohjelmointi- ja markkinointitaidot.
VAK-hankkeessa muodostetussa perustutkinnon klusterimallissa ja opintojen sisällöissä on kiinnitetty huomiota verkostoitumistaitoihin ja laaja-alaiseen osaamispohjaan.
Tämä perusta antaa joustavuutta sijoittua erilaisiin muuttuviin elinkeinoelämän työtehtäviin, mutta tukee myös luovuutta ja uusien innovointien syntyä.
VAK-hankkeessa esiin tullut monimediaosaamisen tarve ja myös audiovisuaalisen materiaalin laajempi käyttö tulee asettamaan haasteita viestinnän toteuttamiseen monilla
aloilla ja useissa ammateissa. Tästä syystä viestintä- ja informaatiotekniikan aloituspaikkojen voimakas vähentäminen ei ole perusteltua. Sähköisen viestinnän osuus on
viestintäalalla kasvanut4. (SVT joukkoviestintä) Viestintämateriaalin tuottaminen, vä-

http://www.opintoluotsi.fi

3

VAK-hankkeen www-sivuilta (http://viestinnanala.wordpress.com) tiedotetaan VAV-sivujen verkko-osoite.

8

Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on ollut 2000-luvulla valtaosin sähköisen viestinnän varassa. Television, radion ja verkkomedian yhteenlaskettu liikevaihto on kaksinkertaistunut.

4

9

littäminen ja laadunhallinta monimediaympäristössä edellyttää alan osaajia ja lähentää
koulutuksen eri sektoreille luokiteltuja koulutusaloja.5 Viestintäalan osaamista tarvitaan
erilaisten viestintäaineistojen tuottamiseen mutta myös niiden hankkimiseen tai ostamiseen. Perinteisen painamisen merkityksen väheneminen näkyy myös tilastotasolla
(Tilastokeskus 16.8.2012).
Aloituspaikkoja suunnitellessa tulisi huomioida, että viestintäalan koulutuksen saaneen
siirtyminen toiselle alalle vie mukanaan aina myös viestintäteknistä osaamista. Tämä
osaaminen on yksi korkean teknologian yhteiskunnan perustaa rakentavia taitoja. Viestintäalan koulutus palvelee hyvin elinkeinoelämää yhdistyessään muuhun osaamiseen.
Toisen asteen ammatillisella koulutuksella on erityisen hyvä mahdollisuus edistää viestintäalan osaamista, sillä koulutuskentällä se sijoittuu heti peruskoulutuksen jälkeen ja
koulutuksesta siirrytään joko jatko-opintoihin tai työelämään (Kuvio 2).

Ylemmät
korkeakoulututkinnot

Ylemmät AMKtutkinnot

1

Alemmat
korkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkinnot

Yliopistot

Ammattikorkeakoulut

4321

5 4 3 2 1

Tohtori
Lisensiaatti

työkokemus

työkokemus

Erikoisammattitutkinnot

Ammatilliset
oppilaitokset

Lukiot

321

321

Ammatilliset
perustutkinnot

Ylioppilastutkinto

Ammattitutkinnot

työkokemus

Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty esimerkkinä aikuiskoulutuksessa AEL:n painoviestinnän perustutkinnon ulkoasuntoteuttajan koulutusohjelman suorittajien ammatti- tai
tehtävänimikkeitä viime vuosilta. Tutkinnon suorittajat tulevat työelämästä hakemaan
lisäkoulutusta ja työskentelevät koulutukseen tulleessaan näillä nimikkeillä. Ne osoittavat, että työelämään sijoittuminen on viestintäalaa laajempaa. Työnantajina ovat esimerkiksi erilaiset yritykset, mainostoimistot, puolustusvoimat, eduskunta, kaupunki,
maahantuontiyritykset, yhdistykset, liitot tai kirjapainot.
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)

Taulukko 1: AEL:n painoviestinnän perustutkinnon ulkoasuntoteuttajan
koulutusohjelman suorittajien ammatti- tai tehtävänimikkeitä viime vuosilta

Viestintäalan työpaikkojen näkyvyys erilaisissa tilastoissa ei ole selkeää myöskään siksi,
että alan työsuhteet ovat usein freelancer-tyyppisiä. Ammatinharjoittajat ovat yrittäjiä,
itsensä työllistäjiä ja lyhytkestoisissa työsuhteissa. Kehityssuunta työelämässä näyttäisi
siltä, että tämänkaltaiset työsuhteet tulevat lisääntymään (TUTKE 1, s. 32). Koulutusta
suunniteltaessa tulisi myös huomioida, että viestintäalan klusterin alle kuuluu taiteen
aloja, joiden mittaaminen ja arvottaminen talouden tai työllistymisen kautta ei ole mielekästä. Niiden merkitys yhteiskunnalle on kulttuurisen, henkisen ja sosiaalisen pääoman luomista ja edistämistä.
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PERUSOPETUS

ESIOPETUS

Kuvio 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen
sijainti koulutuksen kentässä (kaavio OPH)

Alan tarkastelu koulutuskentässä ei ole mielekästä vain viestintäalaan rajattuna kokonaisuutena. Viestintäalan koulutus on hyvä osa monen alan ja ammatin koulutuspolkua, ja koulutuspolitiikan tulisi tukea tällaisia siirtymiä. Aloituspaikkojen suunnittelussa tulisi myös huomioida, että viestintäalan ammatillista peruskoulutusta on tarjolla
koko maan alueella, jotta alan osaajia olisi tarjolla koko elinkeinoelämän palvelukseen
koko Suomessa. Moniosaajien tarve korostuu pienillä paikkakunnilla, joilla erityisosaajia ei aina löydy.
Viestintäalan koulutusalat luokitellaan nykyisin graafiseen ja viestintätekniikkaan sekä viestintä- ja
informaatiotieteisiin.

5

10

11

Tutkintopolkutarpeita ja -mahdollisuuksia
viestintäalalla
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tavoitteet perustuvat lakiin ammatillisesta
opetuksesta. Koulutukseen liittyy odotuksia muistakin suunnista. Sen tulisi vastata paikallisen työelämän osaamistarpeisiin antamalla korkeatasoista koulutusta ja tuottamalla ammattitaitoista työvoimaa. Toisaalta toisen asteen koulutukselta odotetaan kykyä
ehkäistä nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä. Vuoden 2013 alusta alkaen toteutetaan
koulutustakuu, joka on osa hallitusohjelman nuorisotakuuta. Siinä jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.
Tutkintopolkutarpeiden tarkastelua on VAK-hankkeessa tehty perustutkinnoista ja nivelvaiheen koulutuksesta. Viestintäalan koulutuspolkuja on selvitetty alueellisesti liitteessä 7. Viestintäalojen koulutuspolkujen tarkastelussa täytyy kuitenkin huomioida,
että se ei ole tarkkarajainen kokonaisuus. Viestintäalalla on runsaasti rajapintoja muihin
aloihin (Haara, 2012). Viestintäalan koulutuksen jatkotarkastelussa tulisikin erityisesti
kiinnittää huomiota siihen, että se voidaan joustavasti liittää muiden alojen koulutukseen.

Nivelvaiheen koulutus
Viestintäalan nivelvaiheen koulutus antaisi hyviä mahdollisuuksia syrjäytymisen ehkäisyyn. Ala on vetovoimainen, sillä koulutus pystyy antamaan mediataitoja ja välineitä
itsensä ilmaisuun. Se voi myös madaltaa kynnystä ammatillisen koulutuksen aloittamiseen ja edesauttaa nuorten kouluttautumisen aloittamista. Syrjäytymisen ehkäisyssä itse
koulutukseen osallistuminen on elämänhallinnan taitojen kannalta arvokasta.
Toisaalta viestintäala antaa myös laaja-alaista teknis-yleissivistävää pohjaa: viestintätaidot ja digitaalisen viestintäympäristön hallinta ovat osa monen ammatin taitoja. Viestintäalan nivelvaiheen koulutusta suunnitellessa tulisi kuitenkin antaa realistinen kuva
alalle sijoittumisesta ja ohjata muuallekin kuin viestintäalalle.
Viestintäalan nivelvaiheen koulutuksen kehittäminen on yhteiskunnallisesti arvokasta. Sen suunnittelussa tulisi huomioida seuraavaa:Ammattistarttiopetuksessa olisi hyvä
perustaa viestintäalalle alakohtaisia startteja, joissa olisi mahdollisuus kokeilla muitaki aloja ja jotka ohjaisivat jatkokoulutukseen kuitenkin laajemmalle kuin viestintäalan
kentälle.
-- Viestintäalan alakohtaiset ammattistarttiryhmät voisivat antaa tilaajatason tietoja ja taitoja. Tilaajatasolla tarkoitetaan tässä viestintäalalle suunnitelluista
osaamistasoista alinta tasoa. (ks. s. 20)
-- Alakohtainen nivelvaiheen opetus on opiskelijalle motivoivampaa kuin yleinen
elämänhallinnan koulutus. Motivoituminen nivelvaiheen opintoihin vahvistavat myös elämänhallinnan taitoja.
-- Ammattistarttiryhmiä voisivat olla esimerkiksi AV-startti, graafinen startti ja
kuvastartti.

Perustutkintojen koulutus
Viestintäalan työtehtävät ja työllistyminen edellyttävät korkeatasoista osaamista. Koulutuksen sisällön laadukkuus on lähtökohta, joka turvaa ammattitaitoisen työvoiman
saamisen, mutta antaa myös työntekijälle työllistymismahdollisuuden.
Vaikka viestintäalan koulutus tuottaa osaajia viestintäalan sisälle, koulutuksen suunnittelussa on huomioitava se, että alalla on myös koko elinkeinoelämää palveleva teknis-yleissivistävä tehtävä. Viestintäalan koulutusta tulisi järjestää koko Suomessa perustutkintotasolla eikä alan koulutustarpeita kannata tarkastella vain viestintäalan sisällä
olevien työpaikkojen kautta. Viestintäalan ammattilaiset työskentelevät eri alojen rajapinnoilla ja heidän osaamisessaan yhdistyy parhaimmillaan useiden alojen tuntemus.
Viestintäalan koulutuksen suunnittelun tulisi vastata tähän tarpeeseen.

Ylioppilaiden koulutus osaajiksi ja erityisosaajiksi
VAK-hankkeessa on tullut esille useita huomioita ylioppilaiden ammatillisesta koulutuksesta viestintäalalla. Vaikka koulutustakuun myötä toisen asteen koulutuspaikat pyritään suuntaamaan erityisesti perusasteen koulutuksen päättäville (OKM 20.12.2012),
viestintäalalla tulisi huomioida ylioppilaiden koulutukseen liittyvät mahdollisuudet
tuottaa alalle korkeatasoisia osaajia. Ylipäätään ammatillisen koulutuksen tulisi tarjota
koulutusväylä lukiokoulutuksen saaneille, sillä korkea-asteen koulutus ei pysty tarjoamaan aloituspaikkoja kaikille eikä kaikilla ole motivaatiota hakeutua tai mahdollisuutta
suoriutua korkeakouluopinnoista (OKM 20.12. 2012).
Ylioppilastutkinto antaa hyvän yleissivistävän pohjan ja opiskelun perusvalmiudet.
Nämä taidot ovat merkityksellisiä viestintäalalla, jossa työskennellään monipuolisten
sisältöjen ja rajapintojen kanssa. Näiden molempien toisen asteen tutkintojen suorittaminen ei ole päällekkäistä koulutuksen resursseja turhaan kuluttamista vaan antaa
tehokkaan kouluttautumisväylän työelämään. Lukiokoulutus antaa sisällöllisen teoreettisen pohjakoulutuksen ja ammatillinen koulutus käytännön työtehtävien osaamisen.
Tämä koulutusyhdistelmä ei ole päällekkäinen korkea-asteen koulutuksen kanssa käytännönläheisyytensä vuoksi. Koulutus ei anna osaamista kehitys- ja tutkimustehtäviin.
Kapean osaamisalueen tehtävän hallinta edesauttaa sijoittumista työelämään. Tämän
kaltaisille osaajille on tarvetta. Esimerkiksi AV-viestinnän äänialaan suuntautuneet
opiskelijat sijoittuvat työelämään erityisen hyvin, kun he voivat tarjota esim. ohjelmien
ja laitteistojen erityisosaamista. Tämä erityisosaamisen taso on opinnoissa saavutettavissa erityisen hyvin silloin, kun opiskelijalla on jo laaja-alaisia valmiuksia.
Aikuiskoulutus tarjoaa ylioppilaiden koulutukseen näyttötutkintopohjaisen väylän. On
kuitenkin huomattava, että tarjonta aikuiskoulutuksessa on alakohtaisesti epätasaista, sillä valtakunnallinen tarjonta ei kaikilla viestinnän aloilla välttämättä kata kaikkia tutkinnon osia.6 Lisäksi näyttötutkinnot edellyttävät useimmiten jo työkokemusta
ja osaamista alalla. Niissä edellytetään kouluttautumista työelämäkokemusten kautta.
VAK-hankkeen työelämäfoorumissa tuli esille kaikilta työelämän edustajilta tieto siitä,
että työelämässä odotetaan koulutukselta yhä valmiimpia osaajia. Useilla viestintäaloilla
laite- ja ohjelmatekniset vaatimukset ovat niin korkealla, että kouluttautuminen pelkästään työelämän ja näyttötutkintojen kautta ei ole mahdollista.

Esimerkiksi AV-viestinnän perustutkinto sisältää runsaasti valinnaisia tutkinnon osia, joiden tarjontaan ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voi jäädä katvealueita.
6
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Ylioppilaiden kouluttautuminen viestintäalalle tulisi mahdollistaa myös ammatillisen
koulutuksen kautta, ja koulutusväylät viestintäalan perustutkinnoissa kannattaa säilyttää monipuolisena. Sekä kolmivuotiset että nopeutettua koulutusta antavat koulutuspolut ovat tarpeellisia. Oppilaitoksien asiantuntemusta ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään sekä tarvittavien opintopolkujen luomisessa kannattaisi
hyödyntää aloituspaikkojen määrittelyssä. Viestintäalaa ei voida tässä yhteydessä tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Eri alojen koulutuspolkutarpeissa on vaihtelua.
Eri alojen näkemyksiä VAK-hankkeessa ylioppilaiden koulutuksesta:
-- Ylioppilaiden ja peruskoulupohjaisten opiskelijoiden yhteisryhmät toimivat
pedagogisesti hyvin. Ryhmässä automaattisesti tapahtuvan vertaisoppimisen
tukemana saavutetaan hyviä tuloksia. Tätä koulutustapaa voidaan verrata peruskoulun opetuskäytänteisiin, jossa on saavutettu kansainvälisestikin erinomaisia tuloksia.7 (AV-viestinnän ala).
-- Ylioppilaat pystyvät usein saavuttamaan opinnoissaan ammatillisesti korkean
tason ja yltävät erikoisosaamisen alueille, jotka edesauttavat työllistymistä
(AV-viestinnän ala)
-- Kolmivuotisuus turvaa ylioppilaille riittävän ammattitaidon saavuttamisen
viestintäalalla. Kahden vuoden opinnoissa on tällä hetkellä mahdollisuus hyväksilukea liian suuri osa lukio-opinnoilla. Tämä vaarantaa ammattitaidon kehittymisen. (AV-viestinnän ala, kuvallisen ilmaisun ala)
-- Kaksivuotinen yo-linja viestintäalan koulutuksessa on vetovoimainen niille,
jotka haluavat nopean koulutuksen, vaikka koulutusajan lyhyys on myös ongelmallista. (AV-viestinnän ala)
-- Ylioppilaspohjaisia opiskelijoita voidaan pitää osana opinnoistaan ja alanvalinnastaan erityisen kiinnostuneita opiskelijoita. Heille olisi hyvä olla tarjolla oma
polku itsenäisemmän opiskelun kautta valmistua nopeammin ja/tai laajempaan
osaamisalaan. (Painoviestinnän ala)

muistio 20.12.2012) Siitä voi muodostua este pääsyyn moniin viestintäalan ammatteihin, sillä aikuiskoulutuksessa ei tarjota kaikilla viestinnän aloilla monipuolisesti tutkinnon valinnaisia osia.9
Nykyiset viestintäammatit vaativat yhä useammin laaja-alaista osaamista ja taitoja eri
aloilta. Koulutuksen kehittämisessä tulisi edesauttaa eri ammattien ja koulutusalojen
liikkuvuutta rajapintojen yli. Työelämässä tarvitaan yhä suuremmassa määrin viestintäalan monialaisia ammattilaisia (Haara, 2012). Viestintäaloilla olisi perusteltua lukea
toisen tutkinnon suorittaneet samaan kiintiöön ylioppilaiden kanssa tai perustaa myös
heille oma kiintiö, jotta työvoimaa koulutetaan mahdollisimman monipuolisesti elinkeinoelämän tarpeisiin.10 Opiskelijavalintojen uudistus asettaa myös toisen asteen koulutuksessa lukion ja ammatillisen koulutuksen käyneet epätasa-arvoiseen asemaan.

