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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOS-

TUMINEN 

 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushalli-

tus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon si-

sältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaa-

misen arvioinnin.  

Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 

yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuk-

sesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskou-

lutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 

osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista 

tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. 

Tässä opetussuunnitelmassa on esitetty tutkinnon ammatilliset opinnot ja tarjottavat vapaasti valit-

tavat tutkinnon osat sekä niiden toteutus Saimaan ammattiopisto Sampossa. Koulutuksen toteutuk-

seen liittyvät yleiset periaatteet ja käytänteet on esitetty erillisessä opetussuunnitelman yhteisessä 

osassa. Työssäoppimiseen liittyvät käytänteet on esitetty erillisessä työssäoppimisen järjestämis-

suunnitelmassa. Yhteisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opinnoista on laadittu erillinen ope-

tussuunnitelma, joka sisältää tarkemmat kuvaukset ja arviointikriteerit opinnoista. 

Edellä mainitut erilliset dokumentit on saatavilla Sampon www-sivuilla:  

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto sisältää yhteisten (35 osp) ja vapaasti valittavien tutkinnon 

osien (10 osp) lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 105 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yh-

teensä 30 osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf
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Kuva: Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä. 
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Taulukko: Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys.  

 

 

 

 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen 

osaamisala
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp

Palvelutehtävissä toimiminen 25 x

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 x x

Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 x x

Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 x x

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp

Multimediatuotanto 15 x

Erikoismyyjä 15 x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x

Toinen kotimainen kieli 1 x x

Vieras kieli 2 x x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x x x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus x

Taide ja kulttuuri

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Peliohjelmointi - Unity3D

3D-tulostaminen ja suunnittelu

Musiikkiprojekti

Digikamerakuvaus

Somerekry

Peliohjelmointi-appsit

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa

7 valinnaiset 

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 105 OSP 

Palvelutehtävissä toimiminen, 25 osp 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 toimia jossain organisaation toimintaprosessissa, jol-
loin hän 

o tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoimin-
nan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät 

o käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia 
omassa työssään 

o käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työka-
luja liiketoiminnan tehostajana 

 hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän 
o suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen 
o palvelee asiakasta 
o hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet 

 tehdä sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tieto-
tekniseen toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtä-
viä, jolloin hän 

o viestii sähköisesti ja kirjallisesti 
o laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raport-

teja 
o ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa 

tietoa. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-
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mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 
o suunnittelu 
o toteutus 
o yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arvi-

ointi 
o aloitekyky ja yrittäjyys 
o testaus 
o dokumentointi 
o tehokas ja tuloksellinen toiminta 
o työhyvinvoinnista huolehtiminen 
o aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
o työmenetelmien ja –välineiden hallinta 
o tietokantojen ja –verkkojen käyttäminen 
o sosiaalisen median käyttäminen 
o työvälineohjelmien käyttäminen 
o materiaalin hallinta 
o kielitaidon hallinta suomenkielisillä 
o kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä 
o kielitaidon hallinta muun kielisillä 
o kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuk-

sessa 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 
o tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäris-

tössä toimiminen 
o työympäristöstä huolehtiminen 
o toimiminen työssä ja työyhteisössä 
o palvelutilanteen suunnittelu ja valmistautumi-

nen 
o jälkitoimien hoitaminen 
o osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arvi-

ointi 
o ammattialan yritystoiminnan arviointi 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o vuorovaikutus ja yhteistyö 
o ammattietiikka  
o terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näy-

tössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 

olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perus-

teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 

ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  oppilaitoksen luokkatilat ja oppimisympäristöt 

 verkkoympäristöt ja muut virtuaaliset oppimisympäris-
töt 

 työelämä ja yritysten tilat 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät  lähiopetus, verkko-opetus 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 asiakastyöt, työpajatyöskentely 

 portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten 

toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat 

ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista mm. rohkaisemalla 

asiakasprojekteihin ja taitaja-kilpailuihin. Opettajat ohjaavat 

työssäoppimispaikkojen valinnoissa. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus, aloitekyky ja yrittäjyys,  

 viestintä- ja mediaosaaminen,  

 luonnontieteet, teknologia ja tietotekniikka 

 kestävä kehitys, estetiikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 
 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Ensimmäisenä vuotena 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnittelu suunnittelee ja valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja 
valmistelee itsenäisesti 
työkokonaisuuden 
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Toteutus työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen 
työohjeita, 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 
tilanteista oma-aloitteisesti 

