
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 
 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 
 

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa 
 

Ammatilliset tutkinnon osat 
 

Käytön tuen osaamisala 
Ohjelmistotuotannon osaamisala 

 
Datanomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyväksytty 19.05.2015 

 



2 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

 

Sisällys 
 

 

2.1  PAKOLLISET TUTKINNON OSAT .............................................................................................................................................3 

2.1.1  PALVELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN ................................................................................................................................3 

2.1.2  JÄRJESTELMÄN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO ........................................................................................................10 

2.2  KÄYTÖN TUEN OSAAMISALA, DATANOMI ...........................................................................................................................16 

2.2.1  YLLÄPITOTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN .............................................................................................................................16 

2.2.2 PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TUKI .......................................................................................................................22 

2.3  OHJELMISTOTUOTANNON OSAAMISALA, DATANOMI .......................................................................................................28 

2.3.1  OHJELMISTON PROTOTYYPIN TOTEUTTAMINEN .......................................................................................................28 

2.3.2  OHJELMISTON TUOTANTOVERSION TOTEUTTAMINEN .............................................................................................34 

2.4  VALINNAISET TUTKINNON OSAT ..........................................................................................................................................40 

2.4.2  SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN............................................................................................40 

2.4.3  PALVELINOHJELMISTOJEN HALLINTA JA VIRTUALISOINTI ........................................................................................46 

2.4.10  KÄYTÖN TUEN PROSESSIEN VAKIOINTI .......................................................................................................................52 

2.4.18.1  DIGITAALISET PELIT ........................................................................................................................................................57 

2.4.18.2  PALVELUYRITYKSEN MARKKINOINTI ............................................................................................................................63 

2.4.18.3  WEB DESIGN ....................................................................................................................................................................69 

 

  



3 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

 

2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 

Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.1.1 PALVELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN 25 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 toimia jossain organisaation toimintaprosessissa, jolloin hän 

 tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät 

 käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään 

 käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana 

 hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän 

 suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen 

 palvelee asiakasta 

 hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet 

 tehdä sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tietotekniseen toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä, jolloin 
hän 

 viestii sähköisesti ja kirjallisesti 

 laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja 

 ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Työhyvinvoinnista huolehtiminen 

 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 Työmenetelmien ja -välineiden hallinta 

 Tietokantojen ja -verkkojen käyttäminen 

 Sosiaalisen median käyttäminen 

 Työvälineohjelmien käyttäminen 

 Materiaalin hallinta 

 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, muunkielisillä, vieraskielisessä koulutuksessa 

 Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen 

 Työympäristöstä huolehtiminen 

 Toimiminen työssä ja työyhteisössä 

 Palvelutilanteen suunnittelu ja valmistautuminen 

 Palvelutilanteessa toimiminen 

 Jälkitoimien hoitaminen 

 Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi 

 Ammattialan yritystoiminnan arviointi 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

 Organisaation toimintaprosessit 5 osp 

 Palvelutilanteen hoitaminen 15 osp 

 Työväline- ja viestintäohjelmien käyttö 5 osp 
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OPINTOJAKSOT 

Organisaation toimintaprosessit 5 osp Palvelutilanteen hoitaminen 15 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit 

 tehokas ja tuloksellinen toiminta  

 työyhteisössä toimiminen ja työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 

 
Oppimisympäristöt: oppilaitos, verkko-opetus, työssäop-

pimispaikat  
 
Toteuttamistavat: lähiopetus, verkko-opetus, työssäop-

pien 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Palvelutilanteen suunnittelu ja valmistautuminen 

 Palvelutilanteessa toimiminen suomen, ruotsin ja 
englannin kielellä 

 Jälkitoimien hoitaminen 
 
Oppimisympäristöt: oppilaitos, verkko-opetus, työoppi-

mispaikat 
 
Toteuttamistavat: lähiopetus, verkko-opetus, työssäop-

pien 

Työväline- ja viestintäohjelmien käyttö 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

 sosiaalisen median käyttäminen 

 työvälineohjelmien käyttäminen 

 tietokannoissa ja -verkossa olevan tiedon ylläpi-
täminen 

 
Oppimisympäristöt:  oppilaitos, verkko-opetus, työssäop-

pimispaikat 
 
Toteuttamistavat: lähiopetus, verkko-opetus, työssäop-

pien 
 

 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaaditta-
vaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten 
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan palvelutehtävissä. Opiskelija osoittaa 
ammattitaitonsa hoitamalla kaupan, palvelualan yrityksen, muun toimialan yrityksen tai julkisen alan asiakaspalvelutehtä-
viä aidoissa työtilanteissa. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Kielitaito osoitetaan ammattiosaamisen näytössä tai Palvelutilanteen hoitaminen –opintojaksossa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp -tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
   

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan palvelutehtävissä kaupan, palvelualan 
yrityksen, muun toimialan yrityksen tai julkisen alan asiakaspalvelutehtävissä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Asiakaspalvelussa toimiminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla, mutta tarvittaessa oppilaitoksessa. 
 

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 sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuu-
den 

 
Toteutus 
 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

noudattaa omaa toimialaa 
koskevia säädöksiä ja mää-
räyksiä 

noudattaa omaa toimialaa 
koskevia säädöksiä ja mää-
räyksiä 

noudattaa itsenäisesti omaa 
toimialaa koskevia säädök-
siä ja määräyksiä 

noudattaa työlainsäädäntöä 
ja alan työehtosopimusta 
sekä toimii työntekijälle 
kuuluvien vastuiden ja vel-
voitteiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työlainsäädäntöä 
ja alan työehtosopimusta 
sekä toimii työntekijälle ja 
työnantajalle kuuluvien 
vastuiden ja velvoitteiden 
edellyttämällä tavalla 

noudattaa itsenäisesti työ-
lainsäädäntöä ja alan työeh-
tosopimusta sekä toimii 
työntekijälle ja työnantajalle 
kuuluvien vastuiden ja vel-
voitteiden edellyttämällä 
tavalla 

työskentelee alan esteettis-
ten periaatteiden, työympä-
ristön viihtyisyyden ja mui-
den työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti 

työskentelee alan esteettis-
ten periaatteiden, työympä-
ristön viihtyisyyden ja mui-
den työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti 
alan esteettisten periaattei-
den, työympäristön viihtyi-
syyden ja muiden työn lop-
putuloksen ulkonäköön 
vaikuttavien tekijöiden mu-
kaisesti 

toimii omaa työhyvinvointi-
aan edistävästi 

toimii työyhteisön työhyvin-
vointia edistävästi 

toimii itsenäisesti työyhtei-
sön työhyvinvointia edistä-
västi ja selvittää yrittäjän 
mahdollisuuksia edistää sitä 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukaisesti 

 

 
Yrittäjänä toimimisen 
mahdollisuuksien arviointi 
 

arvioi opastettuna oman 
toiminnan ja työn tekemisen 
vahvuuksia ja 
kehittämistarpeita 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan. 
Asettaa yrittäjyysosaamisel-
leen kehittämistavoitteina. 

 
Aloitekyky ja yrittäjyys 
 

tekee annetut tehtävät ja 
kysyy tarvittaessa neuvoa 

tekee annetut tehtävät 
omatoimisesti ja 
työskentelee joustuisasti 

tekee omatoimisesti 
muitakin kuin annettuja 
tehtäviä ja työskentelee 
joutuisasti. 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
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mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii tehokkaasti huomioi-
den käytettävissä olevan 
ajan ja muut resurssit 

toimii kustannustehokkaasti 
ja tuloksellisesti huomioiden 
käytettävissä olevan ajan ja 
muut resurssit 

toimii itsenäisesti kustan-
nustehokkaasti ja tulokselli-
sesti huomioiden käytettä-
vissä olevan ajan ja muut 
resurssit 

edistää työssään asiakas-
suhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää itsenäisesti työs-
sään toiminnan jatkuvuutta 
ja pysyviä asiakassuhteita 

 
Työhyvinvoinnista huoleh-
timinen 

toimii ohjattuna työssään 
toiminta- ja työkykyään 
edistävästi 

toimii terveellisten elintapo-
jen sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseksi 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elintapojen sekä toimin-
ta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi 

 
Aktiivinen kansalaisuus ja 
eri kulttuurit 

toimii tutuissa tilanteissa, 
ryhmissä ja sidosryhmien 
kanssa huomioiden eri kult-
tuurit. 

toimii erilaisissa tilanteissa, 
ryhmissä ja sidosryhmien 
kanssa huomioiden eri kult-
tuurit. 

toimii aktiivisesti ja kannus-
tavasti erilaisissa tilanteissa, 
ryhmissä ja sidosryhmien 
kanssa huomioiden eri kult-
tuurit. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työmenetelmien ja 
-välineiden hallinta 

käyttää tavanomaisia työ-
menetelmiä ja tieto- ja vies-
tintäteknisiä välineitä sekä 
sosiaalisen median työkalu-
ja 

käyttää tarkoituksenmukai-
sia työmenetelmiä ja tietoja 
viestintäteknisiä välineitä 
sekä sosiaalisen median 
työkaluja 

käyttää itsenäisesti ja moni-
puolisesti tarkoituksenmu-
kaisia työmenetelmiä ja 
tieto- ja viestintäteknisiä 
työvälineitä sekä sosiaalisen 
median työkaluja 

 
Tietokantojen ja 
-verkkojen käyttäminen 

käyttää ja ylläpitää tietokan-
noissa ja -verkoissa olevaa 
sisältöä 

käyttää ja ylläpitää tietokan-
noissa ja -verkoissa olevaa 
sisältöä sekä hallitsee 
HTML-kielen perusrakenteet 

käyttää monipuolisesti ja 
ylläpitää itsenäisesti tieto-
kannoissa ja -verkoissa 
olevaa sisältöä sekä hallit-
see HTML-kielen 
 

 
Sosiaalisen median käyt-
täminen 

käyttää vastuullisesti sosi-
aalisen median mahdolli-
suuksia huomioiden yksilön 
ja yrityksen tietosuojan 

käyttää vastuullisesti sosi-
aalisen median mahdolli-
suuksia huomioiden yksilön 
ja yrityksen tietosuojan 

käyttää vastuullisesti sosi-
aalisen median mahdolli-
suuksia huomioiden yksilön 
ja yrityksen tietosuojan 
 

 
Työvälineohjelmien käyt-
täminen 

käyttää työssään tarvittavia 
työväline- ja viestintäohjel-
mia sekä sovellusohjelmia 
esim. AB-ajokorttitasoisesti 

käyttää työssään sujuvasti 
tarvittavia työväline- ja vies-
tintäohjelmia sekä sovellus-
ohjelmia esim. AB-
ajokorttitasoisesti 

käyttää itsenäisesti ja moni-
puolisesti työssään tarvitta-
via työväline- ja viestintäoh-
jelmia sekä sovellusohjelmia 
esim. AB-ajokorttitasoisesti 
 

 
Materiaalin hallinta 

käyttää tarkoituksenmukai-
sia materiaaleja huomioiden 
uusintakäytön 

käyttää tarkoituksenmukai-
sia materiaaleja huomioiden 
uusintakäytön 

käyttää tarkoituksenmukai-
sia materiaaleja huomioiden 
uusintakäytön 

 
Kielitaidon hallinta suo-
menkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy englan-
ninkielisen asiakkaan palve-
lusta 

palvelee asiakkaita suomen 
ja englannin kielellä sekä 
auttavasti ruotsin kielellä 

palvelee sujuvasti asiakkaita 
suomen, englannin ja ruot-
sin kielellä 

 
Kielitaidon hallinta ruotsin-
kielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä ja selviytyy englan-
ninkielisen asiakkaan palve-
lusta 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja englannin kielellä sekä 
auttavasti suomen kielellä 

palvelee sujuvasti asiakkaita 
ruotsin, englannin ja suo-
men kielellä 

Kielitaidon hallinta muun 
kielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä selviytyy auttavasti 
palvelutilanteessa yhdellä 
muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen ja ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla kielel-
lä 

palvelee asiakkaita suomen 
ja ruotsin kielellä sekä hoi-
taa palvelutilanteen jousta-
vasti yhdellä vieraalla kielel-
lä 

 
Kielitaidon hallinta vieras-
kielisessä koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä 
auttaa palvelu-tilanteessa 
asiakkaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tieto- ja viestintäteknises-
sä toimintaympäristössä 
toimiminen 

tunnistaa, kuvailee ja doku-
mentoi ohjatusti liiketoimin-
nan keskeiset prosessit ja 
toiminnot 

tunnistaa, kuvailee ja doku-
mentoi liiketoiminnan kes-
keiset prosessit ja toiminnot 

tunnistaa, kuvailee ja doku-
mentoi sekä esittelee itse-
näisesti liiketoiminnan kes-
keiset prosessit ja toiminnot 

laatii ohjeiden mukaan ku-
vauksen organisaation tieto- 
ja viestintäteknisestä ympä-
ristöstä 

laatii kuvauksen organisaa-
tion tieto- ja viestintätekni-
sestä ympäristöstä 

laatii itsenäisesti organisaa-
tion tieto- ja viestintätekni-
sen ympäristön kuvauksen 
ja dokumentoi sen ohjeiden 
mukaisesti 

