
     Kansilomake (1) 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: 

TUTKINTO: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 

AMMATTIOPISTO(T):  
Ylivieskan ammattiopisto 
Piippolan ammatti- ja 
kulttuuriopisto 

 
Tutkinnon osan-/ osien nimi, jota ao- näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat koskevat: 
 
Kokouspvm: 
 

 TO=työpaikka, 
O= Oppilaitos  
 

t= työelämän 
edustaja 
o=opettaja 
yhd= em 
yhdessä 

 1.vuosi 2. vuosi 3. vuosi Arvioija 

Pakollinen tutkinnon osa 

 Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen, 45 
osp 
 

O (PIO 
ja YSO) 

  O 

Valinnaiset tutkinnon osat 

 Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen, 30 
osp 

 TO (PIO)
  

TO 
(PIO) 

Yhd 

 Äänituotannon toteuttaminen, 30 osp 
 

  TO 
(YSO) 

Yhd 

 Studio- ja saliäänituotannon toteuttaminen, 30  
osp 

 TO (YSO)  Yhd 

 Tapahtumateknisen tuotannon toteuttaminen, 
30  osp 

 TO (YSO)  Yhd 

 Graafisen tuotannon toteuttaminen, 30 osp 
 

 TO (PIO 
ja YSO) 

 Yhd 

 Verkkopalveluiden tuotannon toteuttaminen, 30  
osp  

 TO 
(YSO,PIO 
) 

TO 
(PIO) 

Yhd 

 Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen, 
30 osp 

 TO (PIO)  Yhd 

 Pelituotannon toteuttaminen, 30 osp 
 

  TO 
(PIO) 

Yhd 

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 

 Mediatuotanto, 15 osp 

  TO 
(PIO) 

Yhd 

Kokouspvm: 
 
 

    

 
OPS-vastaavan yhteystiedot: Janne Hilpinen, janne.hilpinen@jedu.fi, p. 040 312 0408 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp tutkinnon osan 

ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa sovitusta aiheesta visuaalisesti yhdenmukainen monimediaesittely. 
Monimediaesittely sisältää videon, esitteen tai julisteen sekä verkkojulkaisun. 
 
Tehtävään kuuluu tuotantosuunnitelman ja käsikirjoituksen tekeminen, videoeditointi, kuvankäsittely, esitteen tai 
julisteen suunnittelu ja toteutus, verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus sekä tarvittaessa myös video- ja 
valokuvauksen. 
 
Video 

Editoi videoesitys annetusta tai kuvaamastasi videomateriaalista. Lisää videoon tarvittava äänisisältö sekä suorita 
äänen jälkikäsittely. Muunna ja siirrä videoesitys sovittuun esitysformaattiin. 
 
Esite tai juliste 

Suunnittele ja kuvita esite tai juliste. Käytä kuvituksessa ottamiasi valokuvia ja suunnittelemiasi graafisia objekteja tai 
annettuja materiaaleja. Käsittele kuvat painotuotteeseen sopiviksi. Valitse tekstityyppi, väri ja koko ja taita esite/juliste 
kuvineen ja teksteineen. Suunnittele työ painovalmiiksi tiedostoksi ja ota siitä koevedos. 
 
Verkkojulkaisu 

Toteuta yksinkertainen html-sivusto. Käytä kuvituksessa ottamiasi valokuvia ja suunnittelemiasi graafisia objekteja tai 
annettuja materiaaleja. Käsittele kuvat verkkojulkaisuun sopiviksi. Luo verkkojulkaisuun käyttöliittymägrafiikka. 
 
Esitystekniikka 

Jos Esitystekniikan osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, se täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla esim. tentti, joka arvioidaan arvosanoilla T1-K3. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Visuaalisesti yhdenmukainen monimediaesittely, sisältäen videon, taittotyön sekä verkkojulkaisun. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 

 (x) Alan opettajat 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (  ) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen 
koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan 
pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja 
on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen 
arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 
434/2003, 27–29 §. 
 

  



ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan 
ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Esituotanto 

aikatauluttaa ohjatusti 
työnsä ja pyrkii toimimaan 
sen mukaisesti 

aikatauluttaa työnsä ja toimii 
sen mukaisesti 

aikatauluttaa työnsä, 
ottaa vastuun sen 
toteutumisesta ja 
neuvottelee poikkeamista 

avustaa laitteistojen 
käyttövalmiuteen 
kytkemisessä 

tunnistaa käytettävät 
työvälineet ja osaa kytkeä 
ne käyttövalmiuteen 

valitsee keskeiset 
työvälineet ja kytkee ne 
käyttövalmiuteen 
omatoimisesti 

käyttäytyy ja pukeutuu 
työtilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

käyttäytyy ja pukeutuu 
työtilanteen luonteen 
mukaisesti 

ennakoi työtilanteen 
luonteen sekä käyttäytyy 
ja pukeutuu sen 
mukaisesti 

 
Tuotanto 

ymmärtää alan keskeistä 
termistöä 

käyttää alan vakiintunutta 
termistöä 

kommunikoi sujuvasti 
työryhmässä käyttäen 
alan termistöä 

käyttää tietotekniikkaa ja 
alan sovelluksia 

käyttää sujuvasti erilaisia 
käyttöjärjestelmiä ja alan 
sovelluksia 

käyttää sujuvasti erilaisia 
käyttöjärjestelmiä ja 
ristiinkäyttää alan 
sovelluksia 

osaa työskennellä sisä- ja 
ulkotiloissa 

käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
työvälineitä eri olosuhteissa 

huomioi paikan ja 
tilanteen erityispiirteet ja 
käyttää sen mukaisia 
työvälineitä 

 
Jälkituotanto 

dokumentoi ja arkistoi 
töitään määrätyllä tavalla 

dokumentoi töitään ja 
työvaiheitaan 
ymmärrettävästi 

dokumentoi töitään ja 
työvaiheitaan 
jatkokäyttöä sekä 
arkistointia varten 

ottaa vastaan palautetta 
työnsä esteettisestä ja 
teknisestä lopputuloksesta. 

arvioi oman työnsä 
esteettistä ja teknistä 
lopputulosta. 

arvioi itsenäisesti ja 
kuvaavasti työnsä 
esteettistä ja teknistä 
lopputulosta. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oman työn suunnittelu 

toimii ohjatusti annetun 
suunnitelman mukaan 

tuo esille ideoitaan 
ymmärrettävässä muodossa 

kehittelee 
toteutuskelpoisia ideoita 
ja kirjoittaa niistä 
työsuunnitelman 

tunnistaa käsikirjoituksesta 
keskeisiä elementtejä 

osaa lukea käsikirjoitusta ja 
poimia sieltä suunnitteluun 
liittyviä elementtejä 

osaa lukea luovasti 
käsikirjoitusta ja ideoida 
toteutusta 

 
Aineiston tuottaminen 

kirjoittaa ymmärrettävää 
tekstiä 

kirjoittaa julkaisukanavaan 
soveltuvaa tekstiä 

kirjoittaa 
julkaisukanavalle 
ominaista tekstiä 

hyödyntää laitteiden 
automaatti- ja 
manuaaliasetuksia 

käyttää laitteiden 
automaatti- ja 
manuaaliasetuksia 

säätää laitteiden 
automaatti- ja 
manuaaliasetuksia 
tarpeen mukaan 

tunnistaa eri 
työvälinetyyppejä ja käyttää 
niitä ohjatusti 

käyttää sujuvasti erilaisia 
laitetyyppejä 

valitsee ja käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
työvälineitä 

tallentaa tiedostoja eri 
formaatteihin 

osaa valita 
tarkoituksenmukaiset 
tiedostomuodot 

tallentaa ja versioi 
tiedostoja eri sovelluksiin 
ja formaatteihin 

  



 
 
Jälkikäsittely ja jakelu 

koostaa audiovisuaalisia 
kokonaisuuksia 

koostaa kerronnallisia 
kokonaisuuksia 

koostaa esitys- ja 
julkaisukelpoisia 
kokonaisuuksia 

käsittelee ja tallentaa 
tiedostoja asiallisesti 

käsittelee tiedostoja eri 
julkaisukanaviin 

jatkokäsittelee ja optimoi 
tiedostoja julkaisukanavan 
mukaisesti 

huoltaa laitteita ohjeiden 
mukaisesti. 

huoltaa laitteita tarvittaessa. huoltaa laitteita oma-
alotteisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Kerronnallisuus 

tiedostaa kerronnan 
rakenteen 

tunnistaa ja käyttää 
kerronnan teoriaa 
toteutuksessa 

soveltaa onnistuneesti 
kerronnan teoriaa 
toteutuksessa 

käyttää ohjatusti ilmaisullisia 
keinoja kerronnan 
tukemiseen 

käyttää ilmaisullisia keinoja 
kerronnan tukemiseen 

käyttää luovasti erilaisia 
ilmaisullisia keinoja 
tuotannossa ja 
jälkituotannossa 

 
Sommittelu ja jatkuvuus 

pyrkii ohjatusti tekniseen ja 
ilmaisua tukevaan 
jatkuvuuteen 

huomioi teknisen ja ilmaisua 
tukevan jatkuvuuden 

ennakoi teknisen ja ilmaisua 
tukevan jatkuvuuden 
kaikissa työvaiheissaan 

sommittelee 
audiovisuaalisia elementtejä 

sommittelee 
audiovisuaalisia elementtejä 
perustellusti 

sommittelee 
audiovisuaalisia elementtejä 
luovasti ja harkitusti 

 
Kulttuurilliset viitekehykset 

koostaa tiettyihin 
lajityyppeihin 
tunnistettavissa olevia 
tuotoksia. 

tekee eri lajityypeille 
uskollisia tuotoksia. 

osaa soveltaa hallitusti eri 
lajityyppejä ja tyylisuuntia 
toteutuksessa. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

ottaa vastaan palautetta 
sekä toimii erilaisten 
ihmisten kanssa 

ottaa vastaan palautetta, 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella ja toimii 
sujuvasti erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella sekä osaa tehdä 
asiallisesti 
parannusehdotuksia 

 
Ammattietiikka 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti sekä 
kysyy tarvittaessa neuvoa 

toimii vastuullisesti, 
yhteistyökykyisesti ja oma-
aloitteisesti työyhteisössä 
sekä kysyy tarvittaessa 
neuvoa 

 
Aloitekyky ja yrittäjyys 

toimii oma-aloitteisesti ja 
työtään arvostavasti. 

toimii oma-aloitteisesti, 
tunnollisesti, työtään 
arvostavasti ja kantaa 
vastuun omasta työstään. 

toimii oma-aloitteisesti, 
tunnollisesti, innovatiivisesti, 
työtään arvostavasti ja 
kantaa vastuun omasta 
työstään. 