Huomioita ammattitaidon muodostumiseen opinto-ohjauksen
näkökulmasta
VAK-hankeessa on tarkasteltu ammattitaidon muodostumista myös opinto-ohjauksen
näkökulmasta. Tämä tarkastelu on tärkeää, sillä erilaiset muodostumissäännöt, aikaisempien opintojen tai osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa ja henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman ja henkilökotaistamisen tekemistä säätelevät ohjeet vaikuttavat
koulutukseen monin tavoin. Ne voivat joko edistää ja nopeuttaa laadukasta koulutusta,
tai niistä voi tulla esteitä tai haittaa koulutuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Ohjauksen kannalta painopisteet voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:
1. Valmistava polku ennen perustutkintoa
-- Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opintojen hyväksymiseen osaksi ammatillista perustutkintoa suhtaudutaan kriittisesti.

-- Kaksivuotinen ylioppilaskoulutus toimii hyvin painoviestinnässä. Valmistuvilla on hyvä ammattitaito (Painoviestinnän ala)

-- Opinnot ovat tilaajatasolla. Tilaajatasolla tarkoitetaan tässä viestintäalalle suunniteltuja osaamistasoja (ks. s.20).
2. Nopeuttava polku

Oppisopimuskoulutus

-- Muun ammattitutkinnon suorittaneet tulisi rinnastaa ylioppilaisiin. Ylioppilaiden ja toisen asteen tutkinnon suorittajien opintojen laajuus olisi 100 ov. Se
voisi olla myös nopeuttavan polun tutkinnon laajuus, sillä edellinen tutkinto
takaa jo jatko-opintokelpoisuuden.

Oppisopimuskoulutus on hyvä työelämälähtöinen reitti kouluttaa viestintäalan osaajia. Sen ylläpitämistä ja kehittämistä pidetään tärkeänä. On kuitenkin huomioitava, että
osassa viestintäaloja on vaikea saada oppisopimuspaikkoja, koska työtehtävien hallinta
edellyttää pohjatietoja laitetekniikasta ja ohjelmaosaamista. Alan yritykset ovat usein
pieniä, joka myös rajoittaa oppisopimuspaikkojen tarjontaa.

-- Nopeuttavaa polkua kehitettäisiin työelämävaltaiseksi.
3. Erityisosaajan polku

Toisen tutkinnon suorittaneiden kouluttaminen
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisessa8 toisen tutkinnon suorittaneiden mahdollisuutta päästä nuorisoasteen koulutukseen on rajattu. Heidät ohjataan hakeutumaan koulutukseen aikuiskoulutuksen hakupalveluiden kautta. (OKM
Tällä viitataan Pisa-tutkimuksiin.
Asetus astui voimaan 1.1.2013. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran syksyn 2013 yhteishaussa tammikuussa 2014 alkavaan koulutukseen.
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-- Koulutuksessa tarjotaan myös ylioppilaille tai toisen tutkinnon suorittaneille
mahdollisuus suorittaa perustutkinto kolmen vuoden koulutuksessa. Pidempi
Tässä viitataan erityisesti audiovisuaalisen alaan. Siinä koulutukseen sisältyy runsaasti valinnaisia
tutkinnon osia, joista koulutuksen järjestäjät rakentavat tutkinnot.
10
Esimerkkinä eri alojen epätyypillisistä yhdistelmistä on vaikkapa logistiikan alan ja AV-viestinnän
alojen osaamisen yhdistyminen. Nämä alat hallitsevalla olevalla henkilöllä olisi hyvä mahdollisuus
työllistyä elokuvatuotantoihin.
9
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koulutusaika ei ole resurssien hukkaamista vaan mahdollistaa työelämän tarpeet hyvin täyttävien erityisosaajien koulutuksen.
-- Peruskoulu- ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden kouluttamisesta samoissa
ryhmissä on hyviä kokemuksia.
Näihin polkuihin liittyvät huomiot opinto-ohjauksen näkökulmasta ovat tarkemmin
liitteessä 8.

Viestintäalan koulutusalat ja orientaatioerot
VAK-hankkeessa viestintäalojen toisen asteen koulutukseen on sisällytetty AV-viestinnän ja painoviestinnän sekä kuvallisen ilmaisun alojen koulutusohjelmien osaamisalat
(ks. liite 1). Näillä aloilla on löydettävissä yhteinen osaamispohja. Alojen välillä on myös
merkittäviä eroja, jotka täytyy huomioida koulutuksen suunnittelussa. Koulutusohjelmien/osamisalojen orientaatioerot on esitetty alla olevassa kuviossa 3.

Kuva-ja mediataide

AV-viestintä
Graafinen suunnittelu
Ulkoasuntoteutus
Valokuvaus

Sisällöllis-ilmaisullinen orientaatio

Painotekniikka

Laadullis-tekninen orientaatio
Kuvio 3: Nykyisten viestintäalojen orientaatioerot
perustutkinnon koulutusohjelmissa/osaamisaloilla

Viestintäaloilla keskeisimmät erot tulevat esiin siinä, mikä suhde koulutusohjelmalla/
osaamisalalla on ilmaisuun ja sisältöön tai teknisiin ja laadunhallintaan liittyviin asioihin. Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelmassa ilmaisullisten ja sisällöllisten alueiden
hallinta on keskeistä ammattitaitoa. Painotekniikassa ammattitaidon perusta taas on
tuotteen teknisen laadun toteuttamisessa. Vaikka koulutusohjelmilla on yhteistä pohjaa,
keskeisen osaamisalueen vuoksi orientaatio koulutuksessa on erilainen.
Viestintäalalla yhtenäisin orientaatio on AV-viestinnän, graafisen suunnittelun, ulkoasuntoteutusten ja valokuvauksen koulutusohjelmissa/osaamisaloilla. Niille yhteistä on
ammattitaito, jossa tulee viestintäaloista tasapainoisimmin huomioida sekä ilmaisullis-sisällölliset että teknis-laadulliset asiat. Näillä aloilla on kuitenkin huomioitava, että
alojen sisälläkin on ammatin tehtävänkuvasta johtuvia orientaatioeroja. Toimenkuva voi
olla painottunut jompaankumpaan suuntaan. Esimerkiksi valokuvaa, elokuvaa, graafisen suunnittelun tai pelialan tuotteita voidaan tehdä talous- ja elinkeinoelämän tarpeisiin tai kulttuurin ja taiteen kentälle. Usein kuitenkin tehtävissä ilmaisullis-sisällölliset ja
teknis-laadulliset asiat lomittuvat siten, että ammattitaito edellyttää molempien alueiden
ymmärrystä.
Hankkeen aikana on tullut ilmi, että kuva- ja mediataiteen koulutusohjelman sijoittuminen
viestintäalan laajempaan klusteriin on myös ongelmallista. Vaikka alan osaamisalat voidaan
sijoittaa klusterimalliin ja se tukee kuva- ja mediataiteen koulutustarpeita, alan perusorientaatio poikkeaa muista aloista. Välineet ja ilmaisukeinot voivat olla samoja kuin muillakin aloilla,
mutta suhde elinkeinoelämän tarpeisiin on erilainen. Taidealojen koulutuksen arvoperusta
liittyy yhteiskunnan ja yksilön kulttuuritoimintaan. Tiivis suhde elinkeinoelämän tarpeiden kanssa voidaan nähdä ristiriitaisena taiteen alueen koulutuksen tausta-ajatusten kanssa.
Hankkeen työelämäfoorumissa esitettiin, että toisen asteen koulutuksessakin eri taiteen alat
voisivat muodostaa oman klusterinsa, kuten tällä hetkellä korkeatasolla on tehty (vrt. Taideyliopisto11). Kuva- ja mediataiteen koulutuksella on kuitenkin vahva liittymäpinta viestinnän
Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät vuoden 2013 alussa Taideyliopistoksi
11

16

17

muihin aloihin, kuten AV-viestintään, valokuvaukseen ja graafiseen tuotantoon12. Kaikilla
näillä aloilla voidaan myös työskennellä kulttuurin kentällä taiteellisella orientaatiolla. Jos
kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma/osaamisala pidetään jatkossakin viestinnän alojen
klusterin sisällä, sen ominaisluonne on huomioitava.
Painotuotannon koulutusohjelman/osaamisalan orientaatiossa painottuu laadullis-tekninen näkökulma. Koulutusohjelman erityistarpeet on huomioitu klusteria suunnitellessa. Viestinnän alan kehityksessä on näkyvissä monimediallisuus, jolloin viestintää tehdään yhtäaikaisesti useilla välineillä. Painotuotannon koulutuksen sijoittuminen
viestintäalan klusteriin tukee ammattitaidon kehittämistä monimediaalisessa viestintäympäristössä.
13

Alojen orientaatioerot on huomioitu hankkeessa siten, että viestintäalan perustutkinnon suunnittelemisessa on pyritty mahdollisimman joustavaan rakenteeseen. Näkökulma eri asia-alueisiin on alakohtainen ja eri alojen tarpeita on huomioitu osaamistasoilla, joilla määritellään, kuinka syvällisesti jokin asia-alue tulee koulutusohjelmassa
osata. Eri asia-alueiden opintoviikkolaajuuksissa on myös joustoa, jotta eri tutkintojen
ja suuntautumisten tarpeet voidaan huomioida.

Viestintäalan perustutkinnon
koulutusohjelmien/osaamisalojen muutokset
Hankkeessa viestintäalan perustutkintoon on muodostettu viisi koulutusohjelmaa tai
näyttötutkinnoissa osaamisalaa:
AV-viestinnän koulutusohjelma/osaamisala, joka vastaa AV-viestinnän perustutkintoa.
Graafisen toteutuksen koulutusohjelma/osaamisala, jossa on yhdistetty painoviestinnän perustutkinnon ulkoasun toteutuksen ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon graafisen suunnittelun koulutusohjelmat/osaamisalat. Yhdistämisen perusteena on
koulutusten päällekkäisyys.
Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma/osaamisala, joka vastaa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuva- ja mediataiteen koulutusohjelmaa/osaamisalaa.
Painotuotannon koulutusohjelma/osaamisala, joka vastaa painoviestinnän perustutkinnon painotekniikan koulutusohjelmaa/osaamisalaa.
Valokuvauksen koulutusohjelma/osaamisala, joka vastaa kuvallisen ilmaisun
perustutkinnon valokuvauksen koulutusohjelmaa/osaamisalaa.
VAK-hankkeessa koulutusohjelmia/osaamisaloja tarkasteltiin tämänhetkisen tilanteen
pohjalta. Graafisen suunnittelun ja ulkoasun toteutuksen päällekkäisyys oli ilmeinen.
Hankkeessa ei ehditty etenemään koulutusohjelmien/osaamialojen suunnittelussa pidemmälle. On mahdollista, että viestinnän alalla olisi muitakin koulutusohjelmia/
osaamisaloja. Erityisesti AV-viestinnän sisällä on osuuksia, joita voisi olisi mahdollista
nostaa omiksi koulutusohjelmikseen/osaamisaloikseen. Viestintäalan koulutuksen kannalta ei kuitenkaan ole haittaa siitä, että samantyyppiseen osaamiseen voidaan tulla eri
lähestymiskulmista. Se mahdollistaa myös oppilaitoskohtaisen erikoistumisen. Esimerkiksi nykyinen AV-viestinnän perustutkinnossa suoritettava valokuvaukseen suuntautuva AV-viestinnän perustutkinto on pystynyt hyvin vastaamaan työelämän tarpeisiin
ja muutoksiin.

VAK-hankkeessa kuvallisen ilmaisun alan graafinen suunnittelun ja painoviestinnän alan ulkoasun
toteutuksen koulutusohjelmat/osaamisalat on yhdistetty graafisen toteutuksen koulutusohjelmaksi/
osaamisalaksi.
13
VAK-hankkeessa kuvallisen ilmaisun painoviestinnän painotekniikan koulutusohjelman/osaamisalan
nimi on muutettu painotuotannon koulutusohjelmaksi/osaamisalaksi.
12
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Tutkintojen rakentuminen

käsitteitä. Tilaajatasolla osaaminen on asioiden ja toimintamallien tietämistä
tai tuntemista.

Hankkeessa on yksityiskohtaisimmin tutkittu perustutkinnon rakentumista yhteiselle
pohjalle. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tarpeiden selvitys on yleisemmällä
tasolla. Perustutkintoon on hankkeessa muodostettu yhteinen klusterimalli, jossa on
aloille yhteisiä ja yksilöllisiä osuuksia. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla ei ole
muodostettu yhteistä klusterimallia. Se johtuu hankkeen rajallisen ajan ohella myös siitä, että alojen opintojen syventyessä pidemmälle alakohtaiset tarpeet korostuvat.

Toteuttajataso:
Toteuttajatasolla tarkoitetaan kykyä tehdä ammattimaisesti alan työtehtäviä.
Ammatillisen koulutuksen yleisin tavoitetaso on kouluttaa toteuttajatason
osaajia. Perustutkinnon perustaidot ja ammatilliset taidot ovat pääasiassa tällä
tasolla.
Erityisosaajataso:
Erityisosaajatasolla tarkoitetaan syvempää osaamista jollain oman suuntautumisalan osa-alueella. Ammatillisessa koulutuksessa erityisosaamisen koulutusta on eniten erikoisammattitutkinnossa. Joillain aloilla kuitenkin jopa perustutkinnossakin voi olla ammatillisen taidon opetusta tällä tasolla, jos on ala- tai
aluekohtaisia tarpeita, esim. kapean alan laite- ja ohjelmataitoja.

Klusterimalli
Klusterimallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laajapohjaista tutkintorakennetta, johon
on koottu yhteen kaikki viestintäalan koulutusohjelmissa ja osaamisaloilla koulutettavat aihekokonaisuudet. Kaikki tutkinnot muodostuvat saman klusterimallin pohjalta.

Muodostumissäännöt

Viestintäalan ydintaidot

Muodostumissäännöillä tarkoitetaan sääntöä, joka määrittelee, mitä tutkinnon osia
tai osaamisalueita tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan. Viestintäalan tutkinnoissa on
yhteisiä kaikille viestinnän aloille sekä koulutusohjelmille tai osaamisaloille pakollisia
osuuksia. Laajassa klusterimallissa myös valinnaisuutta rajoitetaan, jotta ammattitaito
rakentuu eri aloille keskeisistä osaamisista.

Viestintäalan perustutkinnon klusteria suunnitellessa nousi esiin useita osaamisalueita,
joille oli vaikea löytää ajallista sijaintia koulutuksessa. Ajallisen sijainnin määrittämisen
ongelmat johtuivat siitä, että opetettava asia-alue oli tutkinnon kannalta niin merkittävä,
että tietojen ja taitojen kehittymisen olisi tärkeä jatkua opintojen alkuvaiheesta loppuun
saakka. Nämä taidot nostettiin ydintaidoiksi, joiden merkitys opetuksen suunnittelussa
on keskeinen. VAK-hankkeessa ydintaitoja tarkasteltiin perustutkintotasolla. Ammattija erikoisammattitutkinnoissa niiden merkitystä ei ehditty tarkemmin pohtia.

Osaamisalueet
VAK-hankkeessa käsitellään erilaisia osaamisalueita. Osaamisalueet ovat asioita ja taitoja, joita tutkinnoissa tulisi oppia ja joita voidaan opettaa monilla eri menetelmillä.
Hankkeessa ei ole tarkasteltu opetusmenetelmiä tai toteutustapoja. Laajemmille kokonaisuuksille eli tutkinnon osille on määritelty laajuudet opintoviikkoina. Perustaitotasolla myös pienempien osaamisalueiden laajuutta on kuvattu opintoviikoilla, jotta sen
painoarvo hahmottuisi selkeämmin.