 
Työympäristöstä huolehti-
minen 

huolehtii työympäristönsä 
toimivuudesta 

huolehtii työympäristön 
toimivuudesta ja viihtyisyy-
destä ottaen huomioon 
yrityksen tai organisaation 
ohjeet 

huolehtii itsenäisesti työym-
päristön toimivuudesta ja 
viihtyisyydestä ottaen huo-
mioon yrityksen tai organi-
saation ohjeet 

Toimiminen työssä ja 
työyhteisössä 

selvittää ohjatusti työtään 
koskevat työyhteisön sään-
nöt ja tavan toimia 

selvittää työtään koskevat 
työyhteisön säännöt ja ta-
van toimia 

selvittää itsenäisesti työtään 
koskevat työyhteisön sään-
nöt ja tavan toimia 

Palvelutilanteen suunnitte-
lu ja valmistautuminen 

hakee ja ylläpitää ohjatusti 
datatietoja tuotteista, palve-
luista ja asiakkaista 

hakee, ylläpitää ja datatieto-
ja tuotteista, palveluista ja 
asiakkaista 

hakee, ylläpitää ja hyödyn-
tää itsenäisesti datatietoja 
tuotteista, palveluista ja 
asiakkaista 

 
Palvelutilanteessa toimi-
minen 

palvelee tutuissa tilanteissa 
sisäisiä ja ulkoisia asiakkai-
ta yrityksen tai organisaati-
on palvelukonseptin tai 
ohjeistuksen mukaisesti 

palvelee sisäisiä ja ulkoisia 
asiakkaita yrityksen tai or-
ganisaation palvelukonsep-
tin tai ohjeistuksen mukai-
sesti 

palvelee itsenäisesti sisäisiä 
ja ulkoisia asiakkaita yrityk-
sen tai organisaation palve-
lukonseptin tai ohjeistuksen 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa 

noudattaa tuttua palveluti-
lannetta sääteleviä säädök-
siä ja sopimuksia 

noudattaa tavanomaisia 
palvelutilannetta sääteleviä 
säädöksiä ja sopimuksia 

noudattaa itsenäisesti vaih-
televia palvelutilannetta 
sääteleviä säädöksiä ja 
sopimuksia 

 
Jälkitoimien hoitaminen 

laatii ja varmuuskopioi työ-
hön liittyviä kirjallisia raport-
teja ja tilastoja 

laatii ja varmuuskopioi työ-
hön liittyvät kirjalliset raportit 
yrityksen tai organisaation 
ohjeiden mukaisesti sekä 
esiintyy tarvittaessa erilai-
sissa medioissa 

laatii ja varmuuskopioi itse-
näisesti työhön liittyvät kir-
jalliset raportit yrityksen tai 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti sekä esiintyy 
tarvittaessa erilaisissa me-
dioissa 

 
Osaamisen tuotteistamis-
mahdollisuuksien arviointi 

selvittää ohjatusti yrityksen 
tai organisaation toiminta- 
tai liikeideoita, keskeisiä 
palveluja ja tuotteita 

selvittää yrityksen tai orga-
nisaation toiminta- tai lii-
keideoita, keskeisiä palvelu-
ja ja tuotteita 

selvittää yrityksen tai orga-
nisaation toiminta- tai lii-
keideoita, keskeisiä palvelu-
ja ja tuotteita 

hakee yhteistyössä tietoa 
tuotteiden tai palveluiden 
kehittämisen tarpeesta 
esimerkiksi asiakkaiden 
tarpeiden, kilpailun, organi-
saation osaamisen perus-
teella 

hakee itsenäisesti tietoa ja 
tuotteiden ja palveluiden 
kehittämisen tarpeesta 
esimerkiksi toiminta-
ympäristön muutosten, 
asiakkaiden tarpeiden, kil-
pailun, organisaation osaa-
misen perusteella 

hakee tietoa yleisistä yrittä-
jänä toimimisen edellytyk-
sistä 

hakee tietoa yleisistä yrittä-
jänä toimimisen edellytyk-
sistä 

 
Ammattialan yritystoimin-
nan arviointi 

selvittää ammattialansa 
tyypillisiä yhteistyökumppa-
neita. 

selvittää oman ammat-
tialansa yleisen yritystoi-
minnan rakenteen sekä 
ammattialansa tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita. 

selvittää itsenäisesti oman 
ammattialansa yleisen yri-
tystoiminnan rakenteen 
sekä kehityssuuntia sekä 
ammattialansa tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 tarvitsee ohjausta ja tukea toimii muuttuvissa ja valinta- toimii itsenäisesti erilaisissa 
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Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja 
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.1.2 JÄRJESTELMÄN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO 20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä 

 asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat 

 konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi 

 kytkeä työaseman verkkoon 

 testata työaseman käyttöönoton 

 dokumentoida työaseman käyttöönoton 

 käyttää koneita ja laitteita työantajalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuk-
sensa mukaisesti. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Työprosessin hallinta 

 Laadukas ja kestävä kehitys 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Projektissa toimiminen 

 Käyttöjärjestelmien asentaminen 

 Ohjelmien asentaminen 

 Verkkoon kytkeminen 

 Työaseman testaaminen 

 Työaseman käyttöönoton dokumentointi 

 Tietokoneen rakenteen hallinta 

 Hankintaprojektissa toimiminen 

 Internetin hyödyntäminen 

 Käsikirjojen hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 Kustannustehokas toiminta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

 Laite- ja ohjelmistohankint 6 osp 

 Työaseman asennus ja käyttöönotto 14 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Laite- ja ohjelmistohankinta 6 osp Työaseman asennus ja käyttöönotto 14 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

 it-hankintaprojektissa toimiminen 

 laadukas, kustannustehokas ja kestävän kehityk-
sen mukainen toiminta 

 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 

 
Keskeiset sisällöt: 

 käyttöjärjestelmän asentaminen 

 ohjelmien asentaminen 

 työaseman verkkoon kytkeminen 

 tietokoneen rakenteen hallinta 

 työaseman käyttöönoton dokumentointi 
 

Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 

Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa asentamalla työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi sekä esittä-
mällä hankintaprojektissa syntyneet dokumentit. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp -tutkinnon osan ammatti-

osaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa asentamalla työaseman oheislaitteineen ja perusohjelmineen sekä esittämällä 
hankintaprojektissa syntyneitä dokumentteja. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Työaseman asentaminen ja IT-hankintaprojektissa toimiminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla, mutta tarvittaessa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkoke-
muksella 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. Arvioi-
jien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

  



13 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

 

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 valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuu-
den 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

 
Laadukas ja kestävä kehi-
tys 

toimii sovittujen laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii yrityksen tai organi-
saation laatu- ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti 

toimii yrityksen tai organi-
saation laatu- ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

käyttää tavanomaisia työ-
menetelmiä ja -välineitä 
sekä materiaaleja 

käyttää monipuolisia työme-
netelmiä ja -välineitä sekä 
materiaaleja 

käyttää itsenäisesti työme-
netelmiä ja -välineitä sekä 
materiaaleja vuorovaikutuk-
sessa työyhteisönsä kanssa 

 
Projektissa toimiminen 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa 

toimii hankinta- ja asennus-
projektin jäsenenä 

toimii aktiivisena hankinta- 
ja asennusprojektin jäsene-
nä 

toimii itsenäisesti aktiivisena 
ja vastuullisena hankinta- ja 
asennusprojektin jäsenenä 

 
Käyttöjärjestelmien asen-
taminen 

asentaa työasemaan käyttö-
järjestelmän ja konfiguroi 
sen opastettuna 

asentaa työasemaan yhden 
käyttöjärjestelmän ja konfi-
guroi sen valmistajan ohjei-
den mukaisesti 

asentaa itsenäisesti työ-
asemaan kaksi eri- tyyppistä 
käyttöjärjestelmää ja konfi-
guroi ne toimivaksi kokonai-
suudeksi 

 
Ohjelmien asentaminen 

asentaa yleisimmät työväli-
ne- ja sovellusohjelmat 
tarviten ajoittain ohjausta 

asentaa työväline- ja sovel-
lusohjelmia, myös avoimen 
lähdekoodin ohjelmia sekä 
konfiguroi ne valmistajan 
ohjeiden mukaan 

asentaa itsenäisesti työväli-
ne- ja sovellusohjelmia, 
myös avoimen lähdekoodin 
ohjelmia sekä konfiguroi ne 
toimivaksi kokonaisuudeksi 

 
Verkkoon kytkeminen 

kytkee uuden työaseman 
verkkoon 

kytkee ohjeiden mukaisesti 
uuden työaseman verkkoon 

kytkee itsenäisesti uuden 
työaseman verkkoon suun-
nitelmien mukaisesti 

 testaa käyttöönotettavan testaa käyttöönotettavan testaa itsenäisesti käyttöön-
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Työaseman testaaminen työaseman toimivuutta työaseman valmistajan 
ohjeiden mukaisesti 

otettavan työaseman suun-
nitelmien mukaan 

Työaseman käyttöönoton 
dokumentointi 

dokumentoi työaseman 
käyttöönoton. 

dokumentoi työaseman 
käyttöönoton ohjeiden mu-
kaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
työaseman käyttöönoton. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

 
Tietokoneen rakenteen 
hallinta 

kokoaa tietokoneen tarviten 
ajoittain ohjausta 

kokoaa tietokoneen ohjei-
den mukaisesti 

valitsee itsenäisesti tarkoi-
tuksenmukaiset osat ja 
kokoaa tietokoneen loppu-
käyttäjän tarpeet huomioi-
den 

 
Hankintaprojektissa toimi-
minen 

selvittää hankintoihin liitty-
vän lainsäädännön 

selvittää hankintoihin liitty-
vän lainsäädännön ohjeiden 
mukaisesti 

selvittää itsenäisesti hankin-
toihin liittyvän lainsäädän-
nön vaikutuksen hankinnan 
toteuttamisessa 

 
Internetin hyödyntäminen 

käyttää työssään internetin 
palveluja, myös englannin-
kielisiä 

käyttää työnsä kannalta 
keskeisiä internetin palvelu-
ja, myös englanninkielisiä 

käyttää työssään itsenäises-
ti ja monipuolisesti internetin 
palveluja, myös englannin-
kielisiä 

 
Käsikirjojen hallinta 

käyttää laitteiden käsikirjoja 
tarviten ajoittain tukea ja 
ohjausta 

käyttää laitteiden käsikirjoja, 
kysyy tarvittaessa neuvoa 

käyttää itsenäisesti laittei-
den käsikirjoja 

 
Laadukas ja kestävän 
kehityksen mukainen toi-
minta 

toimii sovittujen laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii yrityksen tai organi-
saation laatu- ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti 

toimii yrityksen tai organi-
saation laatu- ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti 

arvioi opastettuna kestävän 
kehityksen mukaisia ympä-
ristöratkaisuja yrityksen tai 
organisaation kilpailutekijä-
nä 

arvioi opastettuna kestävän 
kehityksen mukaisia ympä-
ristöratkaisuja yrityksen tai 
organisaation kilpailutekijä-
nä 

arvioi opastettuna kestävän 
kehityksen mukaisia ympä-
ristöratkaisuja yrityksen tai 
organisaation kilpailutekijä-
nä 

 
Kustannustehokas toimin-
ta 

laskee ohjeiden mukaan 
oman työpanoksen osuuden 
tuotteen tai palvelun kus-
tannuksista 

laskee oman työpanoksen 
osuuden tuotteen tai palve-
lun kustannuksista 

laskee työssään tuotteen tai 
palvelun kustannukset ja 
oman työpanoksen osuuden 
niistä 

soveltaa opastettuna työs-
sään tuloksellisen toiminnan 
tietopohjaa. 

soveltaa työssään opastet-
tuna tuloksellisen toiminnan 
tietopohjaa. 

soveltaa työssään ja työyh-
teisössään tuloksellisen 
toiminnan tietopohjaa. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja  
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään noudattaa työssään tietotur- noudattaa kaikessa toimin-
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tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.2 KÄYTÖN TUEN OSAAMISALA, DATANOMI 
 

2.2.1 YLLÄPITOTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja 

 hallinnoida palvelinohjelmistoja 

 virtualisoida palvelinympäristön 

 huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Työprosessin hallinta 
 Tietoverkot ja järjestelmän ylläpito 
 Käyttäjien ja käyttäjäryhmien ylläpito 
 Tietokantojen ylläpito 
 VirtualisointiTietoturvasta huolehtiminen 
 Ohjelmisto- ja laiteongelmien ratkaiseminen  
 Työn tehostaminen 
 Tietoverkkojen tuntemus 
 Ohjelmistolisenssien valinta 
 Palvelinlaitteiden ja -ohjelmistojen valinta 
 Käyttäjätietojen hallinta 
 Tietokannan ylläpito 
 Tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen 
 Varmuuskopioinnin menetelmien hallinta 

 
Opintojaksot: 