 
 

 
 
  



AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen 30 osp tutkinnon osan 

ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan annetun näyttötehtävän mukaisesti. Kurssin ammattitaitovaatimukset pitää 
todentua näytössä. Opiskelija suorittaa vähintään 10 osp kurssista työssäoppimispaikalla ja silloin hän suorittaa myös 
näytön työssäoppimispaikalla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

   
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. videotuotteen suunnittelu ja toteutus. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Työssäoppimispaikka. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (X  ) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

 
 
 
 
  



ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

 
ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Esituotanto  toteuttaa ohjatusti valmista 
kuva- ja äänisuunnitelmaa  
 
 
 
 
 
 
 
 
hoitaa ohjatusti tuotannon 
vaatimat järjestelyt 

toteuttaa valmista kuva- 
ja äänisuunnitelmaa  
 
 
 
 
 
 
 
 
hoitaa tuotannon 
vaatimat järjestelyt 

toteuttaa valmista kuva- 
ja äänisuunnitelmaa 
sekä tarvittaessa 
soveltaa sitä 
perustellusti 
 
hyödyntää kuva- ja 
äänisuunnitelmassaan 
monipuolisesti 
kerronnallisia 
elementtejä 
 
hoitaa oma-aloitteisesti 
tuotannon vaatimat 
järjestelyt 
 

Tuotanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toimii ohjatusti oman roolin 
mukaisessa työtehtävässä 
osana tuotantoryhmää ja 
noudattaa sovittuja työaikoja 
 
 
 
 
 
 

toimii annettujen ohjeiden 
mukaan oman roolin 
mukaisessa 
työtehtävässä osana 
tuotantoryhmää 
 
 
noudattaa aikatauluja, 
työaikoja ja sopimuksia  
 
 

toimii osana työryhmää 
suunnitelmallisesti ja 
kustannustehokkaasti 
asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti 
 
noudattaa työaikoja ja 
aikatauluja sekä 
neuvottelee niiden 
poikkeamista 

Jälkituotanto koostaa ohjatusti tilauksen 
mukaisen tallenteen   

koostaa tilauksen 
mukaisen tallenteen 

koostaa tilauksen 
mukaisen tallenteen ja 
muokkaa sitä 
tarvittaessa 

Itsearviointi arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa 
tavoitteisiin 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa 
tavoitteisiin sekä muuttaa 
toimintaansa ohjeiden 
mukaisesti 
 

arvioi ja kehittää omaa 
toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työmenetelmien ja -
välineiden valinta 

valitsee ja varaa ohjatusti 
laitteet tuotannon 
toteuttamiseen 

valitsee ja varaa 
tarvittavat laitteet ja 
apuvälineet tuotannon 
toteuttamiseen 

tuntee keskeisimmät av-
välineet ja varaa 
tarkoituksenmukaiset 
laitteet kuhunkin 
tuotannon osa-
alueeseen  
 

Työvälineiden 
käyttäminen ja tuntemus. 

toimii ohjatusti osana 
tuotantoryhmää valaisuun, 
äänittämiseen, kuvaamiseen 
ja leikkaamiseen liittyvissä 
tehtävissä 
 
käyttää ohjatusti erilaisia 
apuvälineitä tuotannossa 
 
 
suojaa ohjatusti kaluston 
sekä varmistaa oman ja 
sivullisten turvallisuuden 

toimii osana työryhmää 
valaisuun, äänittämiseen, 
kuvaamiseen ja 
leikkaamiseen liittyvissä 
tehtävissä 
 
käyttää erilaisia 
apuvälineitä tuotannossa 
 
 
suojaa kaluston sekä 
varmistaa oman ja 
sivullisten turvallisuuden 

toimii aktiivisesti osana 
työryhmää tuotannon eri 
tehtävissä 
 
 
 
käyttää tarvittavia 
apuvälineitä ja laitteita 
tuotannossa 
 
suojaa kaluston sekä 
oma-aloitteisesti 



 varmistaa oman ja 
sivullisten turvallisuuden 
 

Tekniset ja ilmaisulliset 
ratkaisut 

käyttää ohjatusti tekniikkaan 
ja ilmaisuun liittyviä 
perusratkaisuja tuotannon 
aikana 
 
 
työskentelee ohjatusti ja saa 
työnsä valmiiksi 

käyttää tekniikkaan ja 
ilmaisuun liittyviä toimivia 
ratkaisuja tuotannon 
aikana 
 
työskentelee itsenäisesti 
ja tekee viimeistellyn 
lopputuloksen 

soveltaa tekniikkaan ja 
ilmaisuun liittyviä 
ratkaisuja monipuolisesti 
ja luovasti tuotannon 
aikana 
 
työskentelee 
itsenäisesti, pyytää 
palautetta ja kehittää 
lopputulostaan sen 
mukaisesti 
 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Termistö käyttää alalle yleistä 
perustermistöä 

käyttää alalle yleistä 
perustermistöä ja 
vakiintuneita 
työskentelytapoja 

käyttää ammattimaista 
alalle yleistä termistöä 
 
käyttää ja soveltaa 
vakiintuneita 
työskentelytapoja 
luovasti tilanteen 
mukaan 
 

Laitekehityksen 
seuraaminen 

seuraa laitekehitystä 
 

seuraa laitekehitystä ja 
tunnistaa uusimpia 
työvälineitä  
 

seuraa laitekehitystä ja 
tuntee uusimpien 
työvälineiden 
ominaisuudet 
 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 
 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee ohjatusti valintoja  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä 
ongelmatilanteita sekä 
tekee valintoja ja 
ohjeiden mukaisia 
päätöksiä  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä 
ongelmatilanteita sekä 
tekee itsenäisesti 
valintoja ja päätöksiä 
 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa ohjatusti työstä 
annettuja 
työturvallisuusohjeita 
aiheuttamatta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä 
annettuja 
työturvallisuusohjeita 
aiheuttamatta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä 
annettuja 
työturvallisuusohjeita ja 
ottaa huomioon 
työyhteisön jäsenten ja 
työympäristön 
turvallisuuden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Äänituotannon toteuttaminen 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Äänituotannon näyttö muodostuu kahdesta osasta.  
 
Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tunnin mittainen radio-ohjelma ja 20 minuutin mittainen äänikuunnelma. 
 
Suunnittele ja toteuta tunnin mittainen radio-ohjelma valitsemaasi aiheeseen liittyen. Ohjelman tulee sisältää haastattelu, 
aiheeseen sopivaa musiikkia enintään puoli tuntia, keskustelua aiheeseen liittyen ja katugalluppi. Tallenna haastattelu ja 
katugalluppi sekä tarvittaessa myös keskustelu, mikäli sitä ei toteuteta suorassa lähetyksessä. Editoi haastattelu ja 
katugallupista valmiit kokonaisuudet. Suunnittele ohjelman kulku sekä eri osa-alueiden järjestys ja aikataulutus osana 
luontevaa kokonaisuutta. Toteuta valmis ohjelmakokonaisuus editoimalla tai suorassa lähetyksessä. Myös editoitu 
ohjelma radioidaan.  
 