Osaamistasot
Osaamistasoilla määritellään, kuinka syvällisesti opiskelijan tulee hallita jokin opinnon
osa. Määrittely on välttämätöntä, koska viestintäalan uudessa tutkinnossa edellytetään
osaamista koko viestintäalalta. Eri alojen tarpeet vaihtelevat, kuinka syvällistä osaamista eri asioissa tarvitaan. Osaamistasojen tarkoitus ei ole määritellä eri tutkintotasoja
kuten NQF-viitekehyksessä14, vaikka osaamisen tason vaatimus kasvaa tutkintotason
vaihtuessa vaativammaksi. Ne ovat väline määritellä jokaisella tutkintotasolla asioita
opiskeltavan asia-alueen vaativuustasoa.
Tilaajataso:
Tilaajatason tausta-ajatuksena on monilla viestintäaloilla yleinen toimintatapa,
jossa työprojekteissa osaamista haetaan yhteistyökumppanien kautta. Verkostoitumiseen tarvitaan kykyä ymmärtää koko viestintäalan toimintamalleja ja
NQF tarkoittaa tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä (National Qualifications
Framework). Sen avulla voidaan vertailla suomalaisia tutkintoja ulkomaisiin ja edesauttaa kansainvälistä
liikkuvuutta. (NQF)

14

20

•
•
•
•

Ydintaidoilla tarkoitetaan alalle keskeistä ymmärrystä ja osaamista, joiden
tulee syventyä opintojen edetessä.
Ydintaidoille on tyypillistä se, että vaikka niitä opiskellaan jo orientaatio- tai
perustaitovaiheissa, niitä tulee vielä kehittää ja syventää ymmärrystä koko
opintojen ajan.
Ydintaidoista osa on koko viestintäalalle yhteisiä. Osa on koulutusohjelma/
osaamisalakohtaisia.
Ydintaidoille määritellään osaamistasot. Eri koulutusohjelmissa ydintaidot
voivat edetä eri tasoille alakohtaisista tarpeista riippuen.

Ydintaidot sisältävät alan keskeisimmän osaamisen. Ne eivät ole vain tutkinnon suunnittelun taustalla vaikuttavia ajatuksia, vaan niissä määriteltyjen tietojen ja taitojen tulisi
konkretisoitua kaikilla koulutuksen suunnittelutasoilla. Ydintaitojen opetus edellyttää
ammatillista toimintaympäristöä, ja niiden tarkastelu tulee jatkua tutkinnon suorittamisessa alusta loppuun saakka. koulutuksenjärjestäjän Opetussuunnitleman tai näyttötutkinnon järjestämisensuunnitelman teossa on tärkeää, että opinnon osan yhteydessä
mainitaan aina siihen liittyvät ydintaidot ja opiskelusuunnitelman toteutustasolla edelleen tarkastellaan, millä toteutustavoilla ydintaitoja opitaan.
Ydintaidot antavat mahdollisuuden määritellä opintojen osien merkittävyyttä, kun opintojen
laajuutta arvoidaan ECVET-järjestelmällä (European Credit System for Vocational Education
and Training). Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä
tähtää tutkintojen vertailtavuuteen ei maissa ja mahdollistaa opiskelijoiden kansainvälisen
liikkuvuuden tutkinnon suorittamisessa. Oppimistuloksia ei arvioida aikaperusteisesti kuten
opintoviikoissa. Niiden määrittelyssä keskeistä on tutkinnon osan merkittävyys ja painoarvo
tutkinnossa (FINECVET). Tutkinnon osaan liitetyt ydintaidot antavat tätä tietoa.
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Viestintäalan ydintaidot perustutkinnon koulutusohjelmissa/osaamisaloissa

Valokuvaus

Ammatti-identiteetti
Kielelliset taidot
Toiminta- ja tuotantoympäristötaidot
Yrittäjyys
Sisällön ymmärtäminen
Ilmaisukeinojen hallinta

Painotuotanto

-------

Kuva- ja mediataide

Perustutkintoon on määritelty kuusi ydintaitoa15:

Graafinen toteutus

AV-viestintä

Taulukko 2: Perustutkinnon koulutusohjelmien ydintaidot ja niiden osaamistasot

TO TO TO TO TO

Ammatti-identiteetti ja -

etiikka

TO TO TO TO TO Kielelliset taidot

Kuviossa 4 ydintaidot esitetään nuolilla, joiden eteneminen läpi tutkinnon kuvaa sitä,
että taitojen kehittyminen kestää koko tutkinnon ajan ja jatkuu edelleen työelämässä.

TO TO TO TO TO

PERUSTAIDOT

Toiminta- ja

tuotantoympäristötaidot

TO TO TO TO TO Yrittäjyys
TO TO TO TI TO Sisällön ymmärtäminen
TO TO TO

TO Ilmaisukeinojen hallinta

TI=tilaajataso
TO=toteuttajataso

AMMATILLISET TAIDOT
1) Ammatti-identiteetti ja -etiikka
2) Kielelliset taidot
3) Toiminta- ja tuotantoympäristötaidot
4) Yrittäjyys
5) Sisällön ymmärtäminen
6) Ilmaisukeinojen hallinta

Ammatti-identiteetti ja -etiikka
Ydintaito on yhteinen kaikille aloille.
Etenee kaikissa koulutusohjelmissa toteuttajatasolle.
Opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle kehittyy ammatti-identiteetti. Hän omaksuu
ammattimaisen käytöksen. Hän osaa toimia ammattiinsa liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa asianmukaisella tavalla asiakkaiden, työtovereidensa ja yhteistyökumppaneidensa
kanssa.
Opiskelija ymmärtää alaansa liittyviä eettisiä kysymyksiä, sopimuksia sekä lainsäädäntöä ja osaa toimia niiden mukaisesti. Näitä ovat tekijänoikeuskysymykset ja yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset sekä kestävän kehitykseen liittyvien kysymysten ymmärtäminen.

Kuvio 4: Viestintäalan ydintaidot
perustutkinnossa

Koulutusohjelmien orientaatioerojen vuoksi ydintaidot eivät ole samoja kaikilla aloilla ja ne etenevät myös eri osaamistasoille. Ydintaitojen opetuksen näkökulma on aina
alakohtainen. Taulukossa 2 on esitetty perustutkinnon ydintaidot ja osaamistasot koulutusohjelmittain/osaamisaloittain.16 Koulutusohjelmat/osaamisalat ovat sarakkeissa ja
viestintäalan ydintaidot ovat riveillä. Toteuttajatasolla opinnot etenevät ammatillisesti
pidemmälle kun taas tilaajatason opinnossa tavoitellaan yleisemmän tason osaamista.

Opiskelija ymmärtää myös ammattiinsa liittyviä työsuojelullisia näkökulmia. Työsuojelun ja -turvallisuuden opetuksessa huomioidaan alakohtaiset tarpeet.
Tilaajataso:
•
•
•
•

Tekijänoikeuksien ja yksityisyydensuojan ymmärtäminen kansalaistaitotasolla
Muut “netikettiin” liittyvät asiat
Ammattimaisen käytöksen omaksuminen
Ryhmätyötaitojen kehittyminen

Toteuttajataso:
Kestävän kehityksen näkökulmaa ei ole nostettu ydintaidoissa otsikkotasolle, sillä asiasisällön oppiminen edellyttää ammatillista kontekstia. Kestävän kehityksen ekologiset ja taloudelliset näkökulmat
sisältyvät tuotanto- ja toimintaympäristötaitoihin, sosiaaliset näkökulmat ammatti-identiteettiin ja
-etiikkaan sekä kulttuuriset näkökulmat sisällön ymmärtämiseen.
16
VAK-hankkeessa kuvallisen ilmaisun graafinen suunnittelu ja painoviestinnän ulkoasuntoteutus on
yhdistetty graafisen tuotannon koulutusohjelmaksi/osaamisalaksi. Koulutusohjelmia/osaamisaloja
selvitetään tarkemmin s. 19.
15

22

•
•

Ammatti-identiteetin kehittyminen
Ammatillinen vastuu ja oikeudet
- Vaitiolovelvollisuus
- Tekijänoikeuskysymykset
- Yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset
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•
•
•
•
•
•

- Alakohtaiset tarvittavat sopimustentekotaidot edellisiin liittyen
Kestävään kehitykseen liittyvien kysymysten ymmärtäminen
Kyky huomioida omassa ammatissaan turvallisuuteen, mutta myös jaksamiseen liittyviä työsuojelullisia asioita
Elinikäinen oppiminen ja kehittyminen
Vertaisoppiminen ja oman osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen
Verkostoitumistaidot
Kansainvälinen kanssakäyminen

Erityisosaajataso:
•

Edellisiin tasoihin liittyvät spesifit alakohtaiset tiedot ja taidot

Ydintaito on yhteinen kaikille aloille.
Etenee kaikissa koulutusohjelmissa/osaamisaloilla toteuttajatasolle.
Opiskelija ymmärtää suomen ja englannin kielen osaamisen merkityksen viestintäalalla. Hänen kielellistä ja kirjallista osaamistaan vahvistetaan. Kielellisissä taidoissa huomioidaan alueelliset tarpeet. Myös alakohtaisia kielitarpeita voidaan huomioida. Opiskelija ymmärtää kielitaidon merkityksen osana ammattitaitoa.
Opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää omaan alaansa liittyvää ammattikieltä. Hän ymmärtää ja osaa myös käyttää tilaajatasolla koko viestintäalan yleisimpiä ammattitermejä.
Opiskelija osaa viestiä asiallisesti tarkoituksenmukaisia välineitä käyttäen työtehtävissään.
Tilaajataso:
Asiallinen viestintä tarkoituksenmukaisilla välineillä

Toteuttajataso:
•
•
•
•

Ammattisanaston sujuva käyttö
Kyky toimia englanninkielisessä laiteympäristössä ja keskeisen ammattisanaston ymmärtäminen
Suomen kielen sujuva käyttö ja kirjalliset taidot työtehtävissä alakohtaisten
erityistarpeiden mukaan
Viestintä eri välineillä (some, sähköposti jne.)

Erityisosaajataso:
•

Opiskelija ymmärtää oman alansa toimintaan liittyviä kestävän kehityksen ekologisia ja
taloudellisia näkökulmia.
Opiskelija ymmärtää työympäristöönsä liityviä työsuojelullisia näkökulmia.
Tilaajataso:
•

Kielelliset taidot

•

Opiskelija ymmärtää viestintäalan työprosessin kulkua, ymmärtää sen osavaiheet ja
niistä muodostuvan tuotannon tai prosessin kaaren.
Opiskelija omaksuu ammatilliset laite- ja tietotekniset valmiudet. Hän saa valmiudet
ammatissaan digitaalisen työnkulkuun ja valmistusprosesseihin liittyviin taitoihin. Hän
myös hahmottaa työn laatuun vaikuttavia osatekijöitä.

Edellisiin tasoihin liittyvät spesifit alakohtaiset tiedot ja taidot

Toiminta- ja tuotantoympäristötaidot
Ydintaito on yhteinen kaikille aloille.
Etenee kaikissa koulutusohjelmissa/osaamisaloilla toteuttajatasolle.
Opiskelija ymmärtää koko viestintäalan ja vielä tarkemmin oman alansa työskentely-ympäristön toimintamalleja. Hän hahmottaa yksittäisen työvaiheen osana isompaa
kokonaisuutta.
24

Viestintäalan toiminta- ja tuotantoympäristöön tutustuminen

Toteuttajataso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laajemman työprosessin tai tuotannon kaaren merkityksen ymmärtäminen
Oman työn ymmärtäminen osana isompaa kokonaisuutta: miten omat työtehtävät ja työryhmän ratkaisut vaikuttavat seuraavaan työ- tai tuotantovaiheeseen ja lopputulokseen.
Oman työnsä hahmottaminen osana isompaa kokonaisuutta
Projekti- ja työryhmätyöskentelyn merkityksen ymmärtäminen omalla alallaan
Omaan alaansa liittyvien kestävän kehityksen ekologisten ja taloudellisten
näkökulmien ymmärtäminen.
Työ- ja toimntaympäristöön liityvien työsuojelullisten näkökulmien ymmärtäminen
Ammatillisten laite- ja tietoteknisten perustaitojen omaksuminen
Digitaalisen työnkulkuun ja valmistusprosesseihin liittyvät taitojen omaksuminen
Työn laatuun vaikuttavien osatekijöiden hahmottaminen

Erityisosaajataso:
•

Edellisiin tasoihin liittyvät spesifit alakohtaiset tiedot ja taidot

Yrittäjyys
Ydintaito on yhteinen kaikille aloille.
Etenee kaikissa koulutusohjelmissa/osaamisaloilla toteuttajatasolle.
Opiskelijalle muodostuu sisäisen yrittäjyyden taidot ja kyky kertoa omasta osaamisestaan. Opiskelija osaa seurata ja mitata omia työtehtäviään ja aikatauluttaa tekemisiään.
Hän saa valmiuksia omalle alalleen ominaiseen yrittäjätoimintaan.
Tilaajataso:
•

Viestintäalan yritysten ja toimintamallien tunteminen
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Ilmaisukeinojen hallinta

Toteuttajataso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valmiudet kertoa omasta ammatillisesta osaamisestaan.
Omien työtehtävien mittaaminen ja aikatauluttaminen
Oman alan kustannuslaskennan ymmärtäminen
Työehtosopimusten ymmärrys
Sisäisen yrittäjyyden taidot
Asiakaslähtöinen toiminnan ymmärtäminen
Markkinoinnin näkökulman ymmärtäminen
Omalle alallen ominaisten talous- ja yrittäjyystaitojen ymmärtäminen
Valmiudet alalleen ominaiseen yrittäjätoimintaan

Opiskelija ymmärtää ja pystyy käyttämään erilaisia viestinnän ja taiteen ilmaisukeinoja.
Hän ymmärtää ilmaisukeinojen ja sisällön välisen yhteyden.
Tilaajataso:
•

Valmiudet ymmärtää erilaisia viestinnän ja taiteen ilmaisukeinoja sekä niiden
yhteys viestinnän sisältöön

Toteuttajataso:

Erityisosaajataso:
•

Ydintaito on yhteinen kaikille muille paitsi painotuotannon alalle.
Etenee kaikissa koulutusohjelmissa/osaamisaloilla toteuttajatasolle.

Edellisiin tasoihin liittyvät spesifit alakohtaiset tiedot ja taidot

•
•
•

Sisällön ymmärtäminen
Ydintaito on yhteinen kaikille aloille.
Etenee kaikissa koulutusohjelmissa/osaamisaloilla toteuttajatasolle paitsi painotuotannossa tilaajatasolle.
Opiskelijalla on valmiudet ymmärtää viestinnän sisältöjä, jotta pystyy toimiaan ammattimaisesti työtehtävissään. Hän kehittää vastaanottokykyään kulttuurin kentällä laajakatseiseksi ja suvaitsevaiseksi. Opiskelija ymmärtää sisällön ja käytettyjen ilmaisukeinojen välisen yhteyden.

Kyky käyttää erilaisia viestinän ja taiteen ilmaisukeinoja ja ymmärtää niiden
yhdeys viestinnän ja taiteen sisältöön
Painottuu koulutusohjelma- tai osaamisalakohtaisesti
Visuaalisten ja audiovisuaalisten ilmaisukeinojen soveltaminen ammattitehtävissä koulutusalakohtaisesti

Erityisosaajataso:
•

Edellisiin tasoihin liittyvät spesifit alakohtaiset tiedot ja taidot.