 Tietojärjestelmien ylläpito 18 osp 

 Palvelinympäristön ylläpito ja tietoturva 12 osp 
 

Tietojärjestelmien ylläpito 18 osp Palvelinympäristön ylläpito ja tietoturva 12 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 valvonta-, testaus- ja ylläpito-ohjelmien käyttö 

 tietosuoja- ja henkilörekisterilain yleiset periaat-
teet 

 tietojärjestelmän tietoturva ja varmuuskopiointi 

 ohjelmistolisenssien ylläpito 

 tietoverkot ja järjestelmän ylläpito 

 työvälineohjelmien hyödyntäminen organisaatios-
sa 

 ohjelmisto- ja laiteongelmien ratkaiseminen 

 tietokannan ylläpito 

 käyttöönotto- ja ylläpitodokumentaation laatimi-
nen 

 projektityöskentely 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 

 
Keskeiset sisällöt:  

 palvelinlaitteiden ja –ohjelmistojen valintaperus-
teet 

 työasema-palvelin –verkon toiminta 

 tietoturvasta huolehtiminen 

 virtualisoidun palvelimen ympäristön toteutus pro-
jektityönä 

 käyttäjien ja käyttäjäryhmien ylläpito 
 

 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan  tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ja palvelinympäristön ylläpitoon liittyvien tehtävien hoitaminen. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Palvelinympäristön virtualisointi toteutetaan pääsääntöisesti Palvelinympäristön ylläpito ja tietoturvan opintojakson aika-
na oppilaitoksessa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon käytön tuen koulutusohjelman Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp -

tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ja palvelinympäristön ylläpito. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Käytön tuen ylläpitotehtävissä toimiminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkoke-
muksella 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. Arvioi-
jien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuu-
den 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tietoverkot ja järjestelmän 
ylläpito 

osallistuu tieto- ja viestintä-
teknisen toimintaympäristön 
ja siinä tarjottavien palvelu-
jen ylläpitotehtäviin 

ylläpitää tieto- ja viestintä-
teknistä toimintaympäristöä 
ja siinä tarjottavia palveluja 

ylläpitää itsenäisesti tieto- ja 
viestintäteknistä toimin-
taympäristöä ja siinä tarjot-
tavia palveluja 

 
Käyttäjien ja käyttäjäryh-
mien ylläpito 

luo käyttäjätunnuksen ja 
liittää sen käyttäjäryhmään 

luo käyttäjätunnuksia ja 
hallitsee käyttöoikeuksia 
käyttäjäryhmien avulla 

automatisoi komentosarjaa 
hyödyntäen käyttäjätunnus-
ten lisäämisen ja käyttöoi-
keuksien määrittämisen 

 
Tietokantojen ylläpito 

avustaa palvelujen tuottami-
sessa tarvittavien tietokan-
tojen ja tietokantaympäristö-
jen ylläpitotehtävissä 

ylläpitää palvelujen tuotta-
misessa tarvittavia tietokan-
toja ja tietokantaympäristöjä 

ylläpitää itsenäisesti palve-
lujen tuottamisessa tarvitta-
via tietokantoja ja tietokan-
taympäristöjä 

 
Virtualisointi 

asentaa virtualisointiohjel-
miston ja siihen palvelimen 

toteuttaa usean virtualisoi-
dun palvelimen ympäristön 

toteuttaa ja dokumentoi 
usean virtualisoidun palve-
limen ympäristön 

 
Tietoturvasta huolehtimi-
nen 

noudattaa työssään organi-
saation tietoturvaohjeita 

huolehtii tietojärjestelmän 
tietoturvasta 

huolehtii itsenäisesti ohjel-
miston ja laitteistojen tieto-
turvasta ja tietoturvapäivi-
tyksistä 

 
Varmuuskopiointi 

valmistelee ja toteuttaa 
ajastetun varmuuskopiointi-
tapahtuman 

huolehtii tietojärjestelmän 
varmuuskopioinnista ja 
tietojen palauttamisesta 
varmuuskopiolta 

laatii itsenäisesti varmuus-
kopiointisuunnitelman ja 
toteuttaa varmuuskopioinnin 
sen mukaisesti 

 
Ohjelmisto- ja laiteongel-
mien ratkaiseminen 

avustaa ohjelmien ja laittei-
den käytössä esiintyvien 
ongelmien ratkaisemisessa 

ratkaisee ohjelmien ja lait-
teiden käytössä esiintyviä 
ongelmia valvonta-, testaus- 
ja ylläpito-ohjelmien avulla 

ratkaisee ja dokumentoi 
itsenäisesti ohjelmien ja 
laitteiden käytössä esiintyviä 
ongelmatilanteita valvonta-, 
testaus- ja helpdesk-
ohjelmien avulla 
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Työn tehostaminen 

automatisoi työtään nauhoi-
tettujen makrojen avulla. 

tehostaa ja automatisoi 
työtään komentosarjojen ja 
ylläpito-ohjelmien avulla. 

tehostaa ja automatisoi 
työtään muokkaamalla ko-
mentosarjoja ja hyödyntä-
mällä ylläpito-ohjelmia. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tietoverkkojen tuntemus 

osallistuu lähiverkon ja 
etäyhteyksien ylläpitoon 
hyödyntäen yleisimpiä tieto-
liikenneprotokollia 

ylläpitää lähiverkkoa, etäyh-
teyksiä ja niiden laitteistoja 
hyödyntäen yleisimpiä tieto-
liikenneprotokollia 

suunnittelee etäyhteyksien 
ja lähiverkon laitteistot sekä 
arkkitehtuurin hyödyntäen 
yleisimpiä tietoliikennepro-
tokollia 

 
Ohjelmistolisenssien valin-
ta 

seuraa organisaation ohjel-
mistolisenssien voimassa-
oloa 

ylläpitää organisaation oh-
jelmistolisenssejä 

valitsee organisaation kan-
nalta tarkoituksenmukaiset 
ohjelmistolisenssit 

Palvelinlaitteiden ja 
-ohjelmistojen valinta 

osallistuu palvelinohjelmis-
tojen valintaan 

valitsee ohjeiden mukaisesti 
tarkoitukseen sopivat palve-
linohjelmistot 

valitsee itsenäisesti tarkoi-
tukseen sopivat palvelinoh-
jelmistot 

 
Käyttäjätietojen hallinta 

suunnittelee ja luo käyttäjä-
ryhmät ja käyttöoikeudet 

suunnittelee ja luo käyttäjä-
ryhmät ja käyttöoikeudet 

suunnittelee ja luo käyttäjä-
ryhmät ja käyttöoikeudet 

 
Tietokannan ylläpito 

lisää, poistaa ja muuttaa 
ohjattuna tietokannassa 
olevia tietoja 

lisää, poistaa ja muuttaa 
tietokannassa olevia tietoja 

luo määritysten mukaisen 
tietokannan rakenteen 

Tietosuojaa koskevan 
lainsäädännön noudatta-
minen 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon tietosuoja- ja henkilöre-
kisterilain yleiset periaatteet 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon tietosuoja- ja henkilöre-
kisterilain yleiset periaatteet 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon tietosuoja- ja henkilöre-
kisterilain yleiset periaatteet 

 
Varmuuskopioinnin mene-
telmien hallinta 

vertailee varmuuskopiointi-
tyyppejä ja -laitteita. 

vertailee varmuuskopiointi-
tyyppejä ja -laitteita. 

valitsee tarkoituksenmukai-
sen varmuuskopiointityypin 
ja 
-laitteen. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja 
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
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itselleen tai muille itselleen tai muille itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.2.2 PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TUKI 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet 

 tuottaa tietoverkkoon palveluja 

 ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön 

 kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita 

 dokumentoida tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt 

 Palvelupyyntöjen käsittely 

 Asiakkaan opastaminen 

 Käyttöönoton opastaminen, suunnittelu ja dokumentointi  

 Käyttöohjeiden laatiminen 

 Laitteiston ja ohjelmistojen asentaminen 

 Järjestelmän toimivuuden varmistaminen 

 Tietokoneiden ja verkkojen ongelmien ratkaiseminen 

 Asennuksen dokumentointi 

 Tietoverkkopalvelujen tuottaminen ja käyttöönotto 

 Varmuuskopiointi 

 Työasemien vakiointi 

 Mobiilien päätelaitteiden käyttö 

 Koulutuksen suunnittelu 

 Työpisteen ergonomiaan opastaminen 

 Tietoturvan varmistaminen 

 Englanninkielen käyttäminen 
 

Opintojaksot: 

 Työaseman ja verkkopalvelujen käyttöönotto ja ylläpito 20 osp 

 Asiakkaiden koulutus ja opastus  10 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Työaseman ja verkkopalvelujen käyttöönotto ja ylläpi-
to 20 osp 

Asiakkaiden koulutus ja opastus 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 työasemalaitteiston asentaminen 

 sovellusohjelmien sekä tarvittavien tietoliiken-
neyhteyksien asentaminen 

 työasemien vakiointi 

 lähiverkon toimivuuden testaus 

 asennetun työasemalaitteiston ja sovellusohjel-
mien dokumentointi 

 tietoverkkopalvelujen käyttöönotto 
 ylläpitää ja tuottaa palvelimelle tietopverkon pal-

veluja 
 mobiilien päätelaitteiden käyttö 
 projektityöskentely 

 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 

 
Keskeiset sisällöt:  

 IT-alan palveluyrityksen toiminta 

 asiakkaan opastaminen työvälineohjelmien käy-
tössä 

 koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen 

 dokumentointi 

 projektityöskentely 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Työaseman asentaminen verkkoon ja tietoverkkopalveluiden käyttöönotto ja ylläpito. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon käytön tuen koulutusohjelman Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp tut-

kinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Työaseman asentaminen verkkoon ja tietoverkkopalveluiden käyttöönotto ja ylläpito. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Työasemalaitteiston, sovellusohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien asentaminen tietokoneeseen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttö-
jen 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 esteel-
lisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuu-
den 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Laitteiston ja ohjelmistojen 
asentaminen 

asentaa ohjeiden mukaisesti 
työasemalaitteiston, sovel-
lusohjelmat sekä tietoliiken-
neyhteydet 

asentaa asiakkaan työteh-
täviin soveltuvan työasema-
laitteiston, sovellusohjelmat 
sekä tarvittavat tietoliiken-
neyhteydet 

asentaa itsenäisesti asiak-
kaan työtehtäviin soveltuvan 
työasemalaitteiston, sovel-
lusohjelmat sekä tarvittavat 
tietoliikenneyhteydet 

 
Työasemien vakiointi 

vakioi työasemat monista-
malla mallikoneen monen 
työaseman ympäristössä 

tekee mallikoneen ja vakioi 
sen avulla työasemat mo-
nen työaseman ympäristös-
sä 

suunnittelee ja tekee malli-
koneen ja vakioi sen avulla 
työasemat monen työase-
man ympäristössä 

Tietoverkkopalvelujen 
tuottaminen 

avustaa tietoverkossa ole-
vien palvelujen ylläpidossa 

ylläpitää tietoverkossa ole-
via palveluja 

tuottaa palvelimelle tietover-
kon palveluja 

 
Tietoverkkopalvelujen 
käyttöönotto 

määrittelee ohjeiden mukai-
sesti palveluita käyttöön 
asiakkaan työasemalle 

määrittelee asiakkaiden 
pyytämiä palveluita käyttöön 
työasemille 

määrittelee tilanteen mukai-
sia palveluita käyttöön asi-
akkaan työasemille 

Asiakaspalvelutehtävissä 
toimiminen 

avustaa käytön tuen asia-
kaspalvelutehtävissä 

toimii käytön tuen asiakas-
palvelutehtävissä 

toimii itsenäisesti käytön 
tuen asiakaspalvelutehtä-
vissä 

 
Palvelupyyntöjen käsittely 

osallistuu asiakkaiden pal-
velupyyntöjen käsittelyyn ja 
dokumentointiin 

käsittelee ja dokumentoi 
asiakkaiden palvelupyyntöjä 

käsittelee itsenäisesti asiak-
kaiden palvelupyyntöjä ja 
dokumentoi ne yrityksen 
käytänteiden mukaisesti 

 
Asiakkaan opastaminen 

auttaa asiakasta käyttä-
mään työvälineohjelmia, 
sovellusohjelmia ja tieto-
verkkopalveluja 

auttaa asiakasta käyttä-
mään työvälineohjelmia, 
sovellusohjelmia ja tieto-
verkkopalveluja monipuoli-
sesti 

auttaa asiakasta tehosta-
maan toimintaansa hyödyn-
tämällä työväline- ja sovel-
lusohjelmien kehittyneitä 
ominaisuuksia sekä tieto-
verkkopalveluja 

 avustaa koulutuksen ja vastaa annettavan koulu- järjestää itsenäisesti koulu-
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Koulutuksen toteuttaminen opastuksen toteutuksessa tuksen ja opastuksen osan 
toteutuksesta 

tuksen ja opastaa käyttäjiä 

 
Käyttöönoton opastaminen 

osallistuu asiakkaan opas-
tamiseen laitteiston ja oh-
jelmistojen käyttöönotossa 

opastaa asiakasta laitteisto-
jen ja ohjelmistojen käyt-
töönotossa 

opastaa asiakasta laitteisto-
jen ja ohjelmistojen käyt-
töönotossa 

 
Tiedon suojaaminen 

suojaa työaseman palomuu-
rin ja virustorjuntaohjelman 
avulla 

suojaa ohjeiden mukaisesti 
tietoverkossa käsiteltävän 
tiedon 

suojaa itsenäisesti tietover-
kon palvelussa käsiteltävää 
tietoa ottaen huomioon 
tiedon arkaluonteisuuden 

 
Varmuuskopiointi 

varmuuskopioi tietoja palve-
limelta 

varmuuskopioi palvelimen 
tiedot ohjeiden mukaisesti 

ylläpitää itsenäisesti palve-
limen tietojen varmuuskopi-
ointia organisaation ohjei-
den mukaisesti 