Suunnittele ja käsikirjoita kuunnelma huomioiden tarinan dramaturginen rakenne. Suunnittele äänitystilanne 
äänilähteiden ja tuotantotavan asettamien vaatimusten mukaisesti, huomioiden äänityksen järjestelmällinen eteneminen. 
Tee suunnitelman mukaiset dokumentit. 
Kokoa ja kytke tarvittava äänityskalusto, tee tarvittavat äänen säädöt ja prosessoinnit sekä toteuta äänitys suunnitelman 
mukaisesti. 
Miksaa äänitetystä materiaalista kerronnallinen kokonaisuus. Masteroi ja versioi valmis kokonaisuus julkaisuformaattiin 
sopivaksi, esittele tuotanto sovitun aikataulun mukaisesti sekä perustele tarvittaessa ratkaisusi ja tee tarvittavat 
muutokset. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. radio-ohjelman tuotanto radion lähetystoiminnassa. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

  



 

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oman työn suunnittelu 

suunnittelee työtään 
ohjatusti 

hahmottaa työnsä 
lopputuloksen ja laatii sen 
toteuttamiseksi 
ymmärrettävän 
suunnitelman 

asettaa työlleen teknisiä ja 
laadullisia tavoitteita ja laatii 
niiden toteuttamiseksi 
ymmärrettävän 
suunnitelman 

 
Työtehtävän toteuttaminen 

toimii annettujen ohjeiden 
mukaisesti ja suorittaa 
työnsä ohjatusti annetussa 
aikataulussa 

toimii joustavasti ja kehittää 
työnsä joutuisuutta ja 
suorittaa työnsä aikataulun 
mukaisesti 

toimii oma-aloitteisesti ja 
kehittää omaa 
työskentelytapaansa sekä 
suorittaa työnsä itsenäisesti 
aikataulun puitteissa 

Oman työskentelyn 
arvioiminen 

arvioi työtään ohjatusti. arvioi työtään ja perustelee 
tekemiänsä ratkaisuja. 

erittelee ja arvioi omaa 
työtään suhteessa koko 
tuotantoon. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Äänen tallentaminen, 
akustiikka ja laitevalinnat 

käyttää ja kokoaa ohjatusti 
äänen tallentamiseen 
käytettäviä työvälineitä 

suoriutuu tehtävästä 
pääosin itsenäisesti ja 
tukeutuu työvälineissä ja 
materiaalin hallinnassa 
ohjeisiin 

suoriutuu itsenäisesti 
työtehtävistä 

jättää joiltain osin akustiikan 
vaikutukset huomioimatta 
äänityksissä 

ottaa äänityksissä huomioon 
akustiikan vaikutukset 
äänityksen laatuun 

huomioi taustamelun, äänen 
heijastumisen, ja etäisyyden 
vaikutukset äänityksen 
laatuun sekä käyttää 
akustiikkaa hyväkseen 
perustellusti 

käyttää ohjatusti eri 
äänilaitteita 

käyttää äänilaitteita eri 
tilanteissa 

käyttää työvälineitä 
itsenäisesti ja 
ammattimaisesti 

Editointi ja tallenteen 
versiointi 

editoi ja versioi ohjatusti 
tallennettua äänimateriaalia 
eri julkaisukanaviin 

editoi ja versioi tallennetusta 
äänimateriaalista 
jäsennellyn kokonaisuuden 

jatkokäsittelee materiaalia 
luovasti ja eri 
julkaisukanaviin soveltuviksi 

 
Keskeisten työkalujen 
hallinta 

reitittää ohjatusti signaalitien 
ja käyttää editointilaitteiston 
keskeisiä 
toimintaperiaatteita 

reitittää signaalitien sekä 
käyttää editointilaitteiston 
keskeisiä 
toimintaperiaatteita 

reitittää signaalitien 
itsenäisesti sekä käyttää 
editointilaitteiston keskeisiä 
toimintaperiaatteita luovasti 

kiinnittää ohjatusti huomiota 
tallennusasetuksiin ja 
laatuun 

määrittää laitteeseen oikeat 
tallennusasetukset ja 
kiinnittää huomiota 
tallennuksen laatuun 

määrittää itsenäisesti 
laitteeseen soveltuvat 
tallennusasetukset 
laatuvaatimukset huomioon 
ottaen 

käyttää joitain 
editointisovelluksen 
keskeisiä työkaluja 

käyttää laajasti 
editointisovelluksen 
työkaluja 

käyttää editointisovelluksen 
työkaluja syvällisesti ja 
joustavasti 

käyttää ohjatusti 
äänikerronnallisia 
elementtejä koostaessaan 
ohjelmaa. 

käyttää äänikerronnallisia 
elementtejä tallennuksessa 
ja editoinnissa. 

hyödyntää dramaturgisia ja 
äänikerronnallisia 
elementtejä tallennuksessa 
ja editoinnissa. 

  



 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tiedon hankinta ja käyttö 

tekee ohjatusti annetusta 
aiheesta sisältöjä 

hankkii itsenäisesti tietoa 
annetusta aiheesta 

seuraa oma-aloitteisesti 
paikallisia, valtakunnallisia 
ja maailmanlaajuisia ilmiöitä 

tuottaa julkaistavaksi 
soveltuvaa sisältöä ohjatusti 

tuottaa ajankohtaista ja 
julkaistavaksi soveltuvaa 
sisältöä 

soveltaa omaksumaansa 
tietoa sekä tuottaa 
ajankohtaista ja 
julkaistavaksi soveltuvaa 
sisältöä 

noudattaa eettisiä 
periaatteita, sääntöjä, 
normeja, arvoja ja hyveitä 
toteuttaessaan sisältöä 

tuottaa ohjatusti asiallista ja 
totuudenmukaista sisältöä 
tiedon lähteet ja kohteet 
huomioon ottaen 

tuottaa asiallista ja 
totuudenmukaista sisältöä 
tiedon lähteet ja kohteet 
huomioon ottaen 

kunnioittaa tiedon lähteitä ja 
kohteita sekä näiden 
yksityisyyttä 

 
Ammattitermistö sekä 
ilmaisun ja tekniikan 
tuntemus 

käyttää alan keskeistä 
termistöä 

tuntee suurimmaksi osaksi 
alan ammattitermistön 

käyttää sujuvasti 
vaadittavaa 
ammattitermistöä 

tunnistaa ja käyttää ohjatusti 
vaadittavia laitteita 
tallentaakseen ääntä 

tunnistaa ja käyttää 
vaadittavia laitteita 
tallentaakseen ääntä 
laadukkaasti 

tuntee ja käyttää vaadittavia 
äänen tallennusformaatteja 
ja eri signaalilähteitä 

toteuttaa tehtäviä 
suorituspainotteisesti. 

toteuttaa tehtävät 
jäsennellysti. 

etsii tehtävän 
toteutukseensa luovia ja 
omaleimaisia ratkaisuja. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

ottaa vastaan palautetta ja 
toimii erilaisten ihmisten 
kanssa 

ottaa vastaan palautetta ja 
toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa 
työyhteisössä 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella sekä tekee 
asiallisesti 
parannusehdotuksia 

 
Terveys, turvallisuus ja 
työkyky 

noudattaa ammattialan 
työturvallisuusohjeita, 
käyttää työssään 
toimintakykyä ja 
terveydentilaa ylläpitäviä 
työtapoja 

noudattaa ammattialan 
työturvallisuusohjeita, 
työskentelee turvallisesti ja 
ergonomisesti 
terveydestään ja 
toimintakyvystään 
huolehtien 

noudattaa ammattialan 
työturvallisuus ohjeita ja 
arvioi ammattialan 
työturvallisuuden 
toimintatapoja 

kehittää omaa 
turvallisuuttaan, ergonomiaa 
ja toimintakykyä 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työaikoja ja 
käyttää ohjatusti 
ammattialan kestävän 
kehityksen toimintatapoja. 

noudattaa työaikoja ja 
käyttäytyy tilanteen 
vaatimusten mukaisesti 
sekä käyttää ammattialan 
kestävän kehityksen 
toimintatapoja. 

noudattaa työaikoja, 
käyttäytyy tilanteen 
vaatimusten mukaisesti, 
toimii työyhteisössä 
aloitteellisesti ja käyttää 
kestävän kehityksen 
toimintatapoja. 

 
 

 
  



AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Studio- ja saliäänituotannon toteuttaminen 30 osp tutkinnon osan 

ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Studio- ja saliäänituotannon toteuttamisen ammattiosaamisen näyttö̈ muodostuu kahdesta osasta. Tehtävänä̈ on 
suunnitella ja toteuttaa yleisö tapahtuman äänentoisto sekä kolmen musiikkikappaleen äänite                            
 
Ammattiosaamisen näyttö̈: 
  
Äänentoisto  
Suunnittele tapahtumaan äänentoistojärjestelmän tai -järjestelmän osan kokoonpano asiakkaan tarpeiden pohjalta. 
Huomioi esityksen, tilan ja yleisön asettamat vaatimukset. Tee tarvittavat dokumentit suunnitelman pohjalta. 
Kokoa äänentoistojärjestelmä tai -järjestelmän osa tapahtumapaikalle käyttövalmiiksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Miksaa esitys toteuttamallasi äänentoistojärjestelmällä tai -järjestelmän osalla.  
 
Äänite 
Tee musiikin äänityksestä̈ selkeä̈ tuotantosuunnitelma, josta ilmenee tilaajan kanssa sovitut asiat: aikataulut, tilat, laitteet 
sekä̈ muut laadukkaaseen tuotantoon liittyvät toimintatavat. Toteuta äänitys, miksaus ja masterointi suunnitelmasi 
mukaisesti. Huomioi akustiikan merkitys äänen tallennuksessa ja miksauksessa, editoi ja miksaa kappaleet tilaajan 
ohjeiden mukaisesti käyttäen tarvittavia laitteita ja sovelluksia. Masteroi tuotanto sovittuun esitysformaattiin ja esittele se 
sovitun aikataulun mukaisesti sekä̈ perustele tarvittaessa tuotantoratkaisusi ja tee tarvittavat muutokset.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. EP -äänitteen toteutus bändille. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT  

 
Ammattiosaamisen näyttö̈ suoritetaan työssäoppimispaikalla. Niiltä osin kuin ammattiosaamisen näyttöä ei ole 
mahdollista suorittaa työssäoppimispaikalla toteutetaan se oppilaitoksen tuotannossa, työelämää vastaavassa 
tilanteessa.                                                                                                                                                                       
 

 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 

Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)     
(  ) Työelämän edustajat   
(x) em yhdessä 

  
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

 
  



 

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oman työn suunnitelu suunnittelee työtehtävänsä 
ohjatusti 

hahmottaa työnsä 
lopputuloksen, ja laatii sen 
toteuttamiseksi 
ymmärrettävän suunnitelman 

asettaa työlleen teknisiä ja 
laadullisia tavoitteita sekä laatii 
niiden toteuttamiseksi 
järjestelmällisen suunnitelman 