Tilaajataso:
•

Valmiudet ymmärtää erilaisia viestinnän sisältöjä niiden omista lähtökohdista

Toteuttajataso:
•
•
•
•
•
•

Ammattimainenja sisältölähtöinen suhtautuminen työtehtäviin
Kyky hahmottaa ja tulkita taiteen ja kulttuurin kentän ilmiöitä
Kyky ymmärtää sisällön ja käytettyjen ilmaisukeinojen välisiä yhteyksiä
Valmiuksia kulttuurierojen tunnistamiseen ja toimimiseen monikulttuurisessa
ja kansainvälisessä ympäristössä
Kohderyhmäajattelun ja markkinoinnin näkökulman soveltaminen
Omaan alaan liittyvien keskeisten traditioiden tuntemus

Erityisosaajataso:
•

Edellisiin tasoihin liittyvät spesifit alakohtaiset tiedot ja taidot
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Perustutkinto

Perustutkinnon 120 ov rakenne

Viestintäalan perustutkinto on 120 ov. Tutkinto on rakenteeltaan klusterimalli, johon
on koottu kaikkien alojen näkökulmasta tarvittava osaaminen. Koulutusohjelmat/osaamisalat rakentuvat klusterissa muodostelmasääntöjen perusteella. Ne määrittävät, mitkä
osat ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia. Valinnaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä
sitä, että oppilaitokset voivat valita valinnaisista osista erilaisia osuuksia tutkintoonsa,
mika mahdollistaa erilaisia suuntutumisia ja oppilaitoskohtaisia painotuksia.

Kuviossa 6 esitetään perustutkinnon rakentuminen. Kaikki viestintäalan perustutkinnot rakentuvat tämän saman mallin perusteella kaikille aloille yhteisten ja koulutusohjelmakohtaisten muodostumissääntöjen perusteella.

PERUSTAIDOT

Kuviossa 5 kuvataan kahden eri koulutusohjelman/osaamisalan muodostumista viestintäalan perustutkinnon klusterimallissa. Tutkinnot rakentuvat osin omien ja osin yhteisten osuuksien perusteella.
PERUSTAIDOT

AMMATILLISET TAIDOT

AMMATILLISET TAIDOT

Viestintäalan perustutkinto
AV-viestinnän koulutusohjelma
Viestintäalan perustutkinto
Painotuotannon koulutusohjelma

Kuvio 6: Viestintäalan perustutkinnon rakentuminen

Kuvio 5: Esimerkki eri koulutusohjelmien/osaamisalojen
tutkintojen muodostumisesta viestintäalan perustutkinnon
klusterimallissa.
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Graafinen suunnittelu
-typografia & sommittelu
-ohjelmien perusteet

1. vuosi

Kuvio 7: Perustaidot

Perustaito-opinnoissa omaksutaan ammatilliset perustaidot, ammattiosaamisen ”kivijalka”. Niiden sijainti opinnoissa on esitetty kuviossa 7.

Perusopinnot

OMA
PERUSTAITO
Orientaatio
viestintäalaan.

Kuvallinen
ilmaisu

Kulttuurin ja taiteen
ymmärrys
OMA
PERUSTAITO

OMA
PERUSTAITO

Kielellinen osaaminen:
-ammattisanasto
-englannin kielen taito

Ammattietiikka:
-tekijänoikeudet
-lainsäädäntö yms.

Perustaitojen kokonaislaajuus on 30 ov. Vähintään 12 ov niistä on kaikille yhteisiä. Kaikille aloille yhteisen osuuden laajuudessa on huomioitu se, että kaikkien siihen määriteltyjen aihe-alueiden opetus on mahdollista. Loput ovat alakohtaisia perustaitoja. Kaikissa opinnoissa on alakohtainen näkökulma. Perustaitoihin kuuluu orientaatio sekä
viestintäalalle että oppilaitoksen toimintatapoihin. Ne opiskellaan ensimmäisen vuoden
aikana.

Sisällön ymmärtäminen

Yrittäjyys ja oman
osaamisen markkinointi

Julkaisun perustaidot:
-monikanavajulkaisu
OMA
PERUSTAITO

OMA
PERUSTAITO

Valokuvaus:
-Kuvaus ja kuvankäsittely

Tietotekniikan
perustaidot

Kuvio 8: Ydintaitojen ja perustaitojen rakentuminen

Perustaitojen ja ammatillisten taitojen ero joillain aloilla voi olla vähäinen, lähinnä
opetettavan asian ajallinen sijainti koulutuksessa. Perusopintoja suunnitellessa tulee huomioida, että niiden kautta kehittyvät myös ydintaidot. Perustaidot on ilmaistu
asia-alueina, ja niiden opetus voi tapahtua monipuolisilla totutustavoilla. Perustaitoihin
liitetyt opintoviikkomäärät ilmaisevat eri asioiden painoarvoja.
Ydintaidot ja perustaidot on kokonaisuus, joka muodostaa ammatillisen osaamisen perustan. Kuviossa 8 esitetään niiden rakentuminen.
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Yrittäjyys

2. vuosi

Ilmaisukeinojen hallinta

3. vuosi

Kielelliset taidot

AMMATILLISET TAIDOT

Ammatti-identiteetti ja -etiikka
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do
tai intoj
n
i
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n
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PERUSTAIDOT

Toiminta- ja tuotantoympäristötaidot

työ
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t

Perustaidot
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Koontitaulukko eri alojen perustaidoista

Kaikille koulutusaloille yhteiset perustaidot

Koulutusohjelmat sijaitsevat sarakkeissa ja perustaidot riveillä taulukossa 3. Sinisillä soluilla ilmastaan aloille pakolliset perustaidot. Toteuttajatasolla osaaminen menee
ammatillisesti pidemmälle kun taas tilaajatason opinnossa vaaditaan yleisemmän tason
osaamista. Koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää perustaitojen 30 ov:n laajuuteen myös
valkoisten solujen perustaitoja.

Perustaitojen kokonaislaajuus on vähintään 12 ov. Laajuus riippuu siitä, kuinka suuri
osa perustaidoista opitaan tilaajatasolla ja kuinka suuri osa toteuttajatasolla. Tarkempi
laajuus- ja tasomäärittely tehdään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa. Osaamisessa on alakohtainen näkökulma.

Taulukko 3: Perustaidot eri koulutusohjelmissa

Yhteiset pakolliset perustaidot ja alakohtaiset tasomääritteet näkyvät taulukossa 3. Tässä yhteydessä termillä opiskelija tarkoitetaan sekä opiskelijaa että rutkinnon suorittajaa.

Orientaatio opintoihin ja viestintäalan toimintaympäristöön
Tilaajataso
Laajuus 1–2 ov
Tilaajataso
Opiskelija/tutkinnon suorittaja tietää oppilaitoksen toimintatavat, viestintäkäytännöt
sekä kaluston, laitteiston ja tietotekniikan käyttösäännöt. Opiskelija sitoutuu opintoihinsa ja ryhmäänsä. Tätä edesautetaan ryhmäytymisopinnoilla. Opiskelijaa tuetaan
myös opiskelutekniikoissa.
Opiskelija tutustuu koko viestintäalan toimintaympäristöihin ja -tapoihin. Hän tutustuu oman alansa yrityksiin, ammatteihin, palveluihin, tuotteisiin jne.

Ammattietiikan perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–2 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu alaansa liittyviin eettisiin kysymyksiin. Näitä ovat esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset ja yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset. Opiskelijan medialukutaitoa vahvistetaan.
Toteuttajataso
Opiskelija ymmärtää alaansa liittyviä eettisiä kysymyksiä, sopimuksia sekä lainsäädäntöä. Näitä ovat esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset ja yksityisyyden suojaan liittyvät
kysymykset.

Ammattisanasto ja ammattienglanti
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–2 ov riippuen koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu oman alansa ammattisanastoon ja tuntee myös keskeisimpiä koko
viestintäalalla käytettäviä ammattitermejä.
Opiskelijan valmiuksia käyttää ja ymmärtää englannin kieltä työtehtävissä vahvistetaan.
Toteuttajataso
Opiskelija ymmärtää oman alansa ammattisanaston keskeiset käsitteet ja osaa käyttää
niitä työtehtävissään. Hän ymmärtää myös koko viestintäalan keskeisiä käsitteitä ja
termejä, jotta pystyy toimimaan koko kentällä tilaajatasolla. Ammattisanaston osaami32
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sessa huomioidaan alakohtaisesti suomen ja englannin osaaminen sekä paikalliset kielitaitotarpeet.
Opiskelijan valmiuksia käyttää ja ymmärtää englannin kieltä työtehtävissä vahvistetaan.
Hän pystyy toimimaan englanninkielisessä tietoteknisessä käyttöympäristössä.

Graafisen suunnittelun perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 2–6 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija harjoittaa taitoaan sommitella kuvaa ja tekstiä. Hän tutustuu typografian keskeisiin asioihin. Hän tutustuu graafisen suunnittelun keskeisten ohjelmien perusominaisuuksiin.
Toteuttajataso
Opiskelija osaa sommitella kuvaa ja tekstiä. Hän tuntee typografian keskeisimmät asiat.
Hän tuntee graafisen suunnittelun keskeisten ohjelmien perusominaisuudet ja pystyy
käyttämään niitä työtehtävissään.

Julkaisun perustaidot eri medioissa
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–2 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu monikanavajulkaisuun ja tapoihin julkaista erilaisia digitaalisia
materiaaleja keskeisissä medioissa. Opiskelija osaa tuottaa videota kansalaistaitotasolla
käyttäen automaattiasetuksia.
Toteuttajataso
Opiskelija tuntee monikanavajulkaisun keskeisimmät periaatteet ja tietää, miten julkaista
erilaisia digitaalisia materiaaleja keskeisissä medioissa. Opiskelija tuottaa videota kansalaistaitotasolla käyttäen automaattiasetuksia ja osaa julkaista ne yleisimmissä julkaisukanavissa.

Kuvallisen ilmaisun perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–8 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu sommitteluun, kuvien ja graafisten elementtien sekä värien käyttöön alakohtaisten tarpeiden mukaan.
Toteuttajataso
Opiskelija osaa käyttää erilaisia ilmaisutekniikoita alakohtaisten tarpeiden mukaan.

Tietotekniikan perustaidot
Toteuttajataso
Laajuus 1–2 ov
Toteuttajataso
Opiskelija osaa toimia yleisimmissä käyttöjärjestelmäympäristöissä ja tehdä raportteja,
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esityksiä ja laskelmia toimisto-ohjelmilla. Hän ymmärtää tietoturvaan ja arkistointiin
liittyviä tietoteknisiä kysymyksiä ja omaksuu hyvät digitaaliset työskentelyperiaatteet.

Valokuvauksen perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–6 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perustaitoihin alakohtaisten tarpeiden mukaan.
Toteuttajataso
Opiskelija hallitsee valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perustaidot alakohtaisten tarpeiden mukaan.

Viestinnän kulttuuriset sisällöt
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–8 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija tuntee viestintäalan historiaa ja saa valmiuksia ymmärtää nykypäivän taiteen ja
kulttuurin kentän ominaispiirteitä. Tämä ymmärrys sisällöistä antaa perustan siihen, että
opiskelija pystyy työtehtävissään ymmärtämään viestinnän sisällön vaikutusta toteutetun
tuotteen ulkoasuun ja ilmaisukeinoihin. Toteutustavassa on alakohtainen näkökulma.
Toteuttajataso
Opiskelija tuntee yleistä taidehistoriaa ja oman alansa traditioita. Hän osaa tulkita kuvia
ja merkkejä ja erilaisia visuaalisen tai audiovisuaalisen kulttuurin sisältöjä alakohtaisten
tarpeiden mukaan.

Yrittäjyys ja oman osaamisen markkinointi
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–2 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija kehittää sisäisen yrittämisen taitojaan. Hän suhtautuu oman osaamisen kehittämiseen ja työtehtäviinsä vastuullisesti, ratkaisukeskeisesti ja hahmottaa tehtävänsä
osana suurempaa kokonaisuutta.
Opiskelija tietää, miten omaa ammattitaitoaan voi esitellä esimerkiksi työnhakutilanteessa.
Toteuttajataso
Opiskelija kehittää eteenpäin sisäisen yrittämisen taitojaan. Hän suhtautuu oman osaamisen kehittämiseen ja työtehtäviinsä vastuullisesti, ratkaisukeskeisesti ja hahmottaa
tehtävänsä osana suurempaa kokonaisuutta.
Opiskelija osaa kertoa omasta osaamisestaan ja ammattitaidoistaan alalleen sopivilla
välineillä. Opiskelija osaa seurata ja mitata omia työtehtäviään ja aikatauluttaa tekemisiään.
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AV-viestinnän alan perustaidot
Kokonaislaajuus on 30 ov. Perustaidot koostuvat kaikille viestinnän alalle pakollisista
vähintään 12 ov:n taidoista ja omista alakohtaisista taidoista. AV-viestinnän perustaidot
on esitetty taulukossa 4.

Toteuttajataso
Opiskelijalla on liikkuvan kuvan toteuttamiseen liittyvät perustaidot tuotannon suunnittelussa, käsikirjoittamisessa, valaisussa, kuvauksissa, editoinnissa ja jälkityössä.

Verkkojulkaisun perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–6 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)

AV-viestintä

Taulukko 4: Perustaidot AV-viestinnän koulutusohjelmassa

Tilaajataso
Opiskelija tutustuu julkaisutaitoihin verkkoympäristössä.
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
Tietotekniikan perustaidot
Valokuvauksen perustaidot

TI+

Viestinnän kulttuuriset sisällöt

TI+

Yrittäjyys ja oman osaamisen markkinointi

TI+

Liikkuvan kuvan perustaidot

TI+

Verkkojulkaisun perustaidot

TI+

Animaatiotuotannon perustaidot

TI+

Tapahtumatuotannon perustaidot

TI+

Äänituotannon perustaidot

Alakohtaiset

TO
TI+

Kaikille aloille yhteiset

TI

Toteuttajataso
Opiskelija osaa tehdä julkaisun verkkoympäristöön ja tuntee erilaisia julkaisumenetelmiä.

Animaatiotekniikan perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–6 ov riippuen oppilaitoskohtaiseen koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso
tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija tuntee alalleen ominaisia animaatiotekniikoita ja tuotantotapoja.
Toteuttajataso
Opiskelijalla on perustaidot animaation tekemiseen.
tilaajataso = TI
vähintään tilaajataso = TI+
toteuttajataso = TO

AV-viestinnän alan omat perustaidot
(Aloille yhteisten perustaitojen sisällöt on esitelty kappaleessa ”Kaikille koulutusaloille
yhteiset perustaidot” s.33)
Kokonaislaajuus on 12–18 ov . Laajuus riippuu siitä, kuinka suuri osa perustaidoista
opitaan tilaajatasolla ja kuinka suuri osa toteuttajatasolla. Tarkempi laajuus- ja tasomäärittely tehdään koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmassa tai näyttötutkinnon
järjestämissuunnitelmassa.

Tapahtumatuotannon perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–6 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu tapahtumatuotannon tehtäviin ja tekniikoihin.
Toteuttajataso
Opiskelija osaa rakentaa pienimuotoiseen tapahtumaan äänentoiston, valaisun ja projisoinnin valmiin suunnitelman pohjalta. Hän ymmärtää tapahtuman tuotantoon liittyviä kysymyksiä ja hahmottaa oman tehtävänsä osana isompaa tuotantoprosessia.

Äänituotannon perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–6 ov riippuen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)

Liikkuvan kuvan perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–6 ov
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu liikkuvan kuvan toteuttamiseen liittyviin perustaitoihin, kuten tuotannon suunnitteluun, käsikirjoittamiseen, valaisuun, kuvaukseen ja jälkityöhön.
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Tilaajataso
Opiskelija tutustuu äänittämiseen, äänen käsittelyyn, äänisuunnitteluun ja äänilaitetekniikkaan liittyviin perustaitoihin.
Toteuttajataso
Opiskelija saa äänittämiseen, äänen käsittelyyn, äänisuunnitteluun ja äänilaitetekniikkaan liittyvät perustaidot.
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Graafisen toteutuksen alan perustaidot
Kokonaislaajuus on 30 ov. Perustaidot koostuvat kaikille viestinnän alalle pakollisista
vähintään 12 ov:n taidoista ja omista alakohtaisista taidoista. Graafisen toteutuksen perustaidot on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5: Perustaidot graafisen toteutuksen
koulutusohjelmassa/osaamisalalla

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

TO

Julkaisun suunnittelu ja toteutus

TO

Painotuotteen valmistusprosessi ja tulostus

Kaikille aloille yhteiset

TI

Alakohtaiset

Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–13 ov
Kaikista viestintäalan perustaidoista voidaan sisällyttää perustaitoihin 1–16 ov koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritetyllä tasolla (tilaajataso tai toteuttajataso).