 
Järjestelmän toimivuuden 
varmistaminen 

testaa asentamansa työ-
asemalaitteiston toimivuu-
den ohjeiden mukaisesti 

testaa asentamansa työ-
asemalaitteiston, sovellus-
ohjelmat sekä tietoliiken-
neyhteydet 

testaa itsenäisesti asiak-
kaan käytäntöjen mukaisesti 
asentamansa työasemalait-
teiston, sovellusohjelmat 
sekä tietoliikenneyhteydet 

 
Asennuksen dokumentoin-
ti 

dokumentoi asentamansa 
työasemalaitteiston ja sovel-
lusohjelmat 

dokumentoi asentamansa 
työasemalaitteiston ja sovel-
lusohjelmat 

dokumentoi itsenäisesti 
asiakkaan käytäntöjen mu-
kaisesti työasemalaitteiston, 
sovellusohjelmat sekä tieto-
liikenneyhteydet 

Käyttöohjeiden laatiminen 
päivittää käyttöohjeita. laatii tarvittavia käyttöohjeita 

mallin mukaisesti. 
laatii asiakkaan toimintaa 
tukevia käyttöohjeita. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Mobiilien päätelaitteiden 
käyttö 

arvioi palvelujen saavutetta-
vuutta mobiileilla päätelait-
teilla 

arvioi palvelujen saavutetta-
vuutta mobiileilla päätelait-
teilla 

arvioi palvelujen saavutetta-
vuutta mobiileilla päätelait-
teilla 

 
Koulutuksen suunnittelu 

osallistuu annettavan koulu-
tuksen ja opastuksen suun-
nitteluun 

suunnittelee annettavan 
koulutuksen ja opastuksen 
annettujen ohjeiden mukai-
sesti 

suunnittelee asiakkaan 
tarpeiden mukaisen koulu-
tuksen ja opastuksen 

 
Työpisteen ergonomiaan 
opastaminen 

avustaa asiakasta käyttä-
mään ergonomisia ratkaisu-
ja työpisteessä 

avustaa ja ohjaa asiakasta 
työpisteen ergonomisten 
ratkaisujen käyttöönotossa 
ja käytössä 

avustaa ja ohjaa itsenäisesti 
asiakasta työpisteen er-
gonomisten ratkaisujen 
suunnittelussa ja toteutuk-
sessa 

 
Tietoturvan varmistaminen 

toimii tietoturvan edellyttä-
mällä tavalla ymmärtäen 
tietoturvan merkityksen 
organisaation toiminnassa 

toimii tietoturvan edellyttä-
mällä tavalla ymmärtäen 
tietoturvan merkityksen 
organisaation toiminnassa 

toimii tietoturvan edellyttä-
mällä tavalla ymmärtäen 
tietoturvan merkityksen 
organisaation toiminnassa 

 
Ongelmien ratkaiseminen 

kuvailee laitteistojen ja pal-
veluiden käytössä ilmeneviä 
ongelmia asiantuntijoille ja 
palveluntarjoajille 

avustaa asiantuntijoita ja 
palveluntarjoajia laitteistojen 
ja palveluiden käytössä 
ilmenevien ongelmien rat-
kaisemisessa 

ratkaisee laitteistojen ja 
palveluiden käytössä ilme-
neviä ongelmia yhteistyössä 
asiantuntijoiden sekä palve-
luntarjoajien kanssa 

 
Käyttöönoton suunnittelu 
ja dokumentointi 

osallistuu tieto- ja viestintä-
teknisen laitteen tai järjes-
telmän käyttöönoton suun-
nitteluun ja dokumentointiin 

suunnittelee ja dokumentoi 
tieto- ja viestintäteknisen 
laitteen tai järjestelmän 
käyttöönoton ohjeiden mu-
kaisesti 

suunnittelee ja dokumentoi 
itsenäisesti tieto- ja viestin-
täteknisen laitteen tai järjes-
telmän käyttöönoton 

Englannin kielen käyttämi-
nen 

tuntee alan keskeisen eng-
lanninkielisen terminologian. 

hakee työtehtäviinsä liitty-
vää tietoa englanninkielisis-
tä lähteistä. 

hyödyntää englanninkielisiä 
tietolähteitä työssään. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto- hakee tietoa tutuista tieto- hakee itsenäisesti ja oma-
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lähteistä lähteistä aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja  
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.3 OHJELMISTOTUOTANNON OSAAMISALA, DATANOMI 
 

2.3.1 OHJELMISTON PROTOTYYPIN TOTEUTTAMINEN 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot 

 suunnitella ohjelmiston rakenteen 

 toteuttaa ohjelmiston prototyypin 

 suunnitella ohjelmiston testauksen 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 ohjelmiston tietojen määrittely 

 ohjelmiston toimintojen määrittely 

 tietokannan toteuttaminen 

 rakenteisen tiedon tuottaminen 

 käyttöliittymän, navigoinnin ja käytettävyyden suunnitteleminen 

 ohjelmiston testauksen suunnitteleminen 

 projektityöskentely 

 dokumentointi 
 
Opintojaksot: 

 Ohjelmistoprototyypin määrittely ja suunnittelu 15 osp 

 Ohjelmistoprototyypin toteutus 10 osp 

 Ohjelmistoprototyypin testauksen suunnittelu 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Ohjelmistoprototyypin määrittely ja suunnittelu 15 
osp 

Ohjelmistoprototyypin toteutus 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 ohjelmiston tietojen ja toimintojen määrittely 

 käyttöliittymän, navigoinnin ja käytettävyyden 
suunnittelu 

 projektissa työskentely 

 dokumentointi 
 

Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 

 
Keskeiset sisällöt: 

 ohjelmistoprototyypin toteutus 

 tietokannan toteutus 

 rakenteisen tiedon tuottaminen, esim. XML-tiedosto 

 projektissa työskentely 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 

Ohjelmistoprototyypin testauksen suunnittelu  5 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

 ohjelmiston testauksen suunnittelu 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: Ammattiosaamisen näyttönä toimii suunniteltu ja toteutettu sovelluksen prototyyppi. Lisäksi 

sovellukselle on tehtävä testaussuunnitelma. Sovellus voi olla esimerkiksi työpöytäohjelma, mobiilisovellus tai verkkoso-
vellus. 
 
Se osaaminen mitä opiskelija ei ole voinut näyttää näytössä, tulee arvioida opintojaksojen harjoitustehtävien perusteella. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon käytön tuen koulutusohjelman Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30  
osp -tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.  

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija määrittelee, suunnittelee, toteuttaa tietokoneohjelman prototyypin sekä laatii sille testaussuunnitelman. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Tietokoneohjelman prototyypin suunnittelu ja toteutus sekä testaussuunnitelman laatiminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, ellei sitä ole mahdollista suorittaa työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttö-
jen 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 esteel-
lisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuu-
den 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tietojen määrittely 

koostaa vaatimusten pohjal-
ta ohjelmiston osan tietosi-
sällöt malliksi (esim. käsite-
malliksi) 

koostaa ohjeiden mukaisesti 
vaatimusten pohjalta ohjel-
miston tietosisällöt malliksi 
(esim. käsitemalliksi) 

koostaa itsenäisesti vaati-
musten pohjalta ohjelmiston 
tietosisällöt malliksi (esim. 
käsitemalliksi) 

 
Toimintojen määrittely 

listaa ohjelmiston osan 
toiminnot ja laatii yhden 
toiminnon kuvauksen (esim. 
käyttötapauskuvauksen) 

listaa ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston toiminnot ja 
laatii toimintojen kuvaukset 
(esim. käyttötapauskuvauk-
set) 

listaa itsenäisesti ohjelmis-
ton toiminnot ja laatii toimin-
tojen kuvaukset (esim. käyt-
tötapauskuvaukset) 

 
Tietokannan toteuttami-
nen 

toteuttaa relaatiotietokannan 
tietokannan hallintajärjes-
telmää käyttäen 

toteuttaa ohjeiden mukai-
sesti relaatiotietokannan 
tietokannan hallintajärjes-
telmää käyttäen 

toteuttaa itsenäisesti re-
laatiotietokannan tietokan-
nan hallintajärjestelmää 
käyttäen 

 
Käyttöliittymän suunnitte-
leminen 

suunnittelee ja toteuttaa 
ohjelmiston osan käyttöliit-
tymän prototyypin ja testaa 
sen toimivuuden 

suunnittelee ja toteuttaa 
ohjeiden mukaisesti ohjel-
miston käyttöliittymän proto-
tyypin ja testaa sen toimi-
vuuden ja käytettävyyden 

suunnittelee ja toteuttaa 
itsenäisesti ohjelmiston 
käyttöliittymän prototyypin ja 
testaa sen toimivuuden ja 
käytettävyyden 

Testauksen suunnittele-
minen 

suunnittelee ohjatusti ohjel-
miston testitapauksia 

suunnittelee ohjeiden mu-
kaisesti ohjelmiston testita-
pauksia 

suunnittelee itsenäisesti 
ohjelmiston testitapauksia 

 
Projektin suunnittelemi-
nen 

laatii projektinhallintaohjel-
malla kaavion (esim. Gantt-
kaavion), jossa projektin 
tehtävät ovat aikataulussa. 

laatii ohjeiden mukaisesti 
projektinhallintaohjelmalla 
projektin osituksen ja kaavi-
on (esim. Gantt-kaavion), 
jossa projektin vaiheet ja 
tehtävät ovat aikataulussa. 

laatii itsenäisesti projektin-
hallintaohjelmalla projektin 
osituksen ja kaavion (esim. 
Gantt-kaavion), jossa pro-
jektin vaiheet ja tehtävät 
ovat aikataulussa. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tietomallin laatiminen 

laatii ohjelmiston osan tie-
tomallin (esim. Entity-
Relationship Model) 

laatii ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston tietomallin 
(esim. Entity-Relationship 
Model) 

laatii itsenäisesti ohjelmiston 
tietomallin (esim. Entity-
Relationship Model) 

 
Toimintamallin laatiminen 

laatii ohjatusti ohjelmiston 
toimintaa kuvaavia kaavioita 
(esim. UML-kaavioita) 

laatii ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston toimintaa ku-
vaavia kaavioita (esim. 
UML-kaavioita) 

laatii itsenäisesti ohjelmiston 
toimintaa kuvaavia kaavioita 
(esim. UMLkaavioita) 

 
Dokumentointi ja luokittelu 

laatii ohjatusti määrittely-
dokumentaation, jossa luo-
kittelee ohjelmiston osien 
toteutusjärjestyksen 

laatii ohjeiden mukaisesti 
määrittelydokumentaation, 
jossa luokittelee ohjelmiston 
osien toteutusjärjestyksen 

laatii itsenäisesti määrittely-
dokumentaation, jossa luo-
kittelee ohjelmiston osien 
toteutusjärjestyksen 

laatii mallin mukaan tarkis-
tustilaisuuden (esim. kat-
selmointitilaisuuden) pöytä-
kirjan 

laatii ohjeiden mukaisesti 
tarkistustilaisuuden (esim. 
katselmointitilaisuuden) 
pöytäkirjan 

laatii itsenäisesti tarkistusti-
laisuuden (esim. katsel-
mointitilaisuuden) pöytäkir-
jan 

 
Rakenteisen tiedon suun-
nitteleminen 

suunnittelee ja tuottaa ra-
kenteista tietoa sisältävän 
tiedoston (esim. XML-
tiedoston) 

suunnittelee ja tuottaa oh-
jeiden mukaisesti rakenteis-
ta tietoa sisältävän tiedoston 
(esim. XML-tiedoston) 

suunnittelee ja tuottaa itse-
näisesti rakenteista tietoa 
sisältävän tiedoston (esim. 
XML-tiedoston) 

 
Tietokannan suunnittele-
minen 

suunnittelee tietokantataulu-
ja (esim. SQL-kieltä käyttä-
en) huomioiden viite-
eheyden 

suunnittelee ohjeiden mu-
kaisesti tietokantatauluja 
(esim. SQL-kieltä käyttäen) 
huomioiden viite-eheyden ja 
testaa tietokannan toimi-
vuuden 

suunnittelee itsenäisesti 
tietokantatauluja ja indekse-
jä (esim. SQL-kieltä käyttä-
en) huomioiden viite-
eheyden ja testaa tietokan-
nan toimivuuden 

 
Käyttöliittymän suunnitte-
leminen 

suunnittelee ohjelmiston 
osan käyttöliittymät ja navi-
goinnin 

suunnittelee ohjeiden mu-
kaisesti ohjelmiston käyttö-
liittymät, navigoinnin ja 
käytettävyyden 

suunnittelee itsenäisesti 
ohjelmiston käyttöliittymät, 
navigoinnin ja käytettävyy-
den 

 
Testauksen suunnittelemi-
nen 

laatii ohjatusti testausmallin 
(esim. V-mallin) mukaisen 
testaussuunnitelman 

laatii ohjeiden mukaisesti 
testausmallin (esim. V-
mallin) mukaisen testaus-
suunnitelman 

laatii itsenäisesti testaus-
mallin (esim. V -mallin) 
mukaisen testaussuunnitel-
man 