Työtehtävän toteuttaminen toimii annettujen ohjeiden 
mukaisesti ja suorittaa työnsä 
annetussa ajassa ohjatusti 

toimii joustavasti, kehittää 
työnsä joutuisuutta, sekä 
suorittaa työnsä aikataulun ja 
suunnitelman mukaisesti 

toimii itsenäisesti ja luovasti, 
sekä suorittaa työnsä aikataulun 
ja suunnitelman mukaisesti 
huomioiden asiakkaan tarpeet 
työskentelyssään 

Oman työskentelyn arviointi arvioi omaa työskentelyään 
ohjatusti ja ottaa vastaan 
palautetta. 

arvioi työskentelyään 
suhteessa suunnitelmaan ja 
muuttaa toimintatapojaan 
palautteen perusteella. 

arvioi työskentelyään kriittisesti 

perustelee tekemiään ratkaisuja 
ja kehittää itsenäisesti työtään 
saadun palautteen perusteella. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työmenetelmien valinta valitsee ohjatusti tehtävään 
soveltuvan työmenetelmän 

valitsee itsenäisesti 
suunnitelman mukaisen 
työmenetelmän 

valitsee itsenäisesti suunnitelman 
mukaiset työmenetelmät ja 
soveltaa niitä oman työskentelyn 
helpottamiseksi 

Työvälineiden valinta valitsee ohjatusti 
käyttötarkoitukseen sopivat 
äänilaitteet 

valitsee käyttötarkoitukseen 
sopivat äänilaitteet 
huomioiden niiden 
vaikutukset laatutasoon 

valitsee itsenäisesti 
käyttötarkoitukseen parhaiten 
soveltuvat äänilaitteet ja 
perustelee tehdyt laitevalinnat 

Materiaalin hallinta saa ohjatusti valmiiksi 
suunnitelman mukaisen 
työtehtävän 

toteuttaa annetun työtehtävän 
itsenäisesti ja suunnitelman 
mukaisesti 

toteuttaa annetun työtehtävän 
itsenäisesti ja suunnitelman 
mukaisesti, kehittäen 
työskentelytapaansa 
joustavammaksi 

täyttää lopputuloksellaan 
työlle asetetut laatukriteerit 
joiltain osin 

täyttää lopputuloksellaan 
työlle asetetut laatukriteerit 

ylittää joiltain osin lopputulokselle 
asetetut laatukriteerit 

Kaluston huolto suorittaa ohjatusti 
työvälineiden ja laitteiden 
perushuollon. 

suorittaa itsenäisesti 
työvälineiden ja laitteiden 
perushuollon. 

suorittaa itsenäisesti 
työvälineiden ja laitteiden 
perushuollon ja osaa tarvittaessa 
hankkia ulkopuolista 
asiantuntemusta. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Ammattitekninen termistö ymmärtää alan 
perustermistöä 

ymmärtää ja käyttää alan 
perustermistöä 

kommunikoi käyttäen sujuvasti 
alan vakiintunutta termistöä 

Ammattitiedon hankinta ja 
käyttö 

etsii ammattialan tietoa ja 
soveltaa sitä tuotantotyössä 
ohjatusti 

etsii ammattialan tietoa ja 
soveltaa sitä tuotantotyössä 
itsenäisesti 

etsii ammattialan tietoa ja 
soveltaa sitä tuotantotyössä 
itsenäisesti, kehittäen samalla 
työskentelytapojaan 



Ilmaisun huomioiminen toteuttaa työtehtävät 
suorituspainotteisesti. 

toteuttaa työtehtävät 
ilmeikkäästi. 

etsii työtehtävän toteutukseen 
luovia ja omaleimaisia ratkaisuja. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Vuorovaikutustaidot ottaa vastaan palautetta ja 
toimii erilaisten ihmisten 
kanssa 

ottaa vastaan palautetta ja 
toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa 
työyhteisössään 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa toimintatapojaan sen 
perusteella sekä toimii 
asiakaslähtöisesti 

Terveys, turvallisuus ja 
työkyky 

tuntee ammattialan 
työturvallisuusohjeita sekä 
käyttää ohjatusti työssään 
toiminta- ja työkykyä 
ylläpitäviä toimintatapoja 

noudattaa ammattialan 
työturvallisuusohjeita sekä 
työskentelee ergonomisesti 
työ- ja toimintakyvystään 
huolehtien 

noudattaa ammattialan 
työturvallisuusohjeita sekä 
työskentelee ergonomisesti työ- 
ja toimintakyvystään huolehtien 

ylläpitää omalta ja työryhmän 
osalta turvallista työ- ja 
toimintaympäristöä 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja, 
käyttäytyy ja pukeutuu 
tilanteen edellyttämällä tavalla 
sekä toimii osana työyhteisöä. 

noudattaa työaikoja, 
käyttäytyy ja pukeutuu 
tilanteen ja vaatimusten 
edellyttämällä tavalla sekä 
toimii työyhteisössään 
aloitteellisesti. 

noudattaa työaikoja, käyttäytyy ja 
pukeutuu tilanteen ja 
vaatimusten edellyttämällä 
tavalla sekä toimii 
työyhteisössään aloitteellisesti ja 
vastuullisesti. 

 

  



AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Tapahtumateknisen tuotannon toteuttaminen 30 osp tutkinnon osan 

ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Tapahtumateknisen tuotannon ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osasta. Tehtävänä on suunnitella ja 
toteuttaa yleisötapahtuman äänentoisto ja valaisu. 
 
Äänentoisto 

Suunnittele tapahtumaan äänentoistojärjestelmä tai -järjestelmän osan kokoonpano asiakkaan tarpeiden pohjalta, 
huomioiden tilan ja yleisön asettamat vaatimukset. Tee tarvittavat dokumentit suunnitelman pohjalta. 
 
Kokoa äänentoistojärjestelmä tai -järjestelmän osa tapahtumapaikalle käyttövalmiiksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Miksaa esitys toteuttamallasi äänentoistojärjestelmällä tai -järjestelmän osalla. 
 
Valaisu 

Suunnittele tapahtumaan esitys- tai tilavalaisu. Huomioi suunnitelmassa esityksen tapahtumat, tapahtuman luonne ja 
tunnelma sekä tilan asettamat erityispiirteet tekniselle toteutukselle. Tee tekninen valosuunnitelma asianmukaisine 
dokumentteineen visuaalisen suunnitelman perusteella. 
 
Kokoa valojärjestelmä tapahtumapaikalle käyttövalmiiksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Toteuta esityksen tai tilan valaisu 
suunnitelman pohjalta. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. äänentoiston ja valaisun toteutus konserttiin. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

  



 

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oman työn suunnittelu ja 
toteutus 

toteuttaa ohjatusti 
näyttämöteknisen 
työtehtävän 

suunnittelee 
näyttämöteknisen 
työtehtävän ja toteuttaa sen 
suunnitelman mukaan 

suunnittele ja toteuttaa 
näyttämöteknisen 
työtehtävän 
järjestelmällisesti 

perustelee tekemänsä 
tekniset ratkaisut ja esittää 
ehdotuksia lopputuloksen 
parantamiseksi 

 
Työsuorituksen 
toteuttaminen 

toimii annetun työtehtävän 
mukaan ja käyttää ohjatusti 
näyttämöteknisiä laitteita 

toimii joustavasti ja kehittää 
omaa osaamista tietoisesti 

toimii oma-aloitteisesti ja 
aktiivisesti sekä kehittää 
tietoisesti omaa 
työskentelytapaansa 

käyttää itsenäisesti 
näyttämöteknisiä laiteita ja 
laitteistoja 

käyttää erilaisia 
näyttämöteknisiä laitteita ja 
laitteistoja itsenäisesti ja 
luovasti 

saavuttaa tavoitteet 
ohjatusti 

saavuttaa tavoitteet 
aikataulun mukaisesti 

saavuttaa tavoitteet 
itsenäisesti sekä tuo 
työskentelyynsä omaa 
näkemystään 

 
Itsearviointi ja palaute 

arvioi työtään ohjatusti ja 
ottaa vastaan palautetta. 

arvioi realistisesti omaa 
työskentelyään ja tunnistaa 
omasta toiminnastaan 
mahdollisia 
kehittämiskohteita. 

arvioi omaa osaamistaan 
kriittisesti ja kehittyy 
työssään annetun 
palautteen perusteella. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvälineet ja 
-menetelmät 

valitsee ohjatusti 
käyttötarkoitukseen sopivia 
laitteita tai laitteistoja 

valitsee käyttötarkoitukseen 
sopivia laitteita tai laitteistoja 

valitsee käyttötarkoitukseen 
sopivia laitteita tai laitteistoja 
oma-aloitteisesti, 
perustellusti ja luovasti 

kokoaa ohjatusti 
näyttämöteknisen laitteiston 
toimintakuntoon 

kokoaa näyttämöteknisen 
laitteiston toimintakuntoon 
itsenäisesti 

kokoaa näyttämöteknisen 
laitteiston toimintakuntoon 
itsenäisesti, ripeästi ja 
siististi huomioiden myös 
purkutilanteen 

havaitsee vikoja ja pyytää 
apua niiden korjaamisessa 

ennaltaehkäisee 
toiminnallaan vikatilanteita, 
ratkoo ongelmia ja korjaa 
mahdolliset viat itsenäisesti 

 
Työvälineiden huolto 

suorittaa ohjatusti 
näyttämöteknisten laitteiden 
perushuoltotoimenpiteitä. 

suorittaa näyttämöteknisten 
laitteiden 
perushuoltotoimenpiteet. 

huoltaa näyttämötekniset 
laitteet huolellisesti sekä 
havaitsee mahdolliset 
laiteviat 

hankkii tarvittaessa 
ulkopuolista 
asiantuntemusta 
vikatilanteen 
ratkaisemiseen. 