Graafinen toteutus

Muut AV-viestinnän alan perustaidot

tilaajataso = TI
vähintään tilaajataso = TI+
toteuttajataso = TO

Graafisen toteutuksen alan omat perustaidot
(Aloille yhteisten perustaitojen sisällöt on esitelty kappaleessa ”Kaikille koulutusaloille
yhteiset perustaidot” s.33)
Kokonaislaajuus on 12–18 ov . Laajuus riippuu siitä, kuinka suuri osa perustaidoista
opetetaan tilaaja- ja kuinka suuri osa toteuttajatasolla. Tarkempi laajuus- ja tasomäärittely tehdään koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmassa tai näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa.
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Kuvallisen ilmaisun perustaidot
Toteuttajataso
(Kaikille pakollinen perustaito, mutta graafisen toteutuksen ala opiskelee pidemmälle
eli totuttajatasolle saakka.) Laajuus 2–8 ov.
Tilaajataso
Opiskelijalla on visuaaliset perustaidot ammatissaan liittyen sommitteluun, kuvien ja
graafisten elementtien sekä värien käyttöön alakohtaisten tarpeiden mukaan.
Toteuttajataso
Tilaajatason taitojen syventäminen ja erilaisten ilmaisutekniikoiden menetelmien hallinta alakohtaisten tarpeiden mukaan.

Viestinnän kulttuuriset sisällöt
Toteuttajataso
(Kaikille pakollinen perustaito, mutta graafisen toteutuksen ala opiskelee pidemmälle
eli totuttajatasolle.)
Laajuus 2–8 ov
Tilaajataso
Opiskelija tuntee viestintäalan historiaa ja saa valmiuksia ymmärtää nykypäivän taiteen ja
kulttuurin kentän ominaispiirteitä. Tämä ymmärrys sisällöistä antaa perustan siihen, että
opiskelija pystyy työtehtävissään ymmärtämään viestinnän sisällön vaikutusta valmistetun tuotteen ulkoasuun ja ilmaisukeinoihin. Toteutustavassa on alakohtainen näkökulma.
Toteuttajataso
Opiskelija tuntee yleistä taidehistoriaa ja oman alansa traditioita. Hän osaa tulkita kuvia
ja merkkejä ja erilaisia visuaalisen tai audiovisuaalisen kulttuurin sisältöjä alakohtaisten
tarpeiden mukaan.

torigrafiikkaan. Alakohtaisen tarpeen mukaan opiskelija oppii julkaisun toteutukseen
liittyviä lisätaitoja esimerkiksi tekstin ja grafiikan animointia.

Painotuotteen valmistusprosessi ja tulostus
Toteuttajataso
Laajuus 1–6 ov
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu painokelpoisen tuotteen yleisimpiin valmistusprosesseihin. Hän
tuntee ulkoasun toteutusta, arkkiasemointia ja levytulostusta, painotekniikkaa ja jälkikäsittelyä, värinhallintaa, painomateriaaleja sekä tulostustekniikoiden ohjausta.
Toteuttajataso
Opiskelija osaa valmistaa painokelpoisen tuotteen ja tuntee yleisimmät valmistusprosessit. Hän osaa huomioida työssään arkkiasemointiin ja levytulostukseen, ulkoasun toteutukseen, painotekniikkaan ja jälkikäsittelyyn, värinhallintaan, painomateriaaleihin
sekä tulostustekniikoiden ohjaukseen liittyvät asiat.

Muut graafisen toteutuksen alan perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–15 ov
Kaikista viestintäalan perustaidoista voidaan sisällyttää perustaitoihin 1–16 ov koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmassa tai näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaan
määritetyllä tasolla (tilaajataso tai toteuttajataso).

Verkkojulkaisun perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–6 ov riippuen opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu julkaisutaitoihin verkkoympäristössä.
Toteuttajataso
Opiskelija osaa tehdä julkaisun verkkoympäristöön ja tuntee erilaisia julkaisumenetelmiä.

Julkaisun suunnittelu ja toteutus
Toteuttajataso
Laajuus 1–8 ov
Tilaajataso
Opiskelija tietää, kuinka suunnitellaan ja toteutetaan yksinkertainen painettava ja/tai
sähköinen julkaisu.
Toteuttajataso
Opiskelijalla on ammattiohjelmien perustaidot. Hänellä on painettavan ja sähköisen
julkaisun perustaidot liittyen suunnitteluun ja toteutukseen, kuvankäsittelyyn sekä vek40
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Kuva- ja mediataiteen alan perustaidot
(Aloille yhteisten perustaitojen sisällöt on esitelty kappaleessa ”Kaikille koulutusaloille yhteiset perustaidot” s.33)
Kokonaislaajuus on 30 ov. Perustaidot koostuvat kaikille viestinnän alalle pakollisista vähintään 12 ov:n taidoista ja omista alakohtaisista taidoista. Kuva- ja mediataiteen perustaidot on
esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6: Perustaidot kuva- ja mediataiteen koulutusohjelmassa/osaamisalalla

Toteuttajataso
Tilaajatason taitojen syventäminen ja erilaisten ilmaisutekniikoiden menetelmien hallinta alakohtaisten tarpeiden mukaan.

Viestinnän kulttuuriset sisällöt
Toteuttajataso
(Kaikille pakollinen perustaito, mutta kuva- ja mediataiteen ala opiskelee pidemmälle
eli toteuttajatasolle saakka.)
Laajuus 2–8 ov

TI
TI+
TI+
TI+
TI+
TO
TO
TI+
TO
TI+

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

Kaikille aloille yhteiset

TO

Havainto kuvallisessa ilmaisussa

Alakohtaiset

Kuva- ja mediataide

Tilaajataso
Opiskelija tuntee viestintäalan historiaa ja saa valmiuksia ymmärtää nykypäivän taiteen ja kulttuurin kentän ominaispiirteitä. Tämä ymmärrys sisällöistä antaa perustan
siihen, että opiskelija pystyy työtehtävissään ymmärtämään viestinnän sisällön vaikutusta toteutetun tuotteen ulkoasuun ja ilmaisukeinoihin. Opiskelussa on alakohtainen
näkökulma.
Toteuttajataso
Opiskelija tuntee yleistä taidehistoriaa ja oman alansa traditioita. Hän osaa tulkita kuvia
ja merkkejä ja erilaisia visuaalisen tai audiovisuaalisen kulttuurin sisältöjä alakohtaisten
tarpeiden mukaan.

Kuvallisen ilmaisun perustaidot

tilaajataso = TI
vähintään tilaajataso = TI+
toteuttajataso = TO

Kuva- ja mediataiteen alan omat perustaidot
Kokonaislaajuus on 12–18 ov . Laajuus riippuu siitä, kuinka suuri osa perustaidoista opitaan
tilaaja- ja kuinka suuri osa toteuttajatasolla. Tarkempi laajuus- ja tasomäärittely tehdään
oppilaitoskohtaisessa koulutuksenjärjestäjän opetus- tai näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa.

Kuvallisen ilmaisun perustaidot
Toteuttajataso
(Kaikille pakollinen perustaito, mutta kuva- ja mediataiteen ala opiskelee pidemmälle eli
toteuttajatasolle saakka.)
Laajuus 2–8 ov
Tilaajataso
Opiskelijalla on visuaaliset perustaidot ammatissaan liittyen sommitteluun, kuvien ja graafisten elementtien sekä värien käyttöön alakohtaisten tarpeiden mukaan.
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Toteuttajataso
(Kaikille pakollinen perustaito, mutta kuva- ja mediataiteen alalla edetään pidemmälle
eli toteuttajatasolle saakka.)
Laajuus 2–8 ov
Tilaajataso
Opiskelijalla on visuaaliset perustaidot ammatissaan liittyen sommitteluun, kuvien ja
graafisten elementtien sekä värien käyttöön alakohtaisten tarpeiden mukaan.
Toteuttajataso
Tilaajatason taitojen syventäminen ja erilaisten ilmaisutekniikoiden menetelmien hallinta alakohtaisten tarpeiden mukaan.

Havainto kuvallisessa ilmaisussa

(Tämän asia-alue voidaan sisällyttää on myös kuvallisen ilmaisun perustaitoihin.)
Toteuttajataso
Laajuus 2– 8 ov riippuen opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Havaintoon perustuvien kuvien tekemiseen liittyvien taitojen oppiminen.

Muut kuva- ja mediataiteen alan perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–15 ov riippuen opetus- tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan
määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Kaikista viestintäalan perustaidoista voidaan sisällyttää perustaitoihin 1–16 ov oppilaitoskohtaiseen koulutuksenjärjestäjän opetus- tai näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaan määritetyllä tasolla (tilaajataso tai toteuttajataso).
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Painotuotannon alan perustaidot

Painotuotannon alan omat perustaidot

(Aloille yhteisten perustaitojen sisällöt on esitelty kappaleessa ”Kaikille koulutusaloille
yhteiset perustaidot” s.33)

(Aloille yhteisten perustaitojen sisällöt on esitelty kappaleessa ”Kaikille koulutusaloille
yhteiset perustaidot” s.33)

Kokonaislaajuus on 30 ov. Perustaidot koostuvat kaikille viestinnän alalle pakollisista
vähintään 12 ov:n taidoista ja omista alakohtaisista taidoista. Painotuotannon perustaidot on esitetty taulukossa 7.

Kokonaislaajuus on 12–18 ov . Laajuus riippuu siitä, kuinka suuri osa perustaidoista
opitaan tilaajatasolla ja kuinka suuri osa toteuttajatasolla. Tarkempi laajuus- ja tasomäärittely tehdään koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmassa tai näyttötutkinnon
järjestämissuunnitelmassa.

Julkaisun suunnittelu ja toteutus
Toteuttajataso
Laajuus 1–8 ov

Taulukko 7: Perustaidot painotuotannon koulutusohjelmassa/osaamisalalla

Painotuotanto

Tilaajataso
Opiskelija tietää, kuinka suunnitellaan ja toteutetaan yksinkertainen painettava ja/tai
sähköinen julkaisu.
Toteuttajataso
Opiskelijalla on ammattiohjelmien perustaidot. Hänellä on painettavan ja sähköisen
julkaisun perustaidot liittyen suunnitteluun ja toteutukseen, kuvankäsittelyyn sekä vektorigrafiikkaan. Alakohtaisen tarpeen mukaan opiskelija oppii julkaisun toteutukseen
liittyviä lisätaitoja17 , esimerkiksi tekstin ja grafiikan animointia.

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

TO

Painotuotteen valmistusprosessi ja tulostus

TO

Painotekniikat ja viimeistely

Painotuotteen valmistusprosessi ja tulostus
Toteuttajataso
Laajuus 1–12 ov

Alakohtaiset

Kaikille aloille yhteiset

TI

Tilaajataso
Opiskelija tutustuu painokelpoisen tuotteen yleisimpiin valmistusprosesseihin. Hän
tuntee ulkoasun toteutusta, arkkiasemointia ja levytulostusta, painotekniikkaa ja jälkikäsittelyä, värinhallintaa, painomateriaaleja sekä tulostustekniikoiden ohjausta.
Toteuttajataso
Opiskelija osaa valmistaa painokelpoisen tuotteen ja tuntee yleisimmät valmistusprosessit. Hän osaa huomioida työssään arkkiasemointiin ja levytulostukseen, ulkoasun toteutukseen, painotekniikkaan ja jälkikäsittelyyn, värinhallintaan, painomateriaaleihin
sekä tulostustekniikoiden ohjaukseen liittyvät asiat.
tilaajataso = TI
vähintään tilaajataso = TI+
toteuttajataso = TO

Painotekniikat ja viimeistely
Toteuttajataso
Laajuus 1–12 ov
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu painon ja jälkikäsittelyn avustaviin työtehtäviin.
Toteuttajataso
Opiskelija osaa toimia painon ja jälkikäsittelyn avustavissa työtehtävissä. Näitä ovat offset-,
seri- ja digitaalinen painaminen, arkkien leikkaaminen ja taittaminen sekä sidontatavat.

Painotekniikan koulutuksessa on harkinnanvaraista, kuinka pitkälle menevää osaamista tarvitaan sähköisen julkaisun taitojen osaamisessa.

17
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Muut painotuotannon alan perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–16 ov

Kokonaislaajuus on 30 ov. Perustaidot koostuvat kaikille viestinnän alalle pakollisista
vähintään 12 ov:n taidoista ja omista alakohtaisista taidoista. Valokuvauksen perustaidot on esitetty taulukossa 8.
Taulukko 8: Perustaidot valokuvauksen
koulutusohjelmassa/osaamisalalla

Valokuvaus

Kaikista viestintäalan perustaidoista voidaan sisällyttää perustaitoihin 1–16 ov opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritetyllä tasolla (tilaajataso tai toteuttajataso).

Valokuvauksen alan perustaidot

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

TO

Dokumentaarinen kuva

TO

Valokuvailmaisu

Kaikille aloille yhteiset

TI

tilaajataso = TI

Alakohtaiset

vähintään tilaajataso = TI+
toteuttajataso = TO

Valokuvauksen alan omat perustaidot
(Aloille yhteisten perustaitojen sisällöt on esitelty kappaleessa ”Kaikille koulutusaloille
yhteiset perustaidot” s.33)
Kokonaislaajuus on 12–18 ov . Laajuus riippuu siitä, kuinka suuri osa perustaidoista
opitaan tilaajatasolla ja kuinka suuri osa toteuttajatasolla. Tarkempi laajuus- ja tasomäärittely tehdään koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon
järjestämissuunnitelmaan määritellystä tasosta.

Rakennettu kuva
Toteuttajataso
Laajuus 3–6 ov
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu rakennetun kuvan tekemiseen liittyviin osa-alueisiin: valaisuun,
studiokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn.
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Toteuttajataso
Opiskelija osaa valaisun perusteet studiossa ja miljöössä sekä studiokuvauksen perusteet ja kuvien ideoinnin. Hänellä on myös rakennetun kuvan kuvankäsittelytaidot.

Ammatilliset taidot
PERUSTAIDOT

Dokumentaarinen kuva
Toteuttajataso
Laajuus 3–6 ov
Tilaajataso
Opiskelija tutustuu dokumentaarisen kuvan toteutukseen liittyviin asioihin.

AMMATILLISET TAIDOT

Toteuttajataso
Opiskelijalla on taidot ihmisten, tapahtumien ja ilmiöiden kuvaamiseen autenttisissa
ympäristöissä sekä kuvakokonaisuuksien rakentamiseen (miljöökuvaus, kontakti- ja tilannekuvaus). Hän tuntee kuvajournalismin perusteet ja journalismin etiikkaa.

Valokuvailmaisu
Toteuttajataso
Laajuus 3–6 ov
Opiskelija kehittää valokuvausta henkilökohtaisen ilmaisun välineenä.

Muut valokuvauksen alan perustaidot
Vähintään tilaajataso
Laajuus 1–9 ov riippuen opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestelmäsuunnitelmaan määritellystä tasosta (tilaajataso tai toteuttajataso)
Kaikista viestintäalan perustaidoista voidaan sisällyttää perustaitoihin 1–16 ov koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmaan tai näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaan
määritetyllä tasolla (tilaajataso tai toteuttajataso).