 
Projektin suunnitteleminen 

laatii ohjatusti projektisuun-
nitelman ja loppuraportin 

laatii ohjeiden mukaisesti 
projektisuunnitelman ja 
loppuraportin 

laatii itsenäisesti projekti-
suunnitelman ja loppurapor-
tin 

 
Dokumentointi 

laatii ohjatusti ohjelmiston 
teknisen spesifikaation 

laatii ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston teknisen spesi-
fikaation 

laatii itsenäisesti ohjelmiston 
teknisen spesifikaation 

laatii yksinkertaista englan-
ninkielistä dokumentaatiota. 

laatii englanninkielistä do-
kumentaatiota. 

laatii selkeää englanninkie-
listä dokumentaatiota käyt-
täen ammattisanastoa mo-
nipuolisesti. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja 
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 
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Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.3.2 OHJELMISTON TUOTANTOVERSION TOTEUTTAMINEN 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 suunnitella ohjelmiston toteuttamisen 

 toteuttaa ohjelmiston 

 testata ja dokumentoida ohjelmiston. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Ohjelmiston toteutussuunnitelman laatiminen 

 Ohjelmiston toimintojen, tietokantayhteyksien sekä käyttöliittymän toteuttaminen 

 Ohjelmiston testaaminen 

 Ohjelmiston tietoturvan arviointi 

 Ohjelmiston dokumentointi sekä asennus- ja käyttöohjeiden laatiminen 
 
Opintojaksot: 

 Ohjelmiston toteuttaminen 22 osp 

 Testaus ja dokumentointi 8 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Ohjelmiston toteuttaminen 22 osp Testaus ja dokumentointi 8 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 toimintojen toteuttaminen 

 tietokantayhteyksien toteuttaminen 

 käyttöliittymän toteuttaminen 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 ohjelmiston toteutussuunnitelman laatiminen 

 testitapausten laatiminen 

 testausraportin laatiminen 

 ohjelmiston dokumentointi, asennus- ja käyttöoh-
jeiden laatiminen 

 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Edeltävyysopintoina suositellaan ohjelmiston prototyypin valmistaminen 30 osp -opintoja, ellei toteutettavasta ohjelmis-
tosta ole jo olemassa vastaavaa määrittely- ja suunnitteludokumentointia sekä prototyyppiä. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaaditta-
vaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten 
haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Ammattiosaamisen näyttönä toimii toteutettu, testattu ja dokumentoitu ohjelmisto. Sovellus voi olla esimerkiksi työpöytä-
ohjelma, mobiilisovellus tai verkkosovellus. 
 
Se osaaminen mitä opiskelija ei ole voinut näyttää näytössä, tulee arvioida opintojaksojen harjoitustehtävien ja kokeiden 
perusteella. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon käytön tuen koulutusohjelman Ohjelmiston tuotantoversion toteuttami-
nen 30 osp -tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.  

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjelmiston tuotantoversion. Opiskelija testaa ohjelmiston ja raportoi testitulokset. 
Opiskelija laatii asennus- ja käyttöohjeet ohjelmistolle. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen ja testaaminen sekä asennus- ja käyttöohjeen laatiminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, mikäli sitä ei voi tehdä työssäoppimisen yhteydessä. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkoke-
muksella 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. Arvioi-
jien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuu-
den 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Ohjelmiston toteuttami-
nen 

toteuttaa ohjelmiston osan 
sisältämät toiminnot 

toteuttaa ohjeiden mukai-
sesti ohjelmiston sisältämät 
toiminnot 

toteuttaa itsenäisesti ohjel-
miston sisältämät toiminnot 

toteuttaa ohjatusti ohjelmis-
ton yhteyden relaatiotieto-
kantaan 

toteuttaa ohjeiden mukai-
sesti ohjelmiston yhteyden 
relaatiotietokantaan 

toteuttaa itsenäisesti ohjel-
miston yhteyden relaatiotie-
tokantaan 

toteuttaa ohjelmiston graafi-
sen tai selainpohjaisen 
käyttöliittymän osia 

toteuttaa ohjeiden mukai-
sesti ohjelmiston graafisen 
tai selainpohjaisen käyttöliit-
tymän 

toteuttaa itsenäisesti ohjel-
miston graafisen tai selain-
pohjaisen käyttöliittymän 

Ohjelmiston testaaminen 
testaa ohjelmiston osan 
toimivuuden testitapauksilla. 

testaa ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston toimivuuden. 

testaa itsenäisesti ohjelmis-
ton toimivuuden. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ohjelmiston suunnittele-
minen 

laatii ohjatusti ohjelmiston 
toteutussuunnitelman 

laatii ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston toteutussuunni-
telman 

laatii itsenäisesti ohjelmiston 
toteutussuunnitelman 

 
Ohjelmiston toteuttaminen 

laatii ohjelmiston osan oh-
jelmointikielellä tai kehitys-
ympäristöä hyödyntäen 

laatii ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston ohjelmointikie-
lellä tai kehitysympäristöä 
hyödyntäen 

laatii itsenäisesti ohjelmiston 
ohjelmointikielellä tai kehi-
tysympäristöä hyödyntäen 

laatii yksinkertaisen tieto-
kantakyselyn (esim. SQL-
kielellä) 

laatii tietokantakyselyjä 
(esim. SQL-kielellä) 

laatii jäsenneltyjä ja tehok-
kaita tietokantakyselyjä 
(esim. SQL-kielellä) 

laatii ohjelmiston osan tuo-
tantoversion 

laatii ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston tuotantoversion 

laatii itsenäisesti ohjelmiston 
tuotantoversion 

 laatii testitapauksia laatii ohjeiden mukaisesti laatii itsenäisesti testita-
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Ohjelmiston testaaminen testitapauksia pauksia 

laatii ohjatusti testitapauksia 
ohjelmiston tietoturvan tes-
taukseen 

laatii ohjeiden mukaisesti 
testitapauksia ohjelmiston 
tietoturvan testaukseen 

laatii itsenäisesti testita-
pauksia ohjelmiston tietotur-
van testaukseen 

laatii ohjelmiston osan tes-
tausraportin 

laatii ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston testausraportin 

laatii itsenäisesti ohjelmiston 
testausraportin 

Ohjelmiston tietoturvan 
testaaminen 

arvioi ohjatusti tietojärjes-
telmän tietoturvallisuutta 

arvioi ohjeiden mukaisesti 
tietojärjestelmän tietoturval-
lisuutta 

arvioi itsenäisesti tietojärjes-
telmän tietoturvallisuutta 

 
Ohjelmiston dokumentointi 

laatii ohjelmiston osan mo-
duuli- tai luokkakaavion 

laatii ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston moduuli- tai 
luokkakaavion 

laatii itsenäisesti ohjelmiston 
moduuli- tai luokkakaavion 

laatii muutaman kommentin 
ohjelmakoodiin 

kommentoi ohjeiden mukai-
sesti ohjelmakoodia 

kommentoi itsenäisesti 
ohjelmakoodia 

laatii ohjelmiston osan 
asennus- ja käyttöohjeet. 

laatii ohjeiden mukaisesti 
ohjelmiston asennus- ja 
käyttöohjeet. 

laatii itsenäisesti ohjelmiston 
asennus- ja käyttöohjeet. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja 
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
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AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.4 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 
Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.4.2 SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 kartoittaa sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseksi 

 määritellä sähköisten asiointipalveluiden tietotarpeet ja käytön 

 suunnitella sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän 

 suunnittelee käyttöliittymän 

 suunnittelee tarvittavat tietokannat 

 toteuttaa sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän 

 toteuttaa käyttöliittymän 

 toteuttaa tarvittavat tietokannat 

 toteuttaa yhteydet tietokantoihin 

 dokumentoida sähköisten asiointipalveluiden toteuttamisen. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Suunnittelumenetelmien valinta ja käyttö 

 Tietosisältöjen koostaminen 

 Käyttötapausten laatiminen 

 Tietokannan suunnittelu 

 Tietokannan toteuttaminen 

 Käyttöliittymän suunnittelu 

 Käyttöliittymän toteuttaminen 

 Tietokantayhteyksien toteuttaminen 

 Testaus 

 Tuotantoprosessien dokumentointi 

 Projektissa toimiminen 

 Sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuudet 

 Sähköisten asiointipalveluiden perustekniikoiden hallinta 

 Sähköisten asiointipalveluiden ohjelmointi 

 Tietokantakyselyn laatiminen 

 Testausraportin laatiminen 

 Käyttöönotto- ja ylläpitodokumentin laatiminen 

 Lainsäädännön noudattaminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

 Sähköisen asiointipalvelun käyttöliittymän suunnittelu 4 osp 

 Sähköisen asiointipalvelun käyttöliittymän toteutus ja testaus 9 osp 

 Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto- ja ylläpitodokumentin laatiminen 2 osp 
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OPINTOJAKSOT 

Sähköisen asiointipalvelun käyttöliittymän suunnittelu 
4 osp 

Sähköisen asiointipalvelun käyttöliittymän toteutus ja 
testaus 9 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 käyttötapauskuvaukset 

 tietokannan ja käyttöliittymän suunnittelu 

 käyttöliittymän käytettävyys ja ”visuaalisuus” 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
 

 
Keskeiset sisällöt:  

 tietokannan ja käyttöliittymän toteutus 

 testaus 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 

Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto- ja ylläpito-
dokumentin laatiminen 2 osp 

 

 
Keskeiset sisällöt: 

 käyttöönotto- ja ylläpitodokumentaation laatimi-
nen 

 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Sähköisten asiointipalveluiden käyttöliittymän toteutus, testaus ja dokumentointi. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tietojenkäsittelyn perustutkinnon käytön tuen koulutusohjelman Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 15 
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Sähköisten asiointipalveluiden käyttöliittymän suunnittelu, toteutus, testaus ja dokumentointi. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Sähköisten asiointipalveluiden käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla /oppilaitoksella. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkoke-
muksella 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. Arvioi-
jien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuu-
den 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Suunnittelumenetelmien 
valinta ja käyttö 

valitsee ja käyttää tarkoituk-
senmukaisia suunnittelume-
netelmiä 

valitsee ja käyttää ohjeiden 
mukaisesti tarkoituksenmu-
kaisia suunnittelumenetel-
miä 

valitsee ja käyttää itsenäi-
sesti tarkoituksenmukaisia 
suunnittelumenetelmiä 

 
Tietosisältöjen koostami-
nen 

koostaa vaatimusten pohjal-
ta sähköisten asiointipalve-
luiden tietosisällöt 

koostaa ohjeiden mukaisesti 
vaatimusten pohjalta säh-
köisten asiointipalveluiden 
tietosisällöt 

koostaa itsenäisesti vaati-
musten pohjalta sähköisten 
asiointipalveluiden tietosi-
sällöt 

 
Käyttötapausten laatimi-
nen 

määrittelee sähköisten asi-
ointipalveluiden käyttöta-
paukset ja laatii yhden käyt-
tötapauskuvauksen 

määrittelee ohjeiden mukai-
sesti sähköisten asiointipal-
veluiden käyttötapaukset ja 
laatii käyttötapauskuvauksia 

määrittelee itsenäisesti 
sähköisten asiointipalvelui-
den käyttötapaukset ja laatii 
keskeiset käyttötapausku-
vaukset 

Tietokannan suunnittelu 
 suunnittelee ohjeiden mu-

kaisesti tietokannan 
suunnittelee itsenäisesti 
tietokannan 

Tietokannan toteuttami-
nen 

toteuttaa tietokannan anne-
tun suunnitelman pohjalta 

toteuttaa tietokannan suun-
nitelman mukaan 

toteuttaa itsenäisesti opti-
moidun tietokannan suunni-
telman mukaan 

 
Käyttöliittymän suunnittelu 

suunnittelee sähköisten 
asiointipalveluiden käyttöliit-
tymän tarviten ajoittain oh-
jausta 

suunnittelee ohjeiden mu-
kaisesti sähköisten asiointi-
palveluiden käyttöliittymän 

suunnittelee itsenäisesti 
sähköisten asiointipalvelui-
den käyttöliittymän 

 
Käyttöliittymän toteuttami-
nen 

toteuttaa ohjatusti annetun 
suunnitelman pohjalta säh-
köisten asiointipalveluiden 
graafisen käyttöliittymän 

toteuttaa annetun suunni-
telman pohjalta sähköisten 
asiointipalveluiden graafisen 
käyttöliittymän 

toteuttaa itsenäisesti anne-
tun suunnitelman mukaisen 
sähköisten asiointipalvelui-
den graafisen käyttöliitty-
män 

Tietokantayhteyksien toteuttaa ohjatusti tietokan- toteuttaa ohjeiden mukai- toteuttaa itsenäisesti tieto-
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toteuttaminen tayhteydet sesti tietokantayhteydet kantayhteydet 

 
Testaus 

suunnittelee ohjatusti järjes-
telmän testitapauksia 

suunnittelee ohjeiden mu-
kaisesti järjestelmän testita-
pauksia 

suunnittelee itsenäisesti 
järjestelmän testitapauksia 

testaa sähköisten asiointi-
palveluiden käyttöliittymän 
toimivuuden testitapauksilla 

testaa sähköisten asiointi-
palveluiden käyttöliittymän 
toimivuuden testitapauksilla 

testaa itsenäisesti ja säh-
köisten asiointipalveluiden 
käyttöliittymän toimivuuden 
ja käytettävyyden monipuo-
lisilla testitapauksilla 