  



 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tiedon hankinta ja käyttö 

etsii ohjatusti 
näyttämötekniikkaan 
soveltuvaa tietoa ja käyttää 
sitä ohjatusti omassa 
työssään 

etsii itsenäisesti 
näyttämötekniikkaan 
soveltuvaa tietoa ja käyttää 
sitä itsenäisesti omassa 
työskentelyssään 

etsii näyttämötekniikkaan 
soveltuvaa tietoa 
itsenäisesti sekä soveltaa ja 
käyttää tietoa monipuolisesti 
hyödykseen omassa 
työskentelyssään 

 
Ammattialan lainsäädäntö 

noudattaa ohjatusti 
ammattialan lainsäädäntöä 

noudattaa ammattialan 
lainsäädäntöä 

noudattaa ammattialan 
lainsäädäntöä ja valvoo sen 
toteutumista myös muiden 
osalta 

 
Ammattitermistö 

käyttää työssään osittain 
näyttämöteknistä 
ammattitermistöä 

käyttää työssään 
näyttämötekniikan keskeistä 
ammattitermistöä ja pyytää 
täsmennystä epäselvissä 
tilanteissa 

käyttää työssään luontevasti 
ja monipuolisesti 
näyttämötekniikan keskeistä 
ammattitermistöä 

 
Tietotekniikan ja 
teknologian 
hyödyntäminen 

soveltaa ohjatusti uutta 
tekniikka työssään. 

soveltaa ja ottaa käyttöön 
uutta tekniikkaa työssään. 

soveltaa ja ottaa käyttöön 
uutta tekniikkaa työssään ja 
työtavoissaan 

käyttää tekniikkaa 
joustavasti ja perustellusti 
hyödykseen. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii ryhmässä erilaisten 
ihmisten kanssa 

toimii sujuvasti ryhmässä, 
ilmaisee itseään selkeästi 

toimii ryhmässä, kuuntelee 
muiden näkemyksiä asioista 
ja ottaa vastuuta myös koko 
ryhmän toiminnasta 

 
Työturvallisuus 

noudattaa ohjatusti 
ammattialan 
työturvallisuusohjeita 

noudattaa ammattialan 
työturvallisuusohjeita 

noudattaa ammattialan 
työturvallisuusohjeita ja 
ylläpitää omalta osaltaan 
turvallista työympäristöä 

nostaa raskaita työvälineitä 
oikein, käyttää ohjatusti 
toimintakykyä ja terveyttä 
ylläpitäviä työtapoja 
toiminnassaan 

nostaa raskaita työvälineitä 
oikein, käyttää 
toimintakykyä ja terveyttä 
ylläpitäviä työtapoja 
toiminnassaan ja 
työskentelee ergonomisesti 

nostaa raskaita työvälineitä 
oikein, käyttää 
toimintakykyä ja terveyttä 
ylläpitäviä työtapoja 
toiminnassaan sekä 
työskentelee ergonomisesti 
ja huolehtii omasta 
toimintakyvystään 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työaikoja ja 
käyttää ohjatusti 
ammattialan kestävän 
kehityksen toimintatapoja 

noudattaa työaikoja ja 
käyttää ammattialan 
kestävän kehityksen 
toimintatapoja 

noudattaa työaikoja, toimii 
yhteistyössä aloitteellisesti 
ja vastuullisesti sekä käyttää 
ammattialan kestävän 
kehityksen toimintatapoja 

käyttäytyy ja pukeutuu 
ohjeiden mukaan 

käyttäytyy ja pukeutuu 
tilanteen edellyttämällä 
tavalla 

ennakoi tapahtuman 
luonteen, käyttäytyy ja 
pukeutuu tilanteen 
edellyttämällä tavalla 

 
Asiakaspalvelu 

toimii 
asiakaspalvelutilanteessa 
ohjatusti ja osaa vastata 
asiakkaan kysymyksiin. 

toimii 
asiakaspalvelutilanteessa, 
keskustelee asiakkaan 
kanssa, ilmaisee itseään 
selkeästi ja osaa 
ongelmatilanteissa pyytää 
apua. 

toimii 
asiakaspalvelutilanteessa, 
keskustelee asiakkaan 
kanssa, kuuntelee 
asiakasta, ilmaisee itseään 
selkeästi ja luottamusta 
herättäen. 

 
  



AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Graafisen tuotannon toteuttaminen 30 osp tutkinnon osan 

ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.  
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Tehtävänä on valmistaa graafisen alan tuote. Tuote voi olla lehti-ilmoitus, esite, juliste tai joku muu pienimuotoinen 
painotuote. 
 
Kerää tarvittava aineisto asiakkaalta ja valmista sitä tarvittaessa myös itse piirtämällä tai valokuvaamalla. Suunnittele 
tuotteelle ulkoasu asiakkaan toiveet ja painomenetelmän rajoitukset huomioiden. 
 
Kokoa tuote työhön sopivalla ohjelmistolla ja tallenna siitä painatuskelpoinen tiedosto. Tulosta työstä esikatseluvedos ja 
hyväksytä työ asiakkaalla. Tallenna kaikki tiedostot järjestelmällisesti ja selkeästi nimettyinä ja työskentele siten, että 
milloin tahansa joku muu voisi jatkaa työtä sujuvasti. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. graafisen tuotteen suunnittelu ja toteutus. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

  



 

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Asiakaslähtöinen 
suunnittelu 

huomioi asiakkaan tarpeet 
ja toiveet ja noudattaa 
ohjeita 

huomioi asiakkaan tarpeet 
ja toiveet sekä esittää niihin 
täsmentäviä kysymyksiä 

huomioi asiakkaan tarpeet, 
toiveet, aikataulun ja 
kustannustekijät sekä 
esittää niihin täsmentäviä 
kysymyksiä 

osaa tehdä määrätyille 
kohderyhmille suunnattuja 
viestintätuotteita 

määrittelee 
viestintätuotteelle 
kohderyhmiä ja huomioi 
niiden erilaiset vaatimukset 

laatii ymmärrettäviä 
luonnoksia 

laatii visuaalisia luonnoksia 
graafisen alan sovelluksilla 

laatii visuaalisia luonnoksia 
ja vaihtoehtoisia 
toteutusmalleja graafisen 
alan sovelluksilla 

 
Graafisen viestintätuotteen 
toteutus 

toimii ohjatusti 
tuotantoryhmän jäsenenä 

toimii tuotantoryhmän 
jäsenenä 

toimii tuotantoryhmän 
jäsenenä ja tunnistaa 
lopputuloksen eri osien 
kokonaisuutena 

varaa riittävästi aikaa eri 
työvaiheiden toteuttamiseen 

ottaa vastuuta työn 
toteutumisesta ja laadusta 
sekä perustelee omia 
ilmaisullisia ratkaisujaan 

valitsee ohjatusti joitain 
tarkoituksenmukaisimpia 
vaihtoehtoja toteutukselle 

valitsee joitain 
tarkoituksenmukaisimpia 
vaihtoehtoja toteutukselle 

valitsee ja perustelee 
tarkoituksenmukaisimmat 
vaihtoehdot toteutukselle 

 
Palaute 

ottaa vastaan palautetta ja 
kehittää ohjatusti oma 
työskentelyään. 

ottaa vastaan palautetta ja 
kehittää omaa 
työskentelyään ja 
työnjälkeään palautteen 
mukaisesti. 

pyytää oma-aloitteisesti 
palautetta 

arvioi omaa toteutustaan 
suhteessa palautteeseen ja 
tarvittaessa osaa neuvotella 
työn toteutukseen liittyvistä 
näkemyseroista. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Värien, typografian ja 
sommittelun käyttäminen 

käyttää joitain fontteihin 
liittyviä termejä 

käyttää fontteihin liittyvää 
termistöä 

käyttää sujuvasti fontteihin 
liittyvää termistöä 

valitsee ohjatusti 
ilmaisullisesti sopivimman 
typografisen tyylin 
käyttötarkoituksen mukaan 

valitsee ilmaisullisesti 
sopivimman typografisen 
tyylin käyttötarkoituksen 
mukaan sekä käyttää 
ohjatusti erilaisia 
kirjasinleikkauksia samassa 
käyttöyhteydessä 

valitsee ilmaisullisesti 
sopivimman typografisen 
tyylin käyttötarkoituksen 
mukaan sekä käyttää 
erilaisia kirjasinleikkauksia 
tarkoituksenmukaisesti 
samassa käyttöyhteydessä 

toteuttaa ohjatusti graafisen 
suunnittelun tehtävän 
kuvallisia keinoja käyttäen 

ideoi ja toteuttaa graafisen 
suunnittelun tehtäviä 
kuvallisia keinoja käyttäen 

ideoi ja toteuttaa itsenäisesti 
ja omaperäisesti graafisen 
suunnittelun tehtäviä 
kuvallisia keinoja käyttäen 

  



 
 