Kuvio 9: Ammatilliset taidot

Ammatilliset taidot ovat viestintäalan ammatillisia osa-alueita, joiden omaksuminen
edellyttää alan perustaitojen hallintaa. Joissain tapauksissa perustaitojen ja ammatillisten taitojen on ero on pelkästään taidon opettelun ajallinen sijainti opetuksessa. Ammatillisten taitojen opinnot voivat alkaa 1. vuoden lopussa, mutta sijoittuvat pääosin 2. ja 3.
opintovuodelle. Opintojen sijainti on esitetty kuviossa 9.
Ammatillisia opintoja tulee suunnitella tarkastellen yhtäaikaisesti ydintaitoja. Niiden
oppiminen ja ymmärrys edellyttävät ammatillista kontekstia. Ammatilliset taidot voidaan oppia esimerkiksi työelämälähtöisissä kokonaisuuksissa, jotka antavat kehyksen
ydintaitojen oppimiseen ja syventämiseen.
Oppilaitos voi myös antaa opiskelijoille valinnan mahdollisuuden osassa ammatillisia
taitoja. Valinnaisuudessa täytyy käyttää kuitenkin harkintaa, jotta riittävä ammatillinen
osaaminen voidaan saavuttaa. Näiden valinnaisuuksien mahdollisuudet täytyy pohtia
vielä alakohtaisesti tarkastellen sitä, että ammatilliset taidot tukevat ydintaitojen kehittymistä. Kuviossa 10 esitetään ydin- ja perustaitojen sekä ammatillisten taitojen rakentuminen perustutkinnossa.
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Kuvio 10: Ydin- ja perustaitojen sekä ammatillisten taitojen rakentuminen perustutkinnossa

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
VAK-hankkeessa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tarpeiden selvitys on yleisemmällä tasolla kuin perustutkinnon. Alojen orientaatioerot nousevat niissä esille voimakkaammin. Mitä erikoistuvammalle alueelle aloilla edetään, sitä alakohtaisempia ovat
koulutuksen tarpeet. Esimerkiksi valokuvaajan ja useissa audiovisuaalisen viestinnän
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on aloja, joiden osaamisessa korostuvat sisällöllis-ilmaisullinen osaaminen. Painotuotannon ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa keskeistä on taas laadullis-tekninen osaaminen.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tarkastelun vaikeutena on myös eri viestinnän
alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tämän hetkinen rakenne. Painoviestinnän alan tutkinnot ovat eriytyneet omiksi tutkinnoikseen, kun taas AV-viestinnän alalla
on valmiiksi ns. laaja-alaiset tutkinnot. Kuitenkin AV-viestinnän ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sisältävät paljon osaamisaloja, joiden alakohtainen orientaatio vaihtelee. Kuvallisessa viestinnässä puolestaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on vain
yhdelle alalle eli valokuvaukseen.
Eri aloilla on löydettävissä yhteisiä osaamisalueita, esimerkiksi kielitaito-osaaminen,
tietotekniset taidot, asiakastaidot sekä useilla aloilla digitaalisen työprosessin hallinta.
Näitä tulee tutkia vielä tarkemmin koulutusta kehitettäessä. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen yhteisen pohjan selvittäminen edellyttäisi laajapohjaista keskustelua
eri alueiden asiantuntijoiden kanssa, jotta mahdollinen yhteinen pohja olisi toimiva eri
tyyppisissä orientaatioissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rakentaminen yhteiselle pohjalle voisi olla luontevinta kahden eri mallin kautta eli sisällöllis-ilmaisullisen
ja laadullis-teknisen.

Lähestymistapoja yhteisen osaamispohjan luomiseen ammatti- ja
erikoisammattitutkinnossa

VAK-hankkeessa ammatillisten taitojen käsittely klusterimallin kannalta on keskeneräistä. Näkökulmat asia-alueisiin eivät ole yhdenmukaisia, asia-alueita eri aloilla käsitellään eri tarkkuustasolla eikä päällekkäisyyksiä ole tutkittu. Alue vaatii edelleen jatkotyöstämistä. Toisaalta ammatillisten taitojen alueella alat eriytyvät enemmän, mutta
VAK-hankkeen aika ei vain riittänyt alojen väliseen keskusteluun. Todennäköisesti niiden alueelta löytyy vielä eri koulutusohjelmista/osaamisaloista päällekkäisyyttä, joista
voitaisiin muodostaa yhteisiä asia-alueita tai tutkinnonosia.
Ammatillisten taitojen esittäminen on tehty liitteessä 9, koska niiden tarkastelu on niin
keskeneräistä. Ammatillisiin taitoihin rakennetut asia-alueet sisältävät viimeistelemättömyydestä huolimatta kuitenkin paljon tietoa ja kertovat myös rajauksesta perustaitojen ja ammatillisten taitojen välillä. Jatkotyöskentelyssä on hyödyllistä tarkastella
VAK-hankkeen työelämäfoorumin huomioita liitteestä 4. Siellä on ilmaistu useita ammatillisten taitojen alakohtaisia tarpeita.

Hankkeessa tehtiin esimerkkinä erilaisille orientaatioperustalle rakentuvista aloista
kaaviot graafisen tuotannon ja valokuvauksen alojen ammattitutkinnoille. Graafisen
tuotannon alat edustavat aloja, joissa orientaatio on teknis-laadullinen ja valokuvaus
alaa, jossa orientaatio on sisällöllis-ilmaisullinen. Kaavioiden tarkoitus on tutkia eri tapoja lähestyä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen yhteistä perustaa. Eri asia-alueiden
tutkimista tulee jatkaa edettäessä tämän mahdollisen mallin mukaiseen perusteiden
laadintatyöhön.

Graafisen tuotannon alojen ammattitutkinto
Painotuotannon ammattitutkintoon tehtiin kuvio (kuvio 11), jota voi soveltaa esimerkiksi seuraaviin ammattitutkintoihin: digitaalipainajan, painajan, jälkikäsittelynkoneenhoitajan tai painopinnanvalmistajan ammattitutkinnot.
Tutkintoja voi suorittaa kokonaisuuksina, joissa vahvistetaan ammattitaitoa työelämän
eri toimenkuvista lähtien. Eri alojen tutkinnoissa valittaisiin esim. 4-5 asia-aluetta.
Toimenkuvia ovat ryhmänvetäjä, myynnin tuki, tuotannon kehittäjä tai laatuvastaava ja
moniosaaja.
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Muita huomioita ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista
Kirjansitojan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
Kirjansitojan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat niin käsityövaltaisia, että niille
sopivampi sijoituspaikka tutkintorakenteessa voisi olla kulttuuriala tai käsi- ja taideteollinen ala.

Tiedottajan ammattitutkinto
Hankkeessa nousi myös esiin tarve muodostaa uusi tutkinto eli tiedottajan ammattitutkinto, joka olisi osaamisalueiltaan laaja-alainen. Sekä painoviestinnän että valokuvauksen ammattitutkintoihin tulee tällä hetkellä työelämän kentältä opiskelijoita, joilla on
tarve vahvistaa ammattitaitoaan laaja-alaisesti viestinnällisillä perustaidoilla, jotta he
pystyvät toimimaan tiedottajan ja sen toimenkuvaa vastaavissa tehtävissä.

Teatteritekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
Teatteritekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on vahva liittymäpinta
AV-viestinnän tutkintoihin. Se voitaisiin liittää osaksi viestinnän alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tätä tulee tarkastella yhtenä vahvana vaihtoehtona tutkintoja ja
niiden perusteita edelleen kehitettäessä.

Kuvio 11: Viestintäalan ammattitutkinto, painotuotannon alat, teknis-laadullinen orientaatio

Valokuvaajan ammattitutkinto
Valokuvaajan ammattitutkinto suoritetaan toteuttajatasolla. Tutkinnon sisältöä ei ole
pohdittu VAK-hankkeessa yksityiskohtaisesti. Kuitenkin olemassa olevia tutkinnon perusteita (Valokuvaajan ammattitutkinto 2007) on tarkasteltu siitä näkökulmasta, voisiko yhteistä perustaa löytyä muiden viestintäalan samankaltaisen orientaation omaavien
ammattitutkintojen kanssa.
Seuraavassa kuviossa 12 esitetään tutkinnon osat ”digitaalinen työnkulku” sekä ”suunnittelu ja kaupalliset taidot”, joista yhteinen osuus voisi löytyä, ylemmässä laatikossa.
Alempi laatikko sisältää tutkinnon osat, jotka ovat valokuvaajan ammattitutkinnon
omaa osuutta. Kuvion laatikot eivät kuvaa asia-alueiden laajuuksia eivätkä suorittamisjärjestystä.
Kuvio 12: Valokuvaajan ammattitutkinnosta erottuva viestintäalan
sisällöllis-ilmaisullisen orientaation yhteinen perusta
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Tutkintojen nimet ja tutkintonimikkeet

Lopuksi

Liitteen 1 taulukossa on esitetty viestintäalan nykyiset tutkintojen nimet ja tutkintonimikkeet.

Ammatillinen koulutus edellyttää hyvää suunnittelua, jotta se pystyy vastaamaan sekä
työelämän ammattitaitovaatimuksiin että nuorten työllistymistä tukevaan koulutustakuuseen. Viestintäalan toimintatapojen muuntuminen ja tekninen kehitys on osa koko
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutosta sekä globaalia kehityskulkua. Viestintäalojen tutkintojen kehittämishankkeen tavoitteet ovat hankkeen edetessä hahmottuneet
laajoiksi kysymyksiksi ja liittyneet monin tavoin ajankohtaiseen koulutuspoliittiseen ja
viestinnän tapojen muuttumisesta käytävään keskusteluun. Hankkeen kytkeytyminen
ajankohtaisiin kysymyksiin on osoitus sen tarpeellisuudesta ja merkittävyydestä.

Tutkintojen nimet
Hankkeessa päädyttiin esittämään viestintäalaa kaikkien uusien muodostattevien tutkintojen nimeksi. Tutkintojen nimet muodostetaan seuraavan mallin mukaisesti:
Viestintäalan perustutkinto, xxxxxxxxxxxxxxx koulutusohjelma/osaamisala
Tällöin muodostuu perustutkintoon seuraavat tutkintonimikkeet:
Viestintäalan perustutkinto, AV-viestinnän koulutusohjelma/osaamisala
Viestintäalan perustutkinto, graafisen toteutuksen koulutusohjelma/osaamisala
Viestintäalan perustutkinto, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma/osaamisala
Viestintäalan perustutkinto, painotuotannon koulutusohjelma/osaamisala
Viestintäalan perustutkinto, valokuvauksen koulutusohjelma/osaamisala
Vastaavalla tavalla muodostetaan ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen nimet.

Tutkintonimikkeet
Tutkintonimikkeistä esitetään perustutkinnossa luovuttavan. Viestinnän alan ammattilaiset ovat työelämässä monilla ammattinimikkeillä. Tutkintonimikkeen sijaan merkityksellistä on tutkinnon suorittaneen kyky kertoa omasta ammattiosaamisestaan. Nämä
seikat on huomioitu tutkinnon suunnittelussa.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintonimikkeiden poistaminen on myös
mahdollista. Asiaa pitäisi vielä tutkia tarkemmin, onko nimikkeillä työelämässä tällä
tasolla merkittävää käyttöarvoa. Tutkintonimikkeisiin voi liittyä myös perinteitä, joita
tulisi jatkaa.

Klusterimallin kehittämisessä aikaa on vienyt eri alojen ylittävän keskustelun ymmärtäminen. Vaikka viestintäaloilla on yhteinen pohja, käsitteiden määrittely ja eri alojen
tarpeiden hahmottaminen on vaatinut paljon alojen välistä vuoropuhelua. Näistä syistä
yksityiskohtaisemmassa opittavien asia-alueiden määrittelyssä ei edetty perustutkinnon
osia pidemmälle. Yhteistä perustaa on hankkeessa kuitenkin pohdittu perusteellisesti ja
sen pohjalta klusterimallia ja alan koulutussuunnittelua voi rakentaa eteenpäin. Tämä
perusta ei tarkoita vain asia-alueita vaan se sisältää viestintäalan koulutuksen arvopohjan. Sitä on esimerkiksi kasvaminen opiskelijasta/tutkinnon suorittajasta ammattilaiseksi, joka ymmärtää arvostaa omaa osaamistaan mutta myös tietää ammattiinsa liittyvää
vastuuta. Sitä on pyrkimys ymmärtää viestinnän sisältöjä ja kulttuurisia viestejä sekä
kehittyä ammattilaiseksi, joka on luotettava yhteistyökumppani. Vaikka tutkintomallien
muodostamisessa ei tulevaisuudessa päädyttäisikään klusterimalliin, VAK-hankkeessa
on tuotettu pohjatietoa viestintäalan koulutuksen ulottuvuuksista sekä luotu pedagogista mallia ammatillisen koulutuksen järjestämisen suunnittelua varten.
Viestintäalan koulutuksen kehittämisessä laajapohjainen keskustelu perinteisten alojen
yli on tärkeää ja huomioitava tulevaisuudessakin. Koulutusalat ylittävän vuoropuhelun
tulisi olla jatkuvaa. Siihen hankkeessa on pyritty perustamalla viestintäalojen verkosto
jatkamaan aloitettua keskustelua. Tieto eri alojen tarpeista liittyy koulutuksen kehittämiseen, mutta se välittää myös eri aloille tärkeää tilaajatason tietoa muiden alojen
sisällöistä. Hankkeen toimijoiden osaamisalueiden rajat tulivat vastaan myös työskentelyssä. Vaikka asiantuntemusta haettiin hankkeen ulkopuolelta, esimerkiksi ammatti- ja
erikoisammattitutkintojen käsittely jäi kesken sen vuoksi, että niiden suunnittelu olisi
edellyttänyt monelta alalta tarkempaa tietoa. Asiantuntemuksen rajojen tunnistaminen
on tällaisessa hankkeessa merkityksellistä, jotta tutkinnot eivät rakennu väärälle perustalle.
Hankkeessa on painotettu työelämänäkökulmaa. Se on tarkoittanut koulutusten tavoitteiden rakentamisessa työelämän tarpeiden jatkuvaa huomioimista sekä keskustelua
koulutuksen järjestäjien ja työelämäedustajien kanssa. Huomionarvoista on ollut se,
että koulutussektorin ja työelämän näkökulmaerot eivät ole olleet suuria. Vaikka haasteet ovat isoja, alan kehityksestä ja koulutustarpeista keskustelussa on löydetty selkeitä
yhteisiä näkemyksiä. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö on ammatillisen koulutuksen
suunnittelussa keskeistä. Työelämän tarpeet antavat kestävän perustan opetuksen suunnittelulle. Näyttää myös siltä, että sekä koulutuksen järjestäjät että työelämän edustajat
ovat valmiita edelleen kehittämään yhä uusia yhteistyömuotoja.
VAK-hankkeen tuloksena ei ole vain siinä tehty kirjallinen kehitystyö vaan myös alan
oppilaitosten verkostoituminen. Parhaiten se on tapahtunut hankkeeseen osallistuneiden oppilaitosten välillä. Viestintäalan uuden verkoston muodostaminen tähtää siihen,
että keskustelua voitaisiin jatkaa edelleen ja vielä laajemmalla pohjalla. Hankkeen merkitys on ollut myös sen aiheuttama keskustelu jokaisessa oppilaitoksessa, joka siihen
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on osallistunut. Oman koulutusalan perustan ja viestintäalan kehitykseen vastaamisen
pohdinta ei vaikuta vain opetuksen järjestämisen mahdollisten rakenteiden muutoksten kautta vaan suoraan jo hankkeeseen osallistuneiden opettajien työhön.
Viestintäalojen kehityshankkeen tuloksiin ovat vaikuttaneet monet henkilöt ja tahot:
Hankkeen teki mahdolliseksi Opetushallituksen rahoitus. Arvokasta on ollut myös
Opetushallituksen antama mahdollisuus hankkeen tekijöille päästä jo ennen opetussuunnitelmien tekovaihetta vaikuttamaan opetusta määrittäviin suuntaviivoihin. Opetushallituksen kanssa yhteistyö on ollut antoisaa ja rakentavaa. Pitkäjänteistä asiantuntemusta ovat antaneet sekä VAK-hankkeen työryhmien ja ohjausryhmien jäsenet,
mutta samalla kiitoksen ansaitsevat myös heidän kollegansa, jotka ovat monin tavoin
osallistunet keskusteluun ja kommentoitiin. Hankkeen alkuvaiheen hankekoordinaattorin Stadin ammattiopiston AV-viestinnän osaston Jaana Viitamäen panos hankkeen
liikkeelle saattamisessa on ollut suuri. Työelämäfoorumin osallistujat antoivat arvokkaita näkemyksiä työelämän tarpeista ja näkymistä. Petra Tarjanne työ- ja elinkeinoministeriöstä on valottanut viestintäalan yhteyksiä laajempaan globaaliin kehitykseen. Irma
Tonteri ja Satu Autero Pekka Halosen akatemiasta antoivat tietoa ja näkemystä kuva- ja
mediataiteen sekä valokuvauksen opetuksen tarpeista. Seppo Laaksonen ja Jussi Oksala Jyväskylän ammattiopistosta toivat mukaan tietoa painoviestinnän osaamistarpeista. Mahdollisuuden keskusteluun ja kehitystyön jatkamiseen ovat antaneet Salpauksen
viestintäalan yksiköstä opettajat Ville Grönroos ja Antti Knuutila, jotka ovat ottaneet
vastuulleen viestintäalan toisen asteen verkoston tapaamisen järjestämisen syksyllä
2013. Lämpimät kiitokset kaikille VAK-hankkeeseen osallistuneille.
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56

57
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Liite 1: Viestintäalan nykyiset koulutusohjelmat, tutkinnot ja tutkintonimikkeet
VIESTINTÄALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NYKYISET TUTKINTOJEN NIMET JA
TUTKINTONIMIKKEET
AV-viestinnän ala

Tutkintojen perusteet, painoviestinnän ala:

Kuvallisen ilmaisun ala

Painoviestinnän ala

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta (1047/2012).