Tuotantoprosessien do-
kumentointi 

dokumentoi tuotantoproses-
sin 

dokumentoi ohjeiden mu-
kaisesti tuotantoprosessin 

dokumentoi itsenäisesti 
tuotantoprosessin 

 
Projektissa toimiminen 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Sähköisten asiointipalve-
luiden käyttömahdollisuu-
det 

kartoittaa tuttujen sähköis-
ten asiointipalveluiden käyt-
tömahdollisuuksia 

kartoittaa sähköisten asioin-
tipalveluiden käyttömahdol-
lisuuksia 

kartoittaa itsenäisesti säh-
köisten asiointipalveluiden 
käyttömahdollisuuksia 

Sähköisten asiointipalve-
luiden perustekniikoiden 
hallinta 

käyttää sähköisten asiointi-
palveluiden perustekniikoita 

käyttää itsenäisesti sähköis-
ten asiointipalveluiden pe-
rustekniikoita 

käyttää ja soveltaa itsenäi-
sesti sähköisten asiointipal-
veluiden perustekniikoita 

Sähköisten asiointipalve-
luiden ohjelmointi 

ohjelmoi ohjatusti jollain 
ohjelmointikielellä tai hyö-
dyntäen valmisohjelmistoja 

ohjelmoi jollain ohjelmointi-
kielellä tai hyödyntäen val-
misohjelmistoja 

ohjelmoi itsenäisesti jollain 
ohjelmointikielellä tai hyö-
dyntäen valmisohjelmistoja 

Tietokantakyselyn laatimi-
nen 

laatii tietokantakyselyn laatii tietokantakyselyjä laatii jäsenneltyjä ja tehok-
kaita tietokantakyselyjä 

Testausraportin laatiminen 
laatii testausraportin laatii ohjeiden mukaisesti 

testausraportin 
laatii itsenäisesti testausra-
portin 

 
Käyttöönotto- ja ylläpito-
dokumentin laatiminen 

laatii ohjatusti sähköisten 
asiointipalveluiden käyt-
töönotto- ja ylläpitodoku-
mentaation 

laatii ohjeiden mukaisesti 
sähköisten asiointipalvelui-
den käyttöönotto- ja ylläpi-
todokumentaation 

laatii itsenäisesti sähköisten 
asiointipalveluiden käyt-
töönotto- ja ylläpitodoku-
mentaation 

 
Lainsäädännön noudatta-
minen 

noudattaa sähköisiin asioin-
tipalveluihin liittyvää lain-
säädäntöä. 

selvittää ja noudattaa säh-
köisiin asiointipalveluihin 
liittyvää lainsäädäntöä. 

selvittää ja noudattaa itse-
näisesti sähköisiin asiointi-
palveluihin liittyvää lainsää-
däntöä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja 
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
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säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.4.3 PALVELINOHJELMISTOJEN HALLINTA JA VIRTUALISOINTI 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Valituissa käyttöjärjestelmäympäristöissä opiskelija osaa 
 

 määritellä ja toteuttaa toimialueen 

 hallinnoida palvelinohjelmistojen käyttöoikeuksia 

 määritellä ja ottaa käyttöön palveluita 

 valvoa järjestelmän resurssien käyttöä 

 suojata järjestelmän tiedot 

 suunnitella ja toteuttaa virtualisointiympäristön 

 luoda virtuaalikoneen 

 asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneelle 

 hallinnoida virtualisointiympäristöä. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Palvelujen käyttöönotto 

 Käyttöoikeuksien hallinta 

 Resurssien valvonta 

 Varmuuskopiointi 

 Vikasietoisuuden varmistaminen 

 Järjestelmän etähallinta 

 Virtualisointiympäristön toteuttaminen 

 Virtuaalikoneen luominen 

 Virtualisointiympäristön ylläpito 

 Projektissa toimiminen 

 Toimialueen toteuttaminen 

 Toimialueen palvelinten roolien määrittely 

 Tietojärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta 

 Palvelimen virtualisointi 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

 Palvelinohjelmistojen virtualisointi ja hallinta 6 osp 

 Tietojärjestelmäpalvelujen hallinnointi 9 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Palvelinohjelmistojen virtualisointi ja hallinta 6 osp Tietojärjestelmäpalvelujen hallinnointi 9 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 virtualisoidun palvelinympäristön suunnittelu ja to-
teutus 

 palvelinympäristön hallinta ja ylläpito 

 virtuaalikoneen luominen ja hallinta 

 palvelinympäristön tietoturva                         
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 

 
Keskeiset sisällöt: 

 tietojärjestelmien hankinta 

 IT-alan sopimukset 

 IT-palveluiden neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot 

 IT-palveluiden hinnoittelu ja kannattavuus 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan  tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tietojärjestelmätuen tehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla virtualisointi-
ympäristön. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Toimialueen ja palvelinten roolien määrittely osaaminen arvioidaan Palvelinohjelmistojen virtualisointi ja hallinta 6 osp 
opintojaksossa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon Käytön tuen koulutusohjelman Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtuali-
sointi 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tietojärjestelmätuen tehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla virtualisointi-
ympäristön. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Virtualisointiympäristön suunnittelu ja toteuttaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella/työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkoke-
muksella 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. Arvioi-
jien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuu-
den 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Palvelujen käyttöönotto 
ottaa käyttöön pyydettyjä 
palveluja 

ottaa käyttöön pyydettyjä 
palveluja 

määrittelee ja ottaa käyttöön 
tarvittavat palvelut 

 
Käyttöoikeuksien hallinta 

lisää käyttäjän ja määrittelee 
tälle oikeudet 

luo ja ylläpitää käyttäjiä, 
käyttäjäryhmiä ja niiden 
oikeuksia 

hallitsee ja valvoo käyttäjiä, 
käyttäjäryhmiä ja niiden 
oikeuksia 

 
Resurssien valvonta 

seuraa järjestelmän resurs-
sien käyttöä käyttöjärjestel-
män työkaluilla 

valvoo järjestelmän resurs-
sien käyttöä ja raportoi 
havaitsemistaan poikkea-
mista 

valvoo järjestelmän resurs-
sien käyttöä sekä raportoi ja 
selvittää havaitsemiaan 
ongelmia 

 
Varmuuskopiointi 

varmuuskopioi järjestelmän 
tiedot 

varmuuskopioi tiedot yrityk-
sen käytänteiden mukaisesti 

varmuuskopioi itsenäisesti 
tiedot yrityksen käytänteiden 
mukaisesti 

Vikasietoisuuden varmis-
taminen 

käyttää järjestelmän vika-
sietoisuusominaisuuksia 

käyttää ja valvoo järjestel-
män vikasietoisuusominai-
suuksia 

suunnittelee ja parantaa 
järjestelmien vikasietoisuut-
ta 

Järjestelmän etähallinta 
etähallitsee järjestelmää 
valitulla tekniikalla 

etähallitsee järjestelmää 
valitulla tekniikalla 

määrittelee eri tekniikoita 
etähallinnan toteuttamiseksi 

Virtualisointiympäristön 
toteuttaminen 

toteuttaa ohjatusti virtuali-
sointiympäristön 

toteuttaa ohjeiden mukai-
sesti virtualisointiympäristön 

suunnittelee ja toteuttaa 
virtualisointiympäristön 

 
Virtuaalikoneen luominen 

luo virtuaalikoneen luo ohjeiden mukaisesti 
virtuaalikoneen ja määritte-
lee käytettävät resurssit 

luo virtuaalikoneen ja suun-
nittelee koneen resurssien 
käytön 

asentaa käyttöjärjestelmän 
virtuaalikoneelle 

asentaa käyttöjärjestelmän 
virtuaalikoneelle ja määritte-
lee laitteisto- ja palvelure-
sursseja 

asentaa käyttöjärjestelmän 
virtuaalikoneelle ja optimoi 
laitteisto- ja palveluresurs-
seja 

Virtualisointiympäristön toimii virtualisointiympäris- osallistuu virtualisointiympä- hallitsee virtualisointiympä-
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ylläpito tön ylläpidossa ristön hallintaan ristöä 

 
Projektissa toimiminen 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Toimialueen toteuttaminen 

toteuttaa toimialueen määrittelee ja toteuttaa 
ohjeiden mukaisesti toimi-
alueen 

määrittelee ja toteuttaa 
itsenäisesti ja annettujen 
vaatimusten mukaisesti 
toimialueen 

 
Toimialueen palvelinten 
roolien määrittely 

osallistuu toimialueen palve-
linten roolien toteuttamiseen 

toteuttaa ohjeiden mukai-
sesti toimialueen palvelinten 
roolit 

määrittelee ja toteuttaa 
itsenäisesti ja annettujen 
vaatimusten mukaisesti 
toimialueen palvelinten roolit 

Tietojärjestelmän käyttöoi-
keuksien hallinta 

toteuttaa ohjeiden mukaiset 
tietojärjestelmän käyttöoi-
keudet 

toteuttaa ja valvoo tietojär-
jestelmän käyttöoikeuksia 

suunnittelee, toteuttaa ja 
valvoo tietojärjestelmän 
käyttöoikeuksia 

 
Palvelimen virtualisointi 

 vertailee virtualisoimatto-
man ja virtualisoidun palve-
linympäristön ominaisuuk-
sia. 

arvioi virtualisoinnin hyötyjä 
organisaation palvelinympä-
ristössä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja 
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 



51 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.4.10 KÄYTÖN TUEN PROSESSIEN VAKIOINTI 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 selvittää yrityksen tuotantoprosessien tarpeet 

 tunnistaa käytön tuen prosessit 

 vakioida prosessit jollakin vakiointimenetelmällä. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Tuotantoprosessien tietotarpeiden selvittäminen ja dokumentointi 

 Käytön tuen prosessien dokumentointi 

 Prosessien vakioiminen 

 Projektissa toimiminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

 Yrityksen tuotantoprosessit 5 osp 

 Tietokonelaitteiston vakiointi 5 osp 

 Projektityöskentely ja dokumentointi 5 osp 
 
 

OPINTOJAKSOT 

Yrityksen tuotantoprosessit 5 osp Tietokonelaitteiston vakiointi 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 yrityksien tuotantoprosessien tuntemus 

 tuotantoprosessien kuvaaminen 

 tuotantoprosessien tietojärjestelmien kuvaaminen 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 tietokonelaitteiston vakioinnin perusteet 

 käytön tuen prosessien vakiointi 

 vakioinnin merkitys 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
 

Projektityöskentely ja dokumentointi 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

 projektiryhmässä toimiminen 

 projektin hallinto 

 projekti- ja tiimityöskentely 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos, verkko, työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppien 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytön tuen prosesseissa vakioimalla tietokonelaitteiston ja dokumentoimalla suunni-
telman, työn ja sen tulokset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon Käytön tuen koulutusohjelman Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp 

tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytön tuen prosesseissa vakioimalla tietokonelaitteiston ja dokumentoimalla 
suunnitelman, työn ja sen tulokset. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Tietokonelaitteiston vakiointi ja vakioinnin dokumentointi. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella/ työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkoke-
muksella 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. Arvioi-
jien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuu-
den 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tuotantoprosessien tieto-
tarpeiden selvittäminen 

avustaa yrityksen tuotanto-
prosessien tietoteknisten 
tuotosten selvittämisessä 

selvittää, millaisia tietotekni-
siä tuotoksia yrityksen tuo-
tantoprosesseissa tarvitaan 

laatii selvityksen yrityksen 
tuotantoprosesseissa tarvit-
tavista tietoteknisistä tuo-
toksista 

Käytön tuen prosessien 
dokumentointi 

dokumentoi osoitetun käy-
tön tuen prosessin 

dokumentoi yleisimmät 
käytön tuen prosessit 

tunnistaa ja dokumentoi 
käytön tuen prosessit 

 
Prosessien vakioiminen 

osallistuu prosessien vaki-
ointiin vakiointiohjelmistolla 

vakioi ohjeiden mukaisesti 
prosesseja vakiointiohjel-
mistolla 

vakioi itsenäisesti prosesse-
ja vakiointiohjelmistolla 

 
Projektissa toimiminen 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Prosessien vakioiminen 

osallistuu prosessien vaki-
oimisen hyötyjen ja haittojen 
arvioimiseen. 

arvioi prosessien vakioimi-
sen hyötyjä ja haittoja pro-
sesseja vakioidessaan. 

maksimoi prosessien vaki-
oimisen hyödyt ja ehkäisee 
vakioimisesta aiheutuvia 
haittoja. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto- hakee tietoa tutuista tieto- hakee itsenäisesti ja oma-
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lähteistä lähteistä aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja 
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.4.18.1 DIGITAALISET PELIT  15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 tunnistaa pelialan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät 

 ymmärtää pelialan merkityksen yhteiskunnalle 

 arvioida omia toimintaedellytyksiä pelialalla 

 luokitella digitaaliset pelit 

 tunnistaa kunkin luokan keskeiset piirteet ja käyttötarkoituksen 

 määritellä pelin toiminnot ja tiedot 

 suunnitella pelin rakenteen 

 suunnitella pelin toteuttamisen 

 toteuttaa pelin 

 testata ja dokumentoida pelin. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Pelin tietojen, toimintojen ja käyttöliittymän määrittely 

 Pelin suunnitteleminen ja toteuttaminen 

 Pelin testauksen suunnittelu ja toteutus 

 Pelin julkaisu ja jakelu 

 Peliliiketoiminta 
 
Opintojaksot: 

 Peliliiketoiminta, 5 osp 

 Pelien määrittely ja suunnittelu, 5 osp 

 Pelien toteutus ja testaus, 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Peliliiketoiminta 5 osp Pelin määrittely ja suunnittelu 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 tuotteistaminen 

 liiketoimintamallit 

 julkaisu ja jakelu 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos 

 verkko 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppien 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 pelin tietojen, toimintojen ja käyttöliittymän määrit-
tely ja suunnittelu 

 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos 

 verkko 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppien 
 
 

Pelin toteutus ja testaus 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

 pelin toteutus ja testaus 
 
Oppimisympäristöt:  

 oppilaitos 

 verkko 
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Toteuttamistavat:  

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppien 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Tässä tutkinnon osassa osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytön avulla. Opiskelija tekee pelin, pelinkehityspro-
sessin mukaisesti ja arvioi pelin käytettävyyttä ja markkinoita. 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat yhdessä opiskelijan kanssa arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelijat määrittelevät yksin tai pienessä ryhmässä pelin, suunnittelevat pelin toiminnot ja käyttöliittymän. Suunnittele-
vat toteutuksen, toteuttavat ja testaavat pelin ja ottavat sen käyttöön. Opiskelijat arvioivat pelien käytettävyyttä ja mark-
kinoita. 
 