Graafisen alan ohjelmien 
käyttäminen 

käyttää kuvankäsittely-, 
grafiikka-, taitto- ja 
editorisovelluksia sekä 
ohjatusti käyttää niitä 
osittain yhdessä 

käyttää kuvankäsittely-, 
grafiikka-, taitto- ja 
editorisovelluksia, sekä 
käyttää niitä osittain 
yhdessä 

käyttää sujuvasti yhdessä 
kuvankäsittely-, grafiikka-, 
taitto- ja editorisovelluksia 

tiedostaa graafisen alan 
sovellusten mahdollisuudet 
ja rajoitukset toteutuksessa 

tiedostaa graafisen alan 
sovellusten mahdollisuudet 
ja rajoitukset toteutuksessa 

toteuttaa annetusta 
raakamateriaalista ohjatusti 
jonkin graafisen viestinnän 
tehtävän alan sovelluksia 
käyttäen 

hankkii raakamateriaalia ja 
toteuttaa joitain graafisen 
viestinnän tehtäviä alan 
sovelluksia käyttäen 

toteuttaa itsenäisesti 
graafisen viestinnän 
tehtäviä alan sovelluksia 
käyttäen ja luo tarvittaessa 
itse puuttuvan 
raakamateriaalin 

 
Tiedostojen käsittely 

huomioi ohjatusti graafisen 
viestinnän tuotteen 
painotekniset ja sähköisen 
julkaisemisen vaatimukset 

huomioi graafisen 
viestinnän tuotteen 
painotekniset ja sähköisen 
julkaisemisen vaatimukset 

huomioi graafisen 
viestinnän tuotteen 
painotekniset ja sähköisen 
julkaisemisen vaatimukset 
ja osaa tarvittaessa 
optimoida tiedostoja 

huomioi ohjatusti koko 
työprosessin ajan 
jälkikäsittelyn edellyttämät 
reunaehdot 

huomioi koko työprosessin 
ajan jälkikäsittelyn 
edellyttämät reunaehdot 

huomioi ja ennakoi koko 
työprosessin ajan 
jälkikäsittelyn edellyttämät 
reunaehdot 

osaa tallentaa tiedostoja 
arkistointia, jatkokäsittelyä 
ja julkaisemista varten. 

osaa valita oikeat 
tiedostomuodot arkistointia, 
jatkokäsittelyä ja 
julkaisemista varten. 

osaa valita oikeat 
tiedostomuodot arkistointia, 
jatkokäsittelyä ja 
julkaisemista varten sekä 
digitalisoida ja versioida 
erilaista graafista 
materiaalia. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Markkinointiviestinnän 
perusteet 

osaa ohjatusti käyttää 
mainonnan keinoja työn 
toteutuksessa 

osaa käyttää joiltain osin 
mainonnan ja 
markkinointiviestinnän 
perusteita omassa työssään 

osaa soveltaa mainonnan ja 
markkinointiviestinnän 
perusteita omassa työssään 

käyttää ohjatusti graafisen 
viestinnän ilmaisukeinoja 
imagon muodostamisessa 

käyttää graafisen viestinnän 
ilmaisukeinoja imagon 
muodostamisessa 

käyttää ja soveltaa 
graafisen viestinnän 
ilmaisukeinoja imagon 
muodostamisessa ja 
markkinoinnissa 

 
Kuva-ilmaisu 

muodostaa viestistä 
kuvallisen kokonaisuuden 

pyrkii muodostamaan viestin 
tarkoituksenmukaiseksi ja 
visuaalisesti houkuttelevaksi 

pelkistää viestin 
tarkoituksenmukaiseksi ja 
visuaalisesti houkuttelevaksi 
kokonaisuudeksi 

 
Teksti-ilmaisu 

esittää ideoita tekstin 
sisällöksi eri 
viestintävälineisiin. 

luo lähes julkaisukelpoista 
tekstiä eri 
viestintävälineisiin. 

luo lähes virheetöntä tekstiä 
eri viestintävälineisiin niiden 
ominaispiirteet huomioon 
ottaen. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Ammattietiikka 

käyttää ohjatusti tuotteessa 
tai palvelussa ammattialan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja 

käyttää tuotteessa tai 
palvelussa ammattialan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja 

käyttää tuotteessa tai 
palvelussa ammattialan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja ja 
kehittää niitä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

käyttää työssään 
toimintakykyä ja 
terveydentilaa ylläpitäviä 
työtapoja. 

työskentelee turvallisesti ja 
ergonomisesti 
terveydestään ja 
toimintakyvystään 
huolehtien. 

kehittää omaa 
turvallisuuttaan, ergonomiaa 
ja toimintakykyä. 

 
 
 
 
 
 



 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Verkkopalveluiden tuotannon toteuttaminen 30 osp tutkinnon osan 

ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Tehtävänä on suunnitella ja valmistaa verkkosivusto tai multimediatuote. 
 
Tuotteelle suunnitellaan ulkoasu, rakenne ja interaktiiviset multimediaelementit asiakkaan toiveet ja julkaisualustan 
rajoitukset huomioiden. Laaditaan tarvittavat suunnitteludokumentit. 
 
Tarvittava aineisto kerätään asiakkaalta ja aineistoa valmistetaan tarvittaessa myös itse piirtämällä, kuvaamalla tai 
äänittämällä. Aineisto optimoidaan verkkoon tai multimediatuotteeseen sopivaksi julkaisualusta, käyttötarkoitus ja 
kohderyhmä huomioiden. 
 
Tuote kootaan työhön sopivalla ohjelmistolla ja työ hyväksytetään asiakkaalla. Kaikki tiedostot tallennetaan 
järjestelmällisesti ja selkeästi nimettyinä ja työskennellään niin, että joku muu voisi jatkaa työtä sujuvasti. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. verkkosivusto tai multimediatuote asiakkaalle,  
julkaistuna julkaisualustalle. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Työssäoppimispaikalla 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

  



 

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Suunnittelu ja 
kokonaisuuden hallinta 

suunnittelee omaa työtään 
ohjatusti ja noudattaa 
työaikoja 

suunnittelee oman työnsä ja 
noudattaa työaikoja 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman ja 
noudattaa työaikoja 

etenee ohjatusti 
työvaiheissa ja toimii 
asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti 

etenee työvaiheesta toiseen 
sujuvasti, noudattaa 
annettuja ohjeita ja toimii 
asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti 

etenee työvaiheesta toiseen 
järjestelmällisesti sovittaen 
työnsä työympäristön 
muuhun toimintaan, 
noudattaa annettuja ohjeita 
ja toimii asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti 

 
Taloudelliset ja 
välineelliset resurssit 

ottaa ohjatusti huomioon 
tuotannon taloudellisten ja 
välineellisten resurssien 
merkityksen omassa 
toiminnassaan 

ottaa huomioon tuotannon 
taloudellisten ja 
välineellisten resurssien 
merkityksen omaan 
toimintaansa 

ottaa huomioon tuotannon 
taloudellisten ja 
välineellisten resurssien 
merkityksen omaan 
toimintaansa ja koko työ- ja 
tuotantoprosessiin 

 
Oman työn arviointi 

arvioi ohjatusti omaa 
työskentelyään. 

arvioi omaa työskentelyään 
sekä löytää omasta 
toiminnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita. 

arvioi itsenäisesti omaa 
työskentelyään ja löytää 
omasta toiminnastaan 
mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
esittää korjausehdotuksia. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työtapojen hallinta 

valitsee ohjatusti työvälineet 
ja ohjelmat sekä käyttää 
niitä ohjatusti kaikissa 
työvaiheissa 

valitsee työvälineet ja sekä 
käyttää niitä kaikissa 
työvaiheissa 

valitsee 
tarkoituksenmukaiset 
työvälineet ja ohjelmat, sekä 
käyttää niitä itsenäisesti ja 
soveltaen kaikissa 
työvaiheissa 

 
Sivunkuvauskielet, editorit 
ja multimedia 

käyttää ohjatusti 
sivunkuvauskieliä ja 
editoreja sivuston osien 
toteuttamisessa 

käyttää sivunkuvauskieliä ja 
editoreja sivuston osien 
toteuttamisessa 

käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
sivunkuvauskieliä ja 
editoreja sivuston osien 
toteuttamisessa 

toteuttaa ohjatusti sivustoja 
ja multimediaelementtejä 

toteuttaa toimivia sivustoja 
sisällyttäen niihin 
multimediaelementtejä 

toteuttaa standardien 
mukaisia sivustoja ja 
käyttää luovasti 
interaktiivisia 
multimediaelementtejä 

 
Käytettävyys ja optimointi 

testaa sivuston toimivuuden. testaa sivuston toimivuuden 
eri käyttöympäristöissä. 

testaa sivuston toimivuuden 
eri käyttöympäristöissä sekä 
optimoi sivuston 
latautumisaikaa ja 
käytettävyyttä. 