Koulutusohjelma/osaamisala

Tutkinnon nimi

Tutkintonimike

Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma/os.ala

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Media-assistentti

Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma/os.ala

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma/os.ala

Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto

Ulkoasun toteutuksen koulutusohjelma/os.ala

Painoviestinnän perustutkinto

Painotuotantoassistentti

Painotekniikan koulutusohjelma/os.ala

Painoviestinnän perustutkinto

Painotuotantoassistentti

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

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma/os.ala

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kuva-artesaani

Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma/os.ala

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kuva-artesaani

Valokuvauksen koulutusohjelma/os.ala

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kuva-artesaani

Valokuvauksen koulutusohjelma/os.ala

Valokuvaajan ammattitutkinto

Valokuvauksen koulutusohjelma/os.ala

Valokuvaajan erikoisammattitutkinto

Sivu 1
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Liite 2: VAK-hankkeen toimijat ja
ohjausryhmä
Hankkeen koordinointi:
Stadin ammattiopisto (ent. Heltech, Helsingin tekniikan alan oppilaitos)
Riitta Helevä
Hankekoordinaattori
Lehtori, audiovisuaalinen viestintä

AEL
Mira Korteniemi
Koulutusasiantuntija, media- ja painotuotanto
Ari Muhonen
Koulutusasiantuntija, media- ja painotuotanto
Tampereen ammattiopisto
Tampereen ammattiopisto
Katri Vuorijärvi-Rautiola
Lehtori, painoviestintä

Anna-Mari (Alli) Ikonen
Hankesihteeri
Lehtori, audiovisuaalinen viestintä

Soile Nummela-Kannusmäki
Lehtori, ulkoasunsuunnittelu

Leena Linnosaari
Ohjausryhmän puheenjohtaja
Apulaisrehtori

Timo Vikman
Lehtori, audiovisuaalinen viestintä
Vantaan ammattiopisto Varia

Boris Fagerström
Opettaja, valokuvauksen ammattitutkinto

Anna Seppo
Opettaja, kuvallinen ilmaisu

Timo Hurme
Lehtori, painoviestintä

Ari Jokinen
Opettaja, graafinen suunnittelu

Tuula Karastie
Lehtori, painoviestintä

Turun ammatti-instituutti

Juha Roinevirta
Opettaja, painoviestintä

Mika Uusitupa
Opettaja, graafinen- ja viestintätekniikka

Siiri Räihä
Lehtori, audiovisuaalinen viestintä

Oulun seudun ammattiopisto OSAO
Anu Virpi
Opettaja, audiovisuaalinen viestintä

Arja Seppälä
Opinto-ohjaaja, audiovisuaalinen viestintä

Porvoon ammattiopisto AMISTO
Markku Tepsa
Tiimipäällikkö/opettaja, painoviestintä /tieto- ja viestintätekniikan ala

Hankkeen osatoteuttajat:
Koulutuskeskus Salpaus
Ville Grönroos
Opettaja, audiovisuaalinen viestintä

Ohjausryhmä

Antti Knuutila
Lehtori, audiovisuaalinen viestintä

Leena Linnosaari
Ohjausryhmän puheenjohtaja
Apulaisrehtori
Heltech, Käpylän koulutusyksikkö

Inka Happo
Opettaja, graafinen suunnittelu

Riitta Helevä
Hankekoordinaattori
Lehtori, Heltech, audiovisuaalinen viestintä
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Liite 3: Työelämäfoorumin osallistujat

Alli Ikonen
Hankesihteeri
Lehtori, Heltech, audiovisuaalinen viestintä

VAK-hankkeen edustajina foorumissa oli ohjausryhmä, joka on esitelty liitteessä 2.

Kati Lounema
Yli-insinööri
Opetushallitus

Kalle Ahvenus
Graafinen suunnittelija
Kilpipaino Oy
Nokia

Markus Jensen-Eriksen
Toimitusjohtaja
Eriksen Oy
Espoo

Hanna Maria Anttila
Toiminnanjohtaja
AV-arkki
Suomalaisen mediataiteen levityskeskus

Outi Järvinen
Lehtikuvaaja, valokuvaaja
Kauppalehti
Helsinki

Riitta Koskinen
Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM

Mira Eerikäinen
Tekninen viimeistelijä
SEK Point
Helsinki

Kari Kaikkonen
Kehitysjohtaja
Mediatalo ESA
Lahti

Mika Laitinen
Toimitusjohtaja
Aste Helsinki

Jaakko Haapakangas
Tuotantojohtaja
Otavamedia

Ari Muhonen
koulutusasiantuntija, media- ja painotuotanto
AEL

Riina Hyytiä
Toimitusjohtaja, tuottaja
Dionysos Films Oy
Helsinki

Ella Pulkki
Uutis- ja ajankohtaistuotantojen esimies
Yleisradio Oy
Helsinki

Inka Happo
Graafisen suunnittelun opettaja
Koulutuskeskus Salpaus
Harri Hirvonen
Ohjausryhmän vpj.
Pääsihteeri
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry

Ville Grönroos
AV-viestinnän opettaja
Koulutuskeskus Salpaus

Merja Hyökki-Niskanen
Projektipäällikkö
Karico Oy
Espoo

Susu Toivonen
Henkilöstöpäällikkö
Blue Media Staff Oy

Teija Immonen
Kuvataiteilija
Helsinki

Katri Vuorijärvi-Rautiola
Lehtori, painoviestintä
Tampereen ammattiopisto

Riku Jaro
Äänisuunnittelija, tekninen tuottaja
Ohjelma-akseli - tapahtumatekniikka
Lahti
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Mikko Reinikka
Toimitusjohtaja/MBA/graafikko GRAFIA
Mainostoimisto Albert Hall
Tampere/Helsinki
Kalevi Rytkölä
Vastaava kuvatoimittaja
Markkinointi, Kuvapalvelu
Yleisradio Oy
Helsinki
Anne-Marie Vesto
Yrittäjä, graafinen suunnittelija
Lahti
Jukka Väkeväinen
Tuotantopäällikkö
PunaMusta
Joensuu
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Liite 4: Työelämäfoorumin huomioita
viestintäalan koulutuksesta
Huomioita työelämän muutoksista ja työelämän edustajien
odotuksia
-- Työelämän sykli on nopeutunut johtuen mm. viestintätekniikoiden kehityksestä ja globalisoitumisesta. Tämä asettaa koulutukselle haasteita. Esimerkiksi
työpaikoilla on vähemmän aikaa perehdytykseen ja uusilta työntekijöiltä odotetaan hyviä ammatillisia valmiuksia.
-- Pysyvät työpaikat vähenevät, kun erikoisosaaminen ostetaan yrityksen ulkopuolelta. Työn luonne muuttuu projektiluonteiseksi ja freelancer-tyyppiseksi
useilla viestintäaloilla. Koulutuksen tulisi antaa valmiuksia lyhytaikaisiin ja
epätyypillisiin työsuhteisiin, tietoa työsopimuksista ja myös oman jaksamisen
huolehtimisen merkityksestä.
-- Myös pitkäaikaiset työsuhteet muuttuvat, esimerkiksi tehtävät saman työnantajan palveluksessa vaihtelevat aikaisempaa enemmän.
-- Tulevaisuuteen ja työllistymiseen tulee löytyä luottamusta koulutusta suunnitellessa, vaikka on otettava huomioon se, että koulutetun työvoiman on mahdollista työllistyä. Tarvitaan nopeampaa reagointia puoleen ja toiseen aloituspaikkojen suhteen.
-- Markkinointiviestintä on ala, joka tarvitsee ammattitaitoisia viestinnän osaajia
ja koulutusta. Alalla on myös potentiaalia kasvaa tulevaisuudessa. Markkinointiviestinnän opetuksen pitäisi sisältyä viestintäalan koulutukseen.

Ammatillisen koulutuksen haasteita
-- Perusasioiden osaaminen tärkeää (vrt. viestintäalan tutkinnon perustaidot),
oleellinen perusta ammattitaidolle, esimerkiksi typografia, sommittelu, värioppi, joiden päälle voidaan rakentaa muuta osaamista.
-- Graafisen viestinnän perusohjelmien osaaminen alalla tärkeää (nykyisin Adoben ohjelmat). Vaikka ohjelmat muuttuvat, yhdenkin hyvin opetellun ohjelman osaaminen helpottaa uusien oppimista.
-- Kaikilla aloilla tulisi kiinnittää huomiota asiakaspalvelutaitojen ja yleisten
työelämätaitojen kehittymiseen kuten vuorovaikutustaitoihin, kykyyn käyttää
erilaisia viestintävälineitä (sähköposti, puhelin jne.) työelämäyhteyksissä, ”selkärankaisuuteen”, aloitteellisuuteen, ryhmätyötaitoihin, motivoituneisuuteen ja
kykyyn verkostoitua. Asiakaspalvelua tehdään nykyisin myös esimerkiksi tuotantotehtävissä, joissa sitä ennen ei ole ollut. Työsuhteeseen kuuluvaa vastuuta
ja velvollisuuksia tulisi ymmärtää. Tässä pitää huomioida sekä työntekijän että
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työnantajan näkökulma.
-- Koulutuksessa tulisi oppia myös talouden hallintaan liittyviä asioita, esimerkiksi tarjousten tekeminen, taulukkolaskennan käyttö tai laskun kirjoittaminen.
-- Ammatillisen koulutuksen odotetaan antavan alan perusosaamisen ja riittävästi ammattiopetusta. Perusasioita tulisi saada harjoitella koulussa riittävästi,
koska työelämässä edellytetään jo niiden sujuvaa osaamista.
-- Koulutuksen tulisi antaa ymmärrystä siitä, että oppiminen ei lopu koulun jälkeen. Omasta alastaan pitää olla kiinnostunut myös vapaa-ajalla.
-- Työelämän pitää olla monipuolisesti mukana koulutuksessa: työssäoppimisen
lisäksi yritysvierailut puolin ja toisin, työelämästä kouluttajavierailuja jne.
-- Opettajien työelämätuntemukseen ja ajantasaiseen tietoon tulisi panostaa,
mutta myös heidän jaksamiseensa.
-- Laadun ymmärtämisen ja hallinnan taidot ovat tärkeitä. On ymmärrettävä,
mitkä asiat vaikuttavat lopullisen tuotteen laatuun. Tähän ei riitä yksittäisen
työvaiheen osaaminen. Erilaisissa tuotantoprosesseissa täytyy ymmärtää, miten
laatuun liittyvät asiat etenevät eri tuotannon vaiheessa. Esimerkiksi kuvankäsittelyä on hyvä opettaa myös painotuotannon koulutuksessa, koska sitä kautta
voidaan opettaa laatuosaamista.
-- Kielitaito on tärkeää. Ammattitehtävissä tarvitaan hyvät kommunikointi- ja
viestintätaidot suomen kielellä. Lisäksi ammattienglannin osaaminen on kaikilla aloilla tärkeää, sillä työelämän kansainvälinen toiminta on lisääntynyt.
Ammatillisessa koulutuksessa ei pystytä opettamaan sujuvaa kielitaitoa, mutta opetuksessa voidaan kertoa kielitaidon merkityksestä osana ammattitaitoa:
Painotuotannon alueella saksan kieli on hyödyllinen. Myös kauppasuhteisiin
liittyvä kielitaito-osaaminen on työelämässä tarpeellista. Esimerkkinä tästä
venäjän kielen merkitys erityisesti Itä-Suomessa tai kiinan kielen osaaminen
voi hyödyttää alihankintojen teettämisessä.
-- Monimediataitojen kehittyminen: materiaalia pitää pystyä tuottamaan eri medioihin. Tärkeitä ovat sekä tiedon tuottamisen että tiedon hakemisen taidot.
-- Koulutuksen tulee antaa taitoja tiimityöskentelyyn: projektinhallintaan, aikataulutukseen ja tuotantoprosessin kokonaishallintaan.
-- Kaikilla aloilla edellytetään osaamisen soveltamista eri tilanteissa.
-- Vaikka viestintäalalla monessa työtehtävässä laaja-alaisuus ja moniosaaminen
on ammatillisesti tarpeellista, täytyy huomioida, että ammattitaito on useilla
aloilla myös eriytynyttä. Opinnoissa on päästävä riittävän aikaisin opiskelemaan oman alueen erityiskysymyksiä, jotta riittävä ammattitaito voidaan saavuttaa.
-- Alakohtainen joustavuus videokuvauksen opetuksessa: esimerkiksi graafisen
tuotannon koulutuksessa riittää yleiskatsaus, ja painotuotannossa tarve työtehtävissä on vähäistä.
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-- Videokuvauksen opetukseen on liitettävä ääniopetus.
-- Työturvallisuuden opetuksessa on huomioitava alakohtaiset tarpeet. Esimerkiksi tapahtumatekniikan tai elokuvatuotannon alueella ei riitä yleisen tason
opetus

Liite 5: Loppuseminaariin osallistuneet
oppilaitokset
AEL
Ammattiopisto Lappia

Alakohtaisia huomioita
-- Graafisen toteutuksen alalla ohjelmointikielien tuntemus, yleisimmät vähintään tunnistettava.
-- Valokuvaajien koulutukseen liittyviä:
Valokuvaajien koulutukseen tulisi kuulua myös liikkuvan kuvan ja videokuvauksen opetusta. Esimerkiksi lehtikuvaajan työssä ja muissa valokuvaajien
toimenkuvissa edellytetään nykyisin still-kuvien ottamisen lisäksi kykyä kuvata
videota.
Valokuvaajia tarvitaan työtehtäviin laajalle mediakentälle esimerkiksi digitointitehtäviin tai verkkomedian tuotannollisiin tehtäviin.
Valokuvaajien pysyvät työsuhteet ovat harvinaisia.
-- Kuva- ja mediataiteen alaan liittyviä:
Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelman sijoittuminen viestintäalan klusteriin ei ole luontevaa, koska näkökulma työn tekemiseen ei ole kaupallinen. Sille olisi sopivampi muiden taiteen alojen kanssa yhteinen taidealojen
klusteri, joka voisi olla samankaltainen kuin korkea-asteen Taideyliopisto.
Kuva- ja mediataiteen koulutuksen nimessä sanaa kuvataide pidettiin huonona.
Korvaava termi voisi olla nykytaide, joka on käsitteenä laajempi ja pitää sisällään eri välineillä tehtyä taidetta.
Kuva- ja mediataiteen työnkuva on oma eritysalueensa. Esimerkiksi alalla ei ole
useinkaan työnantajia tai yritystoimintaa.
Koulutuksen tulisi antaa taitoja rahoitusten saamiseen, elämänhallintaan ja
työn organisointiin (hakemusten tekeminen, näyttelyjen järjestäminen jne.).
Taiteilijaksi ei valmistuta lyhyen koulutuksen jälkeen, oman välineen hallinnan
oppiminen ja taiteilijaksi kasvaminen vie vuosia.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Piippola
Jyväskylän ammattiopisto
Jyväskylän aikuisopisto
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Keskuspuiston ammattiopisto
Keuda, Pekka Halosen akatemia ja Keudan aikuisopisto
Koulutuskeskus Salpaus
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto
OMNIA, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
OSAO, Oulun seudun ammattiopisto, Pikisaaren yksikkö
Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Outokumpu ja Joensuu
Porvoon ammattiopisto
Stadin ammattiopisto
Suupohjan ammatti-instituutti
Tredu, Tampereen seudun ammattiopisto
Turun ammatti-instituutti
Vantaan ammattiopisto Varia
Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy
Yrkesinstitutet Prakticum
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Noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä
(OPH 2010a s. 24)
Käyttää tietokoneiden käyttäjärjestelmiä ja
alan (viestintä) keskeisiä sovelluksia
hyödyntää verkkoteknologioita tiedonsiirrossa
sekä verkkopalveluiden rakentamisessa
ja ylläpidossa
(OPH 2010a, s. 24)