Se osaaminen mitä opiskelija ei ole voinut ammattiosaamisen näytössä näyttää, tulee arvioida harjoitustehtävien ja 
kokeiden perusteella. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon Digitaaliset pelit 15 osp -tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteut-

tamis- ja arviointisuunnitelma.  
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelijat määrittelevät yksin tai pienessä ryhmässä pelin, suunnittelevat pelin toiminnot ja käyttöliittymän. Opiskelijat 
suunnittelevat toteutuksen, toteuttavat ja testaavat pelin ja ottavat sen käyttöön. Opiskelijat arvioivat pelien käytettävyyt-
tä ja markkinoita. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Digitaalisen pelin kehittäminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttö-
jen 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 esteel-
lisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 

Määrittely 
määrittelee peliin yhden 
ominaisuuden 

määrittelee peliin yhden tai 
useamman ominaisuuden 

määrittelee pelin ominai-
suudet 

 
Suunnittelu 

suunnittelee ohjatusti työ-
tehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuuk-
sia 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuk-
sia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mu-
kaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvio sekä ke-
hittää työskentelytapojaan ja 
työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Käyttöönotto 

käyttöönottaa ohjatusti osia 
työnsä tuloksista 

käyttöönottaa ison joukon 
työn tuloksista 

käyttöönottaa työnsä koko-
naisuudessaan laadukkaasti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annettu-
jen ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn, ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Pelin tietojen määrittely 

koostaa vaatimusten pohjal-
ta osan pelin tiedoista käsit-
teiksi 

koostaa ohjeiden mukaisesti 
vaatimusten pohjalta pelin 
tiedot käsitteiksi 

koostaa itsenäisesti vaati-
musten pohjalta pelin tiedot 
käsitteiksi 

 
Pelin toimintojen määrittely 

listaa pelin toimintoja ja 
laatii yhden toiminnon ku-
vauksen esim. käyttöta-
pauskuvauksen 

listaa ohjeiden mukaisesti 
pelin toiminnot ja laatii toi-
mintojen kuvaukset esim. 
käyttötapauskuvaukset 

listaa itsenäisesti pelin toi-
minnot ja laatii toimintojen 
kuvaukset esim. käyttöta-
pauskuvaukset 

 
Pelin suunnitteleminen ja 
toteuttaminen  

laatii ohjatusti pelin toteu-
tussuunnitelman 

laatii ohjeiden mukaisesti 
pelin toteutussuunnitelman 

laatii itsenäisesti pelin toteu-
tussuunnitelman 

laatii pelin osan ohjelmointi-
kielellä tai kehitysympäris-
töä hyödyntäen 

laatii ohjeiden mukaisesti 
pelin ohjelmointikielellä tai 
kehitysympäristöä hyödyn-
täen 

laatii itsenäisesti pelin oh-
jelmointikielellä tai kehitys-
ympäristöä hyödyntäen 

laatii pelin osan tuotanto-
version 

laatii ohjeiden mukaisesti 
pelin tuotantoversion 

laatii itsenäisesti pelin tuo-
tantoversion 

 
Pelin testauksen suunnit-
telu ja toteutus 

laatii testitapauksia laatii ohjeiden mukaisesti 
testitapauksia 

laatii itsenäisesti testita-
pauksia 

testaa suunnittelemansa 
testitapauksen onnistuneesti 
ja laatii pelin osan testaus-
raportin 

testaa ohjeiden mukaisesti 
testitapaukset ja laatii ohjei-
den mukaisesti pelin tes-
tausraportin 

testaa itsenäisesti testita-
paukset ja laatii itsenäisesti 
testausraportin 

 
Pelin julkaisu ja jakelu 

ottaa pelin osia omaan 
käyttöön. 

ottaa pelin käyttöön ja jakaa 
peliä ohjatusti muidenkin 
pelattavaksi. 

jakaa pelin hyvin testattuna 
ja kaikilla suunnitelluilla 
ominaisuuksilla varustettuna 
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muiden käyttöön. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Peliliiketoiminta 

tunnistaa, kuvailee ja doku-
mentoi ohjatusti liiketoimin-
nan keskeiset prosessit ja 
toiminnot 

tunnistaa, kuvailee ja doku-
mentoi liiketoiminnan kes-
keiset prosessit ja toiminnot 

tunnistaa, kuvailee ja doku-
mentoi sekä esittelee liike-
toiminnan keskeiset proses-
sit ja toiminnot 

 
Osaamisen tuotteistamis-
mahdollisuuksien arviointi 

selvittää ohjatusti yrityksen 
tai organisaation toiminta- 
tai liikeideoita, keskeisiä 
palveluja ja tuotteita  

selvittää ohjatusti yrityksen 
tai organisaation toiminta- 
tai liikeideoita, keskeisiä 
palveluja ja tuotteita 

selvittää ohjatusti yrityksen 
tai organisaation toiminta- 
tai liikeideoita, keskeisiä 
palveluja ja tuotteita 

hakee yhteistyössä tietoa 
tuotteiden tai palveluiden 
kehittämisen tarpeesta 
esimerkiksi asiakkaidentar-
peiden, kilpailun, organisaa-
tion osaamisen perusteella 

hakee itsenäisesti tietoa 
tuotteiden ja palveluiden 
kehittämisen tarpeesta 
esimerkiksi toimintaympäris-
tön muutosten, asiakkaiden 
tarpeiden, kilpailun ja orga-
nisaation osaamisen perus-
teella 

hakee tietoa yleisistä yrittä-
jänä toimimisen edellytyk-
sistä 

hakee tietoa yleisistä yrittä-
jänä toimimisen edellytyk-
sistä 

 
Ammattialan yritystoimin-
nan arviointi 

selvittää ammattialansa 
tyypillisiä yhteistyökumppa-
neita 

selvittää oman ammat-
tialansa yleisen yritystoi-
minnan rakenteen sekä 
ammattialansa tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita 

selvittää itsenäisesti oman 
ammattialansa yleisen yri-
tystoiminnan rakenteen 
sekä kehityssuuntia sekä 
ammattialansa tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita 

 
Pelien käyttäminen ja 
analysoiminen 

pelaa ja tunnistaa eri peli-
tyyppejä 

pelaa ja tunnistaa eri peli-
tyyppejä ja esittää omia 
mielipiteitä pelien ominai-
suuksista ja käyttöliittymistä 

pelaa ja tunnistaa eri peli-
tyyppejä hahmottaa mitä 
taitoja ja tietoja eri pelin 
kehittäminen vaatii 

Käyttöliittymän suunnitte-
leminen, toteuttaminen ja 
testaaminen 

suunnittelee ja toteuttaa 
pelin osan käyttöliittymän 
prototyypin ja testaa sen 
toimivuuden. 

suunnittelee ja toteuttaa 
ohjeiden mukaisesti pelin 
käyttöliittymän prototyypin ja 
testaa sen toimivuuden ja 
käytettävyyden. 

suunnittelee ja toteuttaa 
itsenäisesti pelin käyttöliit-
tymän prototyypin ja testaa 
sen toimivuuden ja käytettä-
vyyden. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja  
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-



62 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

 

säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
 

 
  



63 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

 

2.4.18.2 PALVELUYRITYKSEN MARKKINOINTI 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

  

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 
 
Opintojaksot: 

  

OPINTOJAKSOT 

Peliliiketoiminta 5 osp Pelin määrittely ja suunnittelu 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 
Oppimisympäristöt:  

 
Toteuttamistavat:  

  

 
Keskeiset sisällöt: 

 
Oppimisympäristöt:  

 
Toteuttamistavat:  

 

Pelin toteutus ja testaus 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

 
Oppimisympäristöt:  

  
Toteuttamistavat:  

  

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Tässä tutkinnon osassa osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytön avulla. Opiskelija tekee pelin, pelinkehityspro-
sessin mukaisesti ja arvioi pelin käytettävyyttä ja markkinoita. 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Arvosanasta päättävät tutkinnon osan opettajat yhdessä opiskelijan kanssa arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelijat määrittelevät yksin tai pienessä ryhmässä pelin, suunnittelevat pelin toiminnot ja käyttöliittymän. Suunnittele-
vat toteutuksen, toteuttavat ja testaavat pelin ja ottavat sen käyttöön. Opiskelijat arvioivat pelien käytettävyyttä ja markki-
noita. 
 
Se osaaminen mitä opiskelija ei ole voinut ammattiosaamisen näytössä näyttää, tulee arvioida harjoitustehtävien ja ko-
keiden perusteella. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon Käytön tuen osaamisalan Palveluyrityksen markkinoinnin 15 osp -

tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla työpaikan yrityksen tai sen palvelu- tai tuotealu-
een markkinointisuunnitelman. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 

Palveluyrityksen markkinointisuunnitelman laatiminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 

Näyttöympäristö on palvelu- tai kaupan alan yritys, jossa markkinoidaan tuotteita tai tuotetaan ja markkinoidaan pal-
veluita erilaisille asiakkaille. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkoke-
muksella 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. Arvioi-
jien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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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 

valmistelee työtehtäviä 
ohjatusti yrityksen ohjeiden 
mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen ohjei-
den mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-
aloitteisesti ja vastuullisesti 
yrityksen ohjeiden mukai-
sesti 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

tekee työtehtävät tärkeys-
järjestyksessä 

 
Työn kokonaisuuden hallinta 

työskentelee ohjatusti 
yrityksen ohjeiden ja tavoit-
teiden mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti yrityksen ohjeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti 
yrityksen ohjeiden ja tavoit-
teiden mukaisesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoit-
tain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seu-
raavan työvaiheen ja työn-
tekijän  

 
Laatutavoitteiden mukainen 
toiminta 

toimii ohjattuna yrityksen 
laatu- ja kestävän kehityk-
sen tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii yrityksen laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaas-
ti, jolloin ottaa huomioon 
ajan ja muiden resurssien 
käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin 
ottaa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja myyn-
tiä edistävästi 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja kehit-
täminen 

arvioi ohjattuna työskente-
lyään ja työnsä tuloksia 
sekä muuttaa tarvittaessa 
työskentelytapojaan saa-
mansa palautteen mukai-
sesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muuttaa 
työskentelytapojaan saa-
mansa palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää itsenäisesti työskente-
lytapojaan 

 
Työhyvinvointi 

toimii työssään toiminta- ja 
työkykyään edistävästi. 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elintapojen sekä toimin-
ta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi. 

itsenäisesti kehittää moni-
puolisia tapoja terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- 
ja työkyvyn ylläpitämiseen 
ja edistämiseen. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työmenetelmien ja 
-välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna projekti-
työskentelyn työkaluja  

käyttää projektityöskentelyn 
työkaluja yrityksen tai orga-
nisaation ohjeiden mukaan 

käyttää projektityöskente-
lyn työkaluja yrityksen tai 
organisaation ohjeiden 
mukaan suunnitelmalliseen 
toimintaan 

hankkii ohjattuna työhönsä 
liittyvää tietoa  

hankkii työhönsä liittyvää 
tietoa eri tiedonhankintaväli-
neitä ja 
-lähteitä käyttäen 

hankkii itsenäisesti työhön-
sä liittyvää tietoa eri tie-
donhankintavälineitä ja 
-lähteitä käyttäen ja arvioi 
tiedon luotettavuutta 

 käyttää tieto- ja viestintä-
teknisiä välineitä yhtey-

käyttää sujuvasti tietoteknisiä 
apuvälineitä yhteydenpitoon 

käyttää monipuolisesti 
tietoteknisiä apuvälineitä 
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denpitoon yhteistyökump-
panien kanssa 

yhteistyökumppanien kanssa yhteydenpitoon yhteistyö-
kumppanien kanssa 

käyttää työssään tarvittavia 
toimisto- ja sovellusohjel-
mia 

käyttää työssään sujuvasti 
tarvittavia toimisto- ja sovel-
lusohjelmia 

käyttää työssään sujuvasti 
ja monipuolisesti tarvittavia 
toimisto- ja sovellusohjel-
mia 

ylläpitää ohjattuna tietoja 
asiakasryhmistä 

ylläpitää ja käyttää tietoja 
asiakasryhmistä suunnitel-
lessaan asiakasryhmäkoh-
taisia toimenpiteitä  

ylläpitää ja käyttää moni-
puolisesti tietoja asiakas-
ryhmistä suunnitellessaan 
asiakasryhmäkohtaisia 
toimenpiteitä  

käyttää kalenteria työaika-
suunnittelun apuna  

hyödyntää ajankäyttönsä 
suunnittelussa yrityksen tai 
organisaation käytössä ole-
via ajanhallinnan välineitä 

hallitsee ajankäyttönsä 
suunnitelmallisesti hyödyn-
täen yrityksen tai organi-
saation käytössä olevia 
ajanhallinnan välineitä 

käyttää tuttuja tieto- ja 
viestintäteknisiä välineitä 
yhteydenpitoon sisäisen tai 
ulkoisen asiakkaan kanssa 

käyttää sujuvasti tietoteknisiä 
apuvälineitä yhteydenpitoon 
sisäisen tai ulkoisen asiak-
kaan kanssa 

käyttää monipuolisesti 
tietoteknisiä apuvälineitä 
yhteydenpitoon sisäisen tai 
ulkoisen asiakkaan kanssa 

käyttää työssään tarvittavia 
esiintymisen apuvälineitä 
ohjeiden mukaan. 