  



 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Keskeinen 
ammattitermistö 

käyttää vaihtelevasti 
ammattitermistöä työssään 

käyttää vakiintunutta 
ammattitermistöä työssään 

käyttää sujuvasti 
ammattitermistöä työssään 

 
Ilmaisun ja tekniikan 
tietämys 

ottaa ohjatusti huomioon 
tekijänoikeudelliset asiat 

tunnistaa työssään tilanteet, 
joissa täytyy selvittää 
tekijänoikeudellisia asioita 

noudattaa 
työlainsäädännön, 
sopimusoikeuden ja 
tekijänoikeuksien perusteita 

käyttää ohjatusti 
kuvasommittelun 
viestinnällisiä periaatteita 

käyttää kuvasommittelun 
viestinnällisiä periaatteita 

käyttää luovasti 
kuvasommittelun 
viestinnällisiä periaatteita 

huomioi ohjatusti 
sommittelussa liikkeen ja 
lukusuunnan merkityksen. 

huomioi sivuston 
sommittelussa liikkeen ja 
lukusuunnan. 

suunnittelee ja toteuttaa 
sivuston sommittelun 
liikkeen ja lukusuunnan 
huomioon ottaen. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

arvioi omia työtapojaan ja 
oppimiskykyään sekä 
hankkii työhönsä liittyvää 
tietoa tarviten ajoittain 
ohjausta 

arvioi omia työtapojaan ja 
oppimiskykyään realistisesti 
sekä hankkii tietoa ohjeiden 
mukaan 

arvioi omia työtapojaan ja 
oppimiskykyään realistisesti 
ja monipuolisesti sekä toimii 
oma-aloitteisesti tiedon 
hankinnassa 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

ottaa vastaan palautetta 
sekä toimii erilaisten 
ihmisten kanssa 

ottaa vastaan palautetta, 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella ja toimii 
sujuvasti erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä 

ottaa vastaan palautetta, 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella ja tekee 
asiallisesti 
parannusehdotuksia 

 
Ammattietiikka 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta. 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti sekä 
kysyy tarvittaessa neuvoa. 

toimii vastuullisesti, 
yhteistyökykyisesti ja oma-
aloitteisesti työyhteisössä 
sekä kysyy tarvittaessa 
neuvoa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen 30 osp tutkinnon osan 

ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma  
 

 

NÄYTÖN KUVAUS  
 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. Fiktiivisen animaatio lyhytelokuvan suunnittelu ja 
toteutus. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. 3D-hahmoanimaation suunnittelu ja toteuttaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Työssäoppimispaikka. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

 
  



ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Suunnittelu suunnittelee ja 
aikatauluttaa ohjatusti 
työskentelyään 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työskentelyään 

suunnittelee ja 
aikatauluttaa itsenäisesti 
omaa ja työryhmän 
työskentelyä ja seuraa 
ajankäyttöä 
 

Objektien, näkymien ja 
tehosteiden luominen 

luo ohjatusti yksinkertaisia 
objekteja, ympäristöjä ja 
tehosteita  

suunnittelee ja luo 
tarkoituksenmukaisia 
objekteja, ympäristöjä ja 
tehosteita 
 

suunnittelee ja luo 
tarkoituksenmukaisia 
objekteja, ympäristöjä ja 
tehosteita useilla eri 
tekniikoilla 
 

Optimointi ja 
julkaiseminen 
 

tallentaa ja toimittaa 
ohjatusti valmiin tuotteen 
seuraavaan 
työvaiheeseen tai 
julkaistavaksi 

tallentaa ja toimittaa valmiin 
tuotteen seuraavaan 
työvaiheeseen tai 
julkaistavaksi  
 

tallentaa ja toimittaa 
viimeistellyn ja optimoidun 
tuotteen seuraavaan 
työvaiheeseen tai 
julkaistavaksi 
 

Oman työsuorituksen 
arviointi 

arvioi omaa 
työskentelyään 
ohjatusti 

arvioi omaa työskentelyään 
sekä löytää omasta 
työskentelystään 
mahdollisia 
kehittämiskohteita 
 

arvioi itsenäisesti omaa 
työskentelyään ja esittää 
keinoja oman 
työskentelynsä 
kehittämiseen  
 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Mallinnus, valaisu ja 
teksturointi 

valitsee ohjatusti 
käyttökelpoiset ohjelmat, 
laitteet ja menetelmät 
objektien, ympäristöjen ja 
tehosteiden luomiseen 
 

käyttää tarkoituksen 
mukaisia ohjelmia, laitteita 
ja menetelmiä objektien, 
ympäristöjen ja tehosteiden 
luomiseen 

 yhdistää itsenäisesti eri 
ohjelmia, laitteita ja 
menetelmiä objektien, 
ympäristöjen ja 
tehosteiden luomiseen 

Animointi 
 
 
 

käyttää erilaisia 
animointimenetelmiä  
 
 
renderoi kuvamateriaalia 
ohjatusti eri formaatteihin 

käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
animointimenetelmiä  
 
renderoi kuvamateriaalia eri 
formaatteihin ohjeiden 
mukaisesti 

soveltaa luovasti erilaisia 
animointimenetelmiä  
 
 
renderoi kuvamateriaalia 
tarkoituksenmukaisiin 
formaatteihin ja käyttää 
luovasti renderoinnin 
erikoistehosteita 
 
työskentelee 
kustannustehokkaasti 
animoimalla vain 
tarpeellisen 
 

Koostaminen ja 
tehosteiden käyttäminen 

koostaa ohjatusti 
annetuista materiaaleista 
suunnitelman mukaisen 
tuotteen 
 
 
tekee ohjatusti 
kuvamateriaaliin 
korjauksia ja tehosteita 

koostaa eri materiaaleista 
suunnitelman mukaisen 
tuotteen 
 
 
tekee kuvamateriaaliin 
tarvittavia korjauksia ja 
tehosteita 

yhdistää eri materiaaleja 
ja menetelmiä luodakseen 
suunnitelman mukaisen 
tuotteen 
 
tekee kuvamateriaaliin 
tarvittavia korjauksia ja 
luo suunnitelman 
mukaisia tehosteita 
 
kiinnittää erityistä 
huomiota 



formaattivalintoihin ja 
optimoi työprosessin 
teknisiä vaiheita oma-
aloitteisesti 
 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Termistö käyttää alalle yleistä 
perustermistöä 

käyttää alalle yleistä 
perustermistöä ja 
vakiintuneita 
työskentelytapoja 

käyttää ammattimaista 
alalle yleistä termistöä 
 
käyttää ja soveltaa 
vakiintuneita 
työskentelytapoja luovasti 
tilanteen mukaan 
 

Kuvakerronta tiedostaa animaation 
perusperiaatteet ja pyrkii 
huomioimaan ne liikkeitä 
rakentaessaan 
 
toteuttaa ohjatusti 
liikeratoja ja 
animaatiohahmojen 
liikkeitä 

käyttää joitain animaation 
perusperiaatteita liikkeiden 
rakentamisessa 
 
 
testaa liikeratoja ja 
animaatiohahmojen liikkeitä 
 
 

soveltaa onnistuneesti 
useita animaation perus-
periaatteita liikkeen 
rakentamisessa 
 
viimeistelee liikeratoja ja 
animaatiohahmojen 
liikkeitä 
 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot  

työskentelee osana 
ryhmää ja vastaanottaa 
palautetta 

työskentelee osana ryhmää 
sekä vastaanottaa ja antaa 
palautetta 

työskentelee osana 
ryhmää ja kehittää 
työskentelyään palautteen 
mukaisesti sekä kehittää 
ryhmän toimintaa 
 

Ongelmanratkaisu- ja 
soveltamistaidot 

kokeilee ratkaisuja ja 
ohjatusti soveltaa tietoa 
ongelmatilanteissa 

kokeilee erilaisia 
ratkaisutapoja ja soveltaa 
tietojaan ongelmatilanteissa 

kokeilee itsenäisesti 
erilaisia ratkaisutapoja ja 
soveltaa tietojaan 
ongelmatilanteissa 
 
muuttaa 
työskentelytapaansa 
ongelmatilanteen 
vaatimusten mukaisesti 
 

Oma-aloitteisuus ja 
asiakaslähtöinen toiminta 

huomioi työnsä 
keskeiset laatukriteerit ja 
toimii ohjatusti niiden 
saavuttamiseksi 

tietää työnsä ja kulloisenkin 
työtehtävänsä keskeiset 
laatukriteerit ja toimii 
niiden saavuttamiseksi 
 
 

huomioi työssään 
asiakkaan viestinnälliset 
tavoitteet 
 
tietää työnsä ja 
kulloisenkin 
työtehtävänsä keskeiset 
laatukriteerit ja toimii 
yhteistyössä asiakkaan 
kanssa niiden 
saavuttamiseksi 
 

 
 
  



 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Pelituotannon toteuttaminen tutkinnon osan 30 osp ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma  

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. Peligrafiikka, peliääniä, pelihahmoja tai muuta av-
materiaalia 

 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. pelihahmojen ja -grafiikan suunnittelu ja toteuttaminen 
pelituotantoon. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Pelialan työpaikka 
 

 
NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 

Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)     
(  ) Työelämän edustajat   
(X) em yhdessä  

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

 

  



  

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Suunnittelu tekee yksinkertaisen 
suunnitelman ja aikataulun 
työstään tai noudattaa 
annettua suunnitelmaa ja 
aikataulua 

tekee suunnitelman 
työstään sekä aikatauluttaa 
työskentelynsä järkevästi 
tai noudattaa annettua 
suunnitelmaa ja aikataulua 
täsmällisesti 

tekee kattavan suunnitelman 
työstään ja osaa laatia 
täsmällisen aikataulun 
työtehtävistään tai noudattaa 
annettua suunnitelmaa ja 
aikataulua täsmällisesti ja 
itsenäisesti 

Tuotanto käyttää työn kannalta 
välttämättömiä ohjelmia ja 
toteuttaa ohjatusti 
suunnitelman mukaisen työn 

valitsee työn 
suorittamiseen 
tarkoituksenmukaiset 
ohjelmat 

valitsee työn suorittamiseen 
tarkoituksenmukaiset ohjelmat 
itsenäisesti sekä hallitsee 
niiden käytön 

toteuttaa suunnitelman 
mukaisen työn 
aikataulussa 

toteuttaa työn suunnitelman ja 
aikataulun mukaisesti 

Projektinhallinta tietää oman työn vaikutuksen 
koko työryhmän ja tuotteen 
lopputulokseen. 

suunnittelee ja toteuttaa 
työnsä huomioiden koko 
työryhmän ja tuotteen 
tarpeet. 

suunnittelee ja toteuttaa 
työnsä huomioiden koko 
työryhmän ja tuotteen tarpeet 
sekä kehittää työskentelyään 
seuraamalla projektin 
etenemistä. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Sisällön tuottaminen luo yksinkertaista pelisisältöä 
annetuilla ohjelmilla ja 
ohjeilla 

suunnittelee ja luo 
pelisisältöä käytettävissä 
olevilla ohjelmilla ja ohjeilla 

suunnittelee ja luo pelisisältöä 
sekä etsii itse uusia 
menetelmiä, ohjelmia ja ohjeita 
sisällöntuottamiseen 

Työvälineiden 
käyttäminen 

käyttää työn tekemiseen 
annettua välineistöä ja 
ohjelmistoa työssään 

käyttää tarkoituksen 
mukaista välineistöä ja 
ohjelmistoa itsenäisesti 
työssään 

käyttää tarkoituksen mukaisia 
välineitä ja ohjelmistoa sekä 
omaksuu ja hyödyntää uusien 
välineiden käyttöä työssään 

Materiaalin käsittely käyttää annettua materiaalia 
työnsä tekemiseen. 

käyttää tarjolla olevaa 
materiaalia, ohjeita sekä 
referenssiä työnsä 
tekemiseen. 

käyttää, etsii ja luo tarvittavaa 
materiaalia, ohjeita ja 
referenssiä työnsä 
tekemiseen. 