Suorittaa sähkötyöturvallisuuskoulutuksen (SFS 6002) ja työturvallisuuskortin
(OPH 2009, s. 25)
Tieto- ja tietoliikenneteknisten laitteiden asentaminen, ylläpito, testaaminen ja korjaus
(OPH 2009 s. 40-48)
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osaa suunnitella verkkosivuston ulkoasun ja
toteuttaa sen ajanmukaisia standardeja
noudattaen (OPH 2010a, s. 58)
tekee ammatilliset verkkosivut
(OPH 2010b, s. 69)
suunnittelee ja toteuttaa verkkojulkaisun
(OPH 2010b, s. 75)

4.4.1 Multimediatuotanto 10 ov (mm. editointi)
4.5.1 Yrittäjyys 10 ov
4.5.2 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov
4.1.1 Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov
- Käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään
- Käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan
tehostajana
- Viestii sähköisesti ja kirjallisesti
- Ylläpitää tietokannoissa ja –verkoissa olevaa tietoa
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Koulutusohjelmassa korostuvat enemmänkin ohjelmistojen rakenteet, toiminnot ja projektien suunnitteluohjelmat
sekä kaaviot että tietomallit, testausmallit ja tietokannat
4.3.1 Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu
4.3.2 Ohjelmiston toteuttaminen

Samat kuin edellisessä koulutusohjelmassa eli liittymäpinnat ja yhtymäkohdat (punaisella)
Kaikille valinnaiset tutkinnon osat
4.4.1 Multimediatuotanto 10 ov (mm. editointi)
Muut valinnaiset tutkinnon osat
4.5.1 Yrittäjyys 10 ov
4.5.2 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov
Kaikille pakolliset tutkinnon osat
4.1.1 Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov
- Käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään
- Käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan
tehostajana
- Viestii sähköisesti ja kirjallisesti
- Ylläpitää tietokannoissa ja –verkoissa olevaa tietoa

Ohjelmistotuotannon koulutusohjelmassa:

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat
Muut valinnaiset tutkinnon osat

Käytön tuen koulutusohjelmassa:

Tieto- ja viestintätekniikan (datanomit) koulutuksen liittymäpinnat viestintäalan perustutkintoon

Lähteet:
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN perustutkinto, Opetushallitus 2009
http://www.oph.fi/download/138309_TietoLiikenne_2009.pdf
AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN perustutkinto, Opetushallitus 2010a
http://www.oph.fi/download/125097_Audio.pdf
Kuvallisen viestinnän perustutkinto, Opetushallitus 2010b
http://www.oph.fi/download/125109_Kuvallinen.pdf

Osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset www-sivustot
(OPH 2009, s. 41)

Pakolliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

Valinnaiset tutkinnon osat

Media-assistentti
Audiovisuaalinen viestintä

ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Alla olevassa taulukossa on esitetty perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksien kautta liittymäpintoja ja yhtymäkohtia.

Liite 6: Liittymäpintoja ICT-alan koulutukseen

Liite 7: Alueellisia koulutuspolkuja
viestintäalalla
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Liite 8: Huomioita ammattitaidon muodostumiseen opinto-ohjauksen näkökulmasta
Arja Seppälä
Opinto-ohjaaja
AV-viestintä, Heltech/Stadin ammattiopisto
Ohjauksen merkitys koulutuksessa on kasvanut ja muuttunut näkyvämmäksi. Alla olevat huomiot perustuvat henkilökohtaisiin havaitoihini työskenneltyäni yli 12 vuotta
AV-alan ohjaustehtävissä. Niistä keskusteltiin sekä työryhmäkokoontumisessa että ohjausryhmässä ja huomioista oltiin samaa mieltä kaikilla koulutusaloilla. Tuloksena syntyi koonti kolmesta erilaisesta koulutuspolusta, jotka omasta ja hankeryhmien mielestä
olisivat pohtimisen arvoisia vaihtoehtoja.
1. Valmistava polku ennen perustutkintoa
2. Nopeuttava polku
3. Erityisosaajan polku

Valmistava polku ennen perustutkintoa
Opetussuunnitelman mukaan ammattistartteihin voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen osista (osassa 3.2.1.,
Ammatilliset opinnot), mikäli opiskelijalla tai opiskelijaryhmällä on siihen edellytyksiä
ja koulutuksen järjestäjä myöntää siihen oikeuden. Nämä opinnot voivat olla myös ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin kuuluvia opintoja.
Vahvuudeksi voidaan katsoa, että mikäli opinnot myöhemmin hyväksytään osaksi ammatillista perustutkintoa, se lisää opiskelumotivaatiota ammattistarteilla. Miinukseksi
lasketaan se, että kyseessä on ohjaava ja valmistava koulutus, jonka päätavoitteena on
täydentää valmiuksia hakeutua perustutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutuksessa siis täydennetään valmiuksia, ei niinkään opeteta ammattiosaamista.
Yksittäisten osien suorittaminen toisessa koulutuksessa etukäteen ei välttämättä tuo
suurta lisäarvoa koulutukseen. Valmistuttamista ei pystytä nopeuttamaan, sillä tutkinnon osia ei kouluteta lineaarisessa järjestyksessä. Hyväksyttävät opinnot olisivat mitä
todennäköisimmin alkuvaiheen opintoja, jolloin opiskelijalle tulisi tyhjiä aukkoja lukujärjestykseen heti opintojen alkuun. Tästä olisi seurauksena se, että opiskelija ei kiinnittyisi ryhmään, vaan hän jäisi vaille alkuvaiheen orientaatiota ja tottuisi epäsäännölliseen
opiskelurytmiin heti opintojen alkaessa. Nämä kaikki tekijät ovat osaltaan heikentämässä opiskelijan sitoutumista ja opintojen etenemistä.
Käytännössä osaamisen tunnustaminen yksittäisistä tutkinnon osista on hankalaa, miltei mahdotonta, sillä perustutkinnon rakenne muodostuu projekteista ja eri aineiden
välisistä integraatioista.

72

Nopeuttava polku
Yksi tärkeistä ja suurista haasteista on nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista ja parantaa läpäisyastetta. Tällä hetkellä kaksivuotisille ylioppilaslinjoille voivat hakea ainoastaan ylioppilaat tai lukion suorittaneet. Toisen tutkinnon suorittaneilla on oikeus hakea
osaamisen tunnustamista samoista opinnoista kuin ylioppilailla tai lukion suorittaneilla. Nämä pohjaopinnot takaavat heille tarvittavan pohjaosaamisen ja sitä kautta myös
heidän tulisi olla hakukelpoisia kaksivuotisille linjoille. Nykyään he opiskelevat peruskoululinjoilla, ja heidän valmistumisensa viivästyy vuodella, sillä opintoja ei saada järjestetyksi niin, että opinnot kahdessa vuodessa olisivat mahdollisia.
Ainoa tapa nopeuttaa valmistumista ammattitaidon siitä kärsimättä olisi vapauttaa toisen tutkinnon suorittaneet atto-aineista (20 ov), sillä niissä on selvää päällekkäisyyttä
edellisten opintojen kanssa.
Myös työvaltainen hops olisi hyvä mahdollisuus lisätä läpäisyastetta, mahdollisesti jopa
lyhentää opintoaikoja. Se voitaisiin järjestään siten, että perusosaaminen opiskeltaisiin
koululla, mutta rohkaistaisiin ja ohjattaisiin entistä enemmän ns. työvaltaiseen hopsiin,
jossa ammatillisten opintojen opiskelu olisi mahdollista työpaikoilla.
Osaamista tunnistetaan nyt atto-aineista 20 ov, ammatillisista opinnoista 10 ov (mikäli
tavoitteet täyttyvät) ja vapaasti valittavista 10 ov. Vapaasti valittavat pyritään tarjoamaan
ammatillisella painotuksella, sillä jo nyt opettajat ja opiskelijat valittavat aikapulaa ammattiopinnoissa. Työelämä on entistä kiireisempää ja perehdytys entistä heikompaa.
Työnantajan näkemys on, että tutkinnon suorittaneella työnhakijalla on jo ammattitaitoa olemassa työhön tullessaan.
Atto-aineiden osaaminen on tunnustettava ja se on mielekästäkin, koska asiat on jo
opittu aiemmassa koulutuksessa. Samaan aikaan kuitenkin ohjataan integroimaan atto-aineita ammatillisiin. Osaamisen tunnustamistapauksissa myös ammattiopinnot
kärsivät tunnustamisista. Käytännössä järjestelmästä tulee hankala toteuttaa ja niin raskas, että sitä on vaikea toteuttaa, jolloin integraatiokin voi jäädä toteutumatta.

Erityisosaajan polku
Ylioppilaille ja muille toisen tutkinnon omaaville olisi hyvä säilyttää mahdollisuus opiskella myös kolmivuotisissa ryhmissä, sillä työelämässä tarvitaan myös taitavia, laajapohjaisen osaamisen (yo) omaavia erityisosaajia haasteellisiin suorittavan tason työtehtäviin. Kaikki ylioppilaat eivät ole kiinnostuneet ammattikorkeasta tai akateemisesta
urasta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnassa olisi helppo ottaa huomioon
työvaltainen oppiminen, sillä sitä kautta saadaan myös erityisosaamista työelämän tarpeisiin.
Pk-yo -ryhmistä oli hankeryhmän kaikilla koulutuksen järjestäjillä hyviä kokemuksia.
Vanhempien opiskelijoiden läsnäolo parantaa ryhmädynamiikkaa, rauhoittaa ryhmää
ja antaa aikuismaista käyttäytymismallia nuoremmille opiskelijoille. Kaikkia opintomahdollisuuksia ei ole tarjolla aikuiskoulutuksena, eivätkä kaikki ylioppilaat ole valmiita tai halukkaita aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutuksessa opetusta on nuorisopuolta
huomattavasti vähemmän ja sitä ei välttämättä ole riittävästi erityisosaamisen hankkimiseen.
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Liite 9: Viestintäalan perustutkinnon
alakohtaiset ammatilliset taidot
AV-viestinnän alan ammatilliset taidot
Liikkuva kuva
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkko- ja mobiilivideotuotanto
Elokuvatuotanto
Dokumenttituotanto
Mainos- ja tilaustuotanto
Monikameratuotanto
Liikkuvan kuvan jälkituotanto
Digitaalinen jälkikäsittely (erityisosaamisen taso)
Hybridi/multimedia (opintokokonaisuus, jossa yhdistellään AV-viestinnän eri
osa-alueita)

Ääni
•
•
•
•

Liikkuvan kuvan äänituotanto
Tilaäänituotanto
Studiotuotanto ja -teknologia
Hybridi/multimedia (opintokokonaisuus, jossa yhdistellään AV-viestinnän eri
osa-alueita)

Verkkopalvelut
•
•
•
•
•
•

Julkaisujärjestelmät
Verkkopalvelut
Monikanavajulkaisu
Ohjelmoinnin perusteet
Tietokannat
Hybridi/multimedia (opintokokonaisuus, jossa yhdistellään AV-viestinnän eri
osa-alueita)

Valokuva
•
•
•
•
•
•

Dokumentaarinen valokuvaus:
kuvajournalismi, lehtikuvaus, dokumentaariset projektit
Studiokuvaus:
valaisu, mainos, henkilö, ilmaisu
Video-osaaminen osana valokuva-alaa
Kuvankäsittely
Julkaisu (esim. lopputyönäyttely, erilaiset julkaisukanavat)
Hybridi/multimedia (opintokokonaisuus, jossa yhdistellään AV-viestinnän eri
osa-alueita)

Animaatio- ja tehostetuotanto
•
•

Video mapping ja 3D-projisointi
Liikkuvan kuvan valotuotanto

Pelituotanto
•
•
•
•
•

Peliteollisuuden ja -projektien tuotantovaiheet
3D- ja 2D-sovellukset
Mallinnus- ja animointitaidot
Pelieditorien tuntemus
Peliohjelmoinnin perusteet

Graafisen toteutuksen alan ammatilliset taidot
Markkinointikampanjan suunnittelu
•

Kampanjasuunnittelu

Verkkojulkaiseminen
•
•
•
•
•
•

3D-suunnittelu
Kuvankäsittely verkkoon
Digitaalinen animaatio
Verkkosivut
Tablet-julkaisut
Videotaidot

Pakkaussuunnittelu
•
•
•
•

Logistiikka
Stanssipiirrokset
Pakkaussuunnittelu
Dummyn valmistaminen (digitaalipainaminen ja tasoleikkuri)

Kuvittaminen
•
•
•
•
•
•
•

Kuvittaminen julkaisuihin
Sarjakuva
Valokuva
Kuvankäsittely
Studiokuvaus
Skannaaminen
Vektorigrafiikka

Näyttelysuunnittelu
Graafinen muotoilu
•
•
•

Yritysilmeen suunnittelu
Infografiikka
Typografia

Lehti- ja kirjataitto
•
•
•

Eri animaatioteknikat
Tehosteet

Tapahtumatekninen tuotanto
•
•

•
•

lehtitaitto
kirjataitto
ilmoitusvalmistus

Tapahtumatekninen äänituotanto
Tapahtumatekninen valotuotanto
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Arkkiasemointi ja levytulostaminen

Monikanavajulkaiseminen
•

Digipainaminen ja tulostustekniikat
Pakkaus, varastointi ja lähetys

tietokannat

Levytulostus

Kuva- ja mediataiteen alan ammatilliset taidot
Kuva- ja mediataiteen menetelmät
• Osaamisen laajentaminen eri menetelmillä
Kuva- ja mediataiteen työprosessien julkistamisen taidot
• Työprosessien hallinta kokonaisuudessaan: työtavan ja välineen käyttö tarkoituksenmukaisesti, aikataulun ja kustannusten seuranta, julkistaminen ja esille
laittaminen
• Keskeisten kuvallisten ilmaisumenetelmien osaaminen: maalaus, muu taide,
kuvanveisto, taidegrafiikka
Kuva- ja mediataiteen traditioiden ymmärrys
• Alan tradition ymmärtäminen, tyylipiirteiden erottaminen ja niiden hyödyntäminen työssä
Kuva- ja mediataiteen työelämän tuntemus
• Työelämän tuntemus: järjestöt, museot, galleriat, yhteisölliset työskentelytavat
ja avoimet ympäristöt, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sopimuskäytännöt,
verotus ja sosiaaliturva

Painotekniikan alan ammatilliset taidot
Digipainaminen

Työnkulkuohjelmat
Automaatio
Ohjauspöydät ja -järjestelmät
Hydrauliikka, pneumatiikka

Valokuvauksen viestinnän alan ammatilliset taidot
Valokuvauksen alueelle ei ole VAK-hankkeessa määritelty ammatillisia taitoja. Ammatillisten taitojen suunnittelussa tulisi huomioida liikkuvan kuvan ja videokuvauksen
opetus (ks. Liite 4: Huomioita VAK-hankken työelämäfoorumista.)
Valokuvailmaisu
Dokumentaristinen valokuvaus
Rakennettu kuva
Valokuvaajan ammattikäytännöt

Offset-painaminen

Yrittäjyys

Leikkaus ja taitto

Valokuvataide

Sidontamenetelmät

Kuvaajalähtöinen dokumentti

Painolaadun hallinta ja vakiointi

Kuvajournalistinen kerronta

Seripainaminen

Kohderyhmäjournalismi

Fleksopainaminen

Tuotekuvaus

Syväpainaminen

Mainos- ja trendikuvaus

Jälkikäsittelyn erikoistekniikat

Yhteisötaide

Värinhallinta
Pakkauspainotuotteiden suunnittelu

Valokuvauksen soveltava käyttö

Asiakaspalvelu
Kustannuslaskenta
Paino- ja jälkikäsittelykoneiden huolto
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