käyttää työssään tarvittavia 
esiintymisen apuvälineitä. 

käyttää työssään tarvittavia 
esiintymisen apuvälineitä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Palveluyrityksen tai sen 
palvelu- tai tuotealueen 
markkinointisuunnitelman 
laatimiseen osallistuminen 

osallistuu ohjattuna suun-
nitteluun 

osallistuu suunnitteluun 
ryhmän jäsenenä 

osallistuu suunnitelman 
tekemiseen ja tuo esiin 
omia ideoitaan 

hankkii ohjattuna tietoa 
yrityksensä tai organisaati-
onsa markkinointisuunni-
telmasta suunnittelutyön 
pohjaksi 

hankkii tietoa yrityksensä tai 
organisaationsa markkinoin-
tisuunnitelmasta suunnittelu-
työn pohjaksi 

hankkii tietoa itsenäisesti 
yrityksensä tai organisaati-
onsa markkinointisuunni-
telmasta suunnittelutyön 
pohjaksi 

välittää sovitulla tavalla 
tietoja suunnitelmasta 
yhteistyökumppaneille 

 
Suunnitelmaan kuuluvan 
projektin valmistelu ja toteu-
tus 

avustaa toimenpiteiden 
vaatimassa yhteydenpi-
dossa 

toimii ryhmän jäsenenä toi-
menpiteiden mukaisten yh-
teistyökumppaneiden kanssa 

toimii toimenpiteiden mu-
kaisten yhteistyökumppa-
neiden kanssa valtuuk-
siensa mukaisesti 

osallistuu ohjattuna projek-
tin valmisteluun, kuten 
poimii asiakastietoja tai 
varaa ilmoitustiloja  

osallistuu projektin valmiste-
luun sovitulla tavalla 

tekee itsenäisesti projektin 
valmisteluun ja toteutuk-
seen liittyviä tehtäviä sovi-
tulla tavalla 

osallistuu yrityksen ohjei-
den mukaiseen palvelutoi-
mittajien kilpailutukseen 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
kampanjasuunnitelman 
mukaisen sisällön tuotta-
miseen 

noudattaa ohjattuna mark-
kinointiviestintään vaikutta-
via säädöksiä ja sopimuk-
sia 

noudattaa markkinointivies-
tintään vaikuttavia säädöksiä 
ja sopimuksia 

noudattaa markkinointivies-
tintään vaikuttavia säädök-
siä ja sopimuksia 

Projektin valmistelu ja jälki-
toimien tekeminen 

tekee ohjattuna projektin ja 
yrityksen ohjeistuksen 
mukaiset jälkitoimet 

tekee sovitut projektin ja 
yrityksen ohjeistuksen mu-
kaiset jälkitoimet 

tekee projektin ja yrityksen 
ohjeistuksen mukaiset 
jälkitoimet 

 
Toimenpiteiden tai kampan-
jan tuloksellisuuden seuran-
ta 

osallistuu ohjattuna toi-
menpiteiden tai kampanjan 
tuloksellisuuden seuran-
taan. 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
toimenpiteiden tai kampan-
jan tuloksellisuuden seuran-
taan 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
markkinointisuunnitelman 
tuloksellisuuden seuran-
taan 

osallistuu toimenpiteiden tai 
kampanjan raportointiin 
ohjeiden mukaan. 

laatii ohjeiden mukaisia 
raportteja toimenpiteistä tai 
kampanjasta. 
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4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaih-
toehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä ja arvioi tiedon luotet-
tavuutta 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja 
-ryhmässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä  

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen 
mukaisesti ja noudattaa 
ammattiinsa kuuluvaa 
etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turval-
lisuusjärjestelmien edellyt-
tämällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turval-
lisuusjärjestelmien edellyt-
tämällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.4.18.3 WEB DESIGN 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 tunnistaa www-suunnittelun keskeiset toimintaprosessit ja alan toimijat 

 ymmärtää www-suunnittelualan merkityksen 

 arvioida omia toimintaedellytyksiään www-suunnittelualalla 

 suunnitella ja toteuttaa alustariippumattoman www-sivuston  

 ymmärtää www-sivuston merkityksen yrityksen ja sen tuotteiden markkinoinnissa 

 testata ja dokumentoida www-sivuston 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Sivuston ulkoasun, toiminnallisuuden ja käyttöliittymän määrittely ja suunnittelu 

 Sivuston toteutus ja testaus 

 Sivuston julkaisu ja dokumentointi 

 Verkkomarkkinointi 

 Ammattialan yritystoiminnan arviointi 
 
Opintojaksot: 

 Käyttöliittymät 10 osp 

 Verkkomarkkinointi 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Www-palvelujen kehittäminen 10 osp Verkkomarkkinointi 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 www-palvelun suunnittelu ja toteutus 

 www-palvelun testaus, julkaisu ja ylläpito 
 
Oppimisympäristöt: lähiopetus, verkko 
Opetusmenetelmät: lähiopetus, verkko-opetus, työssä-

oppien 

 

Keskeiset sisällöt: 
 verkkomainonta 

 hakukoneoptimointi 

 statistiikka 

 näkyvyys 

 sosiaalinen media 
 

Oppimisympäristöt: lähiopetus, verkko 
Opetusmenetelmät: lähiopetus, verkko-opetus, työssä-

oppien 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  

On suositeltavaa, että opiskelija osaa HTML-kielen perusteet. 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan tehtävien, kokeiden tai työprojektien avulla. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Tässä tutkinnon osassa osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytön avulla. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 
www-sivuston huomioiden tyylin ja käytettävyyden lisäksi verkkomarkkinoinnin keskeiset tekijät ja arvioi tuottamansa 
sivuston laatua. 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
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opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen tutkinnon osan 
arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Se osaami-
nen mitä opiskelija ei ole voinut ammattiosaamisen näytössä näyttää, tulee arvioida harjoitustehtävien ja kokeiden 
perusteella.  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon Web design 15 osp -tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- 

ja arviointisuunnitelma.  
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelijat kehittävät yksin tai pienissä ryhmissä www-palveluja huomioiden tyylin ja käytettävyyden lisäksi verkkomark-
kinoinnin keskeiset tekijät ja arvioivat tuottamansa sivuston laatua. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Www-palvelun kehittäminen huomioiden tyyli ja käytettävyys sekä verkkomarkkinoinnin keskeiset tekijät. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksel-
la 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 sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ 

 
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 

Määrittely 
määrittelee sivuston ohjatus-
ti 

määrittelee sivuston osittain 
itsenäisesti 

määrittelee sivuston itsenäi-
sesti 

 
Suunnittelu 

suunnittelee ohjatusti työteh-
täviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuuk-
sia 

 
Toteutus 

työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen työoh-
jeita, työaikoja ja sopimuksia 

työskentelee suunnitelman 
mukaan omatoimisesti ja 
huolehtii työtehtävistään 
alusta loppuun ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

työskentelee itsenäisesti ja 
laadukkaasti suunnitelman 
mukaan 

 arvioi työnsä onnistumista 
saamiensa ohjeiden mukaan 

arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy 
uusista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja työympäristöään 

 
Testaus 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia laatu-
tavoitteiden pohjalta sekä 
toimii saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana kokonai-
suutta sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

 
Käyttöönotto 

käyttöönottaa ohjatusti osia 
työnsä tuloksista 

käyttöönottaa ison joukon 
työn tuloksista 

käyttöönottaa työnsä koko-
naisuudessaan laadukkaasti 

 
Dokumentointi 

dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn, ja sen 
tulokset annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

2.Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Sivuston ulkoasun ja käy-
tettävyyden määrittely 

määrittelee sivuston ulko-
asun ja käytettävyyden 
ohjatusti 

määrittelee sivuston ulko-
asun ja käytettävyyden 
osittain itsenäisesti 

määrittelee sivuston ulko-
asun ja käytettävyyden 
itsenäisesti 

 
Sivuston suunnittelu ja 
toteutus 

suunnittelee ja toteuttaa 
sivuston ulkoasun ja käytet-
tävyyden ohjatusti 

suunnittelee ja toteuttaa 
sivuston ulkoasun ja käytet-
tävyyden osittain itsenäi-
sesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
sivuston ulkoasun ja käytet-
tävyyden itsenäisesti 

 
Sivuston testauksen suun-
nittelu ja toteutus 

laatii testitapauksia laatii ohjeiden mukaisesti 
testitapauksia 

laatii itsenäisesti testita-
pauksia 

testaa suunnittelemansa 
testitapauksen onnistuneesti 
ja laatii sivuston testausra-
portin 

testaa ohjeiden mukaisesti 
testitapaukset ja laatii oh-
jeiden mukaisesti sivuston 
testausraportin 

testaa itsenäisesti testita-
paukset ja laatii itsenäisesti 
testausraportin 

 
Sivuston julkaisu 

julkaisee sivuston ohjatusti julkaisee sivuston osittain 
itsenäisesti 

julkaisee sivuston itsenäi-
sesti 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Verkkoliiketoiminta 

tunnistaa, kuvailee ja doku-
mentoi ohjatusti liiketoimin-
nan keskeiset prosessit ja 

tunnistaa, kuvailee ja do-
kumentoi liiketoiminnan 
keskeiset prosessit ja toi-

tunnistaa, kuvailee ja doku-
mentoi sekä esittelee liike-
toiminnan keskeiset proses-
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toiminnot minnot sit ja toiminnot 

 
Osaamisen tuotteistamis-
mahdollisuuksien arviointi 

selvittää ohjatusti yrityksen 
tai organisaation toiminta- tai 
liikeideoita, keskeisiä palve-
luja ja tuotteita  

selvittää ohjatusti yrityksen 
tai organisaation toiminta- 
tai liikeideoita, keskeisiä 
palveluja ja tuotteita 

selvittää ohjatusti yrityksen 
tai organisaation toiminta- 
tai liikeideoita, keskeisiä 
palveluja ja tuotteita 

hakee yhteistyössä tietoa 
tuotteiden tai palveluiden 
kehittämisen tarpeesta 
esimerkiksi asiakkaidentar-
peiden, kilpailun, organi-
saation osaamisen perus-
teella 

hakee itsenäisesti tietoa 
tuotteiden ja palveluiden 
kehittämisen tarpeesta esi-
merkiksi toimintaympäristön 
muutosten, asiakkaiden 
tarpeiden, kilpailun ja orga-
nisaation osaamisen perus-
teella 

hakee tietoa yleisistä yrittä-
jänä toimimisen edellytyk-
sistä 

hakee tietoa yleisistä yrittä-
jänä toimimisen edellytyksis-
tä 

 
Ammattialan yritystoimin-
nan arviointi 

selvittää ammattialansa 
tyypillisiä yhteistyökumppa-
neita 

selvittää oman ammat-
tialansa yleisen yritystoi-
minnan rakenteen sekä 
ammattialansa tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita 

selvittää itsenäisesti oman 
ammattialansa yleisen yri-
tystoiminnan rakenteen 
sekä kehityssuuntia sekä 
ammattialansa tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita 

 
Sivuston käyttäminen ja 
analysoiminen 

käyttää ja analysoi erityyppi-
siä sivustoja ohjatusti 

käyttää ja analysoi erityyp-
pisiä sivustoja osittain itse-
näisesti 

käyttää ja analysoi erityyp-
pisiä sivustoja itsenäisesti 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja valin-
tatilanteissa tarkoituksen-
mukaisesti 

toimii itsenäisesti erilaisissa 
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toiminnal-
leen vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja 

hakee tietoa tutuista tietoläh-
teistä 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri tieto-
lähteistä 

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja  
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän jä-
senenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään tieto-
turvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa toimin-
nassaan tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

toimii työympäristön turval-
lisuusjärjestelmien ja tieto-
turvaohjeiden edellyttämäl-
lä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien ja tietotur-
vaohjeiden edellyttämällä 
tavalla 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa 
itselleen tai muille 

poistaa havaitsemansa il-
meistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa 
ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 
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toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turval-
lisuusjärjestelmien edellyt-
tämällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
 

 
 
 
 