 3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Pelien lajityypit ja 
pelimekaanikat 

tekee yksinkertaisen 
pelisuunnitelman. 

tekee pelisuunnitelman 
ottaen huomioon eri 
lajityypit ja pelimekaniikat 

tekee pelisuunnitelman ottaen 
huomioon eri lajityypit ja 
pelimekaniikat ja osaa 
tarvittaessa soveltaa niitä 

Pelien kehityskaari tietää eri pelien ja 
pelilaitteiden kehityskaaren. 

tietää eri pelien ja 
pelilaitteiden kehityskaaren 
sekä niiden vaatimukset ja 
rajoitukset. 

tietää eri pelien ja pelilaitteiden 
kehityskaaren, niiden 
vaatimukset ja rajoitukset sekä 
osaa ottaa huomioon 
kohderyhmän ja markkina-
alueet. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot 

työskentelee osana ryhmää 
ja vastaanottaa palautetta 

työskentelee osana 
ryhmää sekä vastaanottaa 
ja antaa palautetta 

työskentelee osana ryhmää ja 
kehittää työskentelyään 
palautteen mukaisesti sekä 
kehittää ryhmän toimintaa 

Ongelmanratkaisu- ja 
soveltamistaidot 

kokeilee ohjatusti erilaisia 
ratkaisuja 

kokeilee erilaisia 
ratkaisutapoja 

kokeilee erilaisia 
ratkaisutapoja ja soveltaa 
tietojaan ongelmatilanteissa 



Oma-aloitteisuus ja 
asiakaslähtöinen toiminta 

huomioi työnsä keskeiset 
laatukriteerit ja toimii niiden 
mukaisesti ohjatusti. 

huomioi työnsä keskeiset 
laatukriteerit ja toimii 
ohjatusti niiden mukaisesti 

huomioi työssään kulloisenkin 
työtehtävän laatukriteerit ja 
toimii niiden mukaisesti 

toimii oma-aloitteisesti ja 
työtään arvostavasti. 

toimii oma-aloitteisesti, 
tunnollisesti, innovatiivisesti ja 
työtään arvostavasti sekä 
ottaa vastuun omasta työstään 

huomioi työssään asiakkaan 
tarpeet ja toiveet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan Mediatuotanto 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Av-tuotteen, -tuotannon tai -työtehtävän suunnittelu ja toteutus asiakkaan tai työnantajan toimeksiannon mukaisesti. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Näyttötodistukseen kirjataan näyttötehtävää kuvaava lause. Esim. työnantajan toimeksiannon mukaisen mediatuotannon 
suunnittelu ja toteuttaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Työssäoppimispaikka 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (X) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

 
 
  



ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 aikatauluttaa ohjatusti 
työnsä ja pyrkii toimimaan 
sen mukaisesti 
 
 
ymmärtää alan keskeistä 
termistöä 
 
 
käyttää tietotekniikkaa ja 
alan sovelluksia 
 
 
ottaa vastaan palautetta 
työnsä esteettisestä ja 
teknisestä lopputuloksesta 

aikatauluttaa työnsä ja 
toimii sen mukaisesti 
 
 
 
käyttää alan vakiintunutta 
termistöä 
 
 
käyttää sujuvasti erilaisia 
käyttöjärjestelmiä ja alan 
sovelluksia 
 
arvioi oman työnsä 
esteettistä ja teknistä 
lopputulosta 
 

aikatauluttaa työnsä, 
ottaa vastuun sen 
toteutumisesta ja 
neuvottelee poikkeamista 
 
kommunikoi sujuvasti 
työryhmässä käyttäen 
alan termistöä 
 
käyttää sujuvasti erilaisia 
käyttöjärjestelmiä ja 
ristiinkäyttää alan 
sovelluksia 
 
arvioi itsenäisesti ja 
kuvaavasti työnsä 
esteettistä ja teknistä 
lopputulosta 
 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 toimii ohjatusti annetun 
suunnitelman mukaan 
 
 
kirjoittaa ymmärrettävää 
tekstiä 
 
tunnistaa eri 
työvälinetyyppejä ja käyttää 
niitä ohjatusti 
 
tallentaa tiedostoja eri 
formaatteihin koostaa 
audiovisuaalisia 
kokonaisuuksia 
 
käsittelee ja tallentaa 
tiedostoja 
 

tuo esille ideoitaan 
ymmärrettävässä 
muodossa 
 
 
kirjoittaa julkaisukanavaan 
soveltuvaa tekstiä 
 
käyttää sujuvasti erilaisia 
laitetyyppejä 
 
osaa valita 
tarkoituksenmukaiset 
tiedostomuodot 
 
 
käsittelee tiedostoja eri 
julkaisukanaviin 
 

kehittelee 
toteutuskelpoisia ideoita 
ja kirjoittaa niistä 
työsuunnitelman 
 
kirjoittaa julkaisukanavalle 
ominaista tekstiä 
 
valitsee ja käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
työvälineitä 
 
tallentaa ja versioi 
tiedostoja eri sovelluksiin 
ja formaatteihin 
 
käsittelee ja optimoi 
tiedostoja 
julkaisukanavan 
mukaisesti 
 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

 käyttää alalle yleistä 
perustermistöä 
 
 
 
 
 
etsii soveltuvaa tietoa ja 
käyttää sitä ohjatusti 
 
 
noudattaa ohjatusti 
ammattialan lainsäädäntöä 

käyttää alalle yleistä 
perustermistöä ja 
vakiintuneita 
työskentelytapoja 
 
 
 
 
etsii soveltuvaa tietoa ja 
käyttää sitä itsenäisesti 
 
 
noudattaa ammattialan 
lainsäädäntöä 

käyttää ammattimaista 
alalle yleistä termistöä 
 
käyttää ja soveltaa 
vakiintuneita 
työskentelytapoja luovasti 
tilanteen mukaan 
 
etsii soveltuvaa tietoa 
itsenäisesti sekä käyttää 
sitä monipuolisesti 
 



noudattaa ammattialan 
lainsäädäntöä ja valvoo 
sen toteutumista 
 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

 käyttäytyy ja pukeutuu 
työtilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 
 
toimii ryhmässä erilaisten 
ihmisten kanssa 
 
 
 
noudattaa ohjatusti 
ammattialan 
työturvallisuusohjeita 
 
 
 
käyttää ohjatusti 
toimintakykyä ja terveyttä 
ylläpitäviä työtapoja 
toiminnassaan.  
 
 
 
 
noudattaa työaikoja ja 
käyttää ohjatusti 
ammattialan kestävän 
kehityksen toimintatapoja 
 
 
toimii 
asiakaspalvelutilanteessa 
ohjatusti ja osaa vastata 
asiakkaan kysymyksiin 

käyttäytyy ja pukeutuu 
työtilanteen luonteen 
mukaisesti 
 
toimii sujuvasti ryhmässä, 
ilmaisee itseään selkeästi 
 
 
 
 noudattaa ammattialan 
työturvallisuusohjeita 
 
 
 
käyttää toimintakykyä ja 
terveyttä ylläpitäviä 
työtapoja toiminnassaan ja 
työskentelee ergonomisesti 
 
 
noudattaa työaikoja ja 
käyttää ammattialan 
kestävän kehityksen 
toimintatapoja 

 
toimii 
asiakaspalvelutilanteessa, 
keskustelee asiakkaan 
kanssa, ilmaisee itseään 
selkeästi ja osaa 
ongelmatilanteissa pyytää 
apua 

ennakoi työtilanteen 
luonteen sekä käyttäytyy 
ja pukeutuu sen 
mukaisesti 
 
toimii ryhmässä, 
kuuntelee muiden 
näkemyksiä asioista ja 
ottaa vastuuta myös koko 
ryhmän toiminnasta 
 
noudattaa ammattialan 
työturvallisuusohjeita ja 
ylläpitää omalta osaltaan 
turvallista työympäristöä 
 
käyttää toimintakykyä ja 
terveyttä ylläpitäviä 
työtapoja toiminnassaan 
sekä työskentelee 
ergonomisesti ja huolehtii 
omasta toimintakyvystään 
 
noudattaa työaikoja, toimii 
yhteistyössä 
aloitteellisesti ja 
vastuullisesti sekä käyttää 
ammattialan kestävän 
kehityksen toimintatapoja 
 
toimii 
asiakaspalvelutilanteessa, 
keskustelee asiakkaan 
kanssa, kuuntelee 
asiakasta, ilmaisee 
itseään selkeästi ja 
luottamusta herättäen 
 

 