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

noudattaa omaa toimialaa 
koskevia säädöksiä ja 
määräyksiä 

noudattaa omaa toimialaa 
koskevia säädöksiä ja 
määräyksiä 

noudattaa itsenäisesti 
omaa toimialaa koskevia 
säädöksiä ja määräyksiä 

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

noudattaa 
työlainsäädäntöä ja alan 
työehtosopimusta sekä 
toimii työntekijälle 

ja työnantajalle kuuluvien 
vastuiden ja velvoitteiden 
edellyttämällä tavalla 

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

työskentelee alan 
esteettisten periaatteiden, 
työympäristön 
viihtyisyyden ja muiden 
työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti 

työskentelee alan 
esteettisten periaatteiden, 
työympäristön 
viihtyisyyden ja muiden 
työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti 
alan esteettisten 
periaatteiden, 
työympäristön 
viihtyisyyden ja muiden 
työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti 

toimii omaa 
työhyvinvointiaan  

edistävästi 

toimii työyhteisön 
työhyvinvointia edistävästi 

toimii itsenäisesti 
työyhteisön 
työhyvinvointia edis- 
tävästi ja selvittää 
yrittäjän mahdollisuuksia 
edistää sitä 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa  

tilanteissa 

toimii valtuuksiensa 
mukaisesti 
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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 
yrittäjyysosaamiselleen 
kehittämistavoitteina. 

Aloitekyky ja 
yrittäjyys 

tekee annetut tehtävät ja 
kysyy tarvittaessa neuvoa 

tekee annetut tehtävät 
omatoimisesti ja 
työskentelee joutuisasti 

tekee omatoimisesti 
muitakin kuin annettuja 
tehtäviä ja työskentelee 
joutuisasti. 

Testaus arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden pohjalta 
sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden pohjalta 
sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana 
kokonaisuutta sekä toimii 
saamansa palautteen 
mukaisesti 

Dokumentointi dokumentoi työn ja sen 
tulokset 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen 
ohjeiden mukaisesti 

Tehokas ja 
tulokselli- nen 
toiminta 

toimii tehokkaasti 
huomioiden käytettävissä 
olevan ajan ja muut 
resurssit 

toimii 
kustannustehokkaasti ja 
tuloksellisesti huomioiden 
käytettävissä olevan ajan 
ja muut resurssit 

toimii itsenäisesti 
kustannustehokkaasti ja 
tuloksellisesti huomioiden 
käytettävissä olevan ajan 
ja muut resurssit 

edistää työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää itsenäisesti 
työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä 
asiakassuhteita 

Työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 

toimii ohjattuna työssään 
toiminta- ja työkykyään 
edistävästi 

toimii terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- 
ja työkyvyn ylläpitämiseksi 

toimii itsenäisesti 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työkyvyn 
ylläpitämiseksi 
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Aktiivinen kansalai- 
suus ja eri kulttuurit 

toimii tutuissa tilanteissa, 
ryhmissä ja sidosryhmien 
kanssa huomioiden eri 
kulttuurit. 

toimii erilaisissa tilanteissa, 
ryhmissä ja sidosryhmien 
kanssa huomioiden eri 
kulttuurit. 

toimii aktiivisesti ja 
kannustavasti erilaisissa 
tilanteissa, ryhmissä ja 
sidosryhmien kanssa 
huomioiden 

eri kulttuurit. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja 

-välineiden hallinta 

käyttää tavanomaisia 
työmenetelmiä ja tieto- ja 
viestintäteknisiä välineitä 
sekä sosiaalisen median 
työkaluja 

käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
työmenetelmiä ja tieto- ja 
viestintäteknisiä välineitä 
sekä sosiaalisen median 
työkaluja 

käyttää itsenäisesti ja 
monipuolisesti 
tarkoituksenmukaisia 
työmenetelmiä ja tieto- ja 
viestintäteknisiä 
työvälineitä sekä 
sosiaalisen median 
työkaluja 

Tietokantojen ja 

-verkkojen 
käyttäminen 

käyttää ja ylläpitää 
tietokannoissa ja -
verkoissa olevaa sisältöä 

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

käyttää monipuolisesti ja 
ylläpitää itsenäisesti 
tietokannoissa ja -
verkoissa olevaa sisältöä 
sekä hallitsee HTML-
kielen 

Sosiaalisen median 
käyttäminen 

käyttää vastuullisesti 
sosiaalisen median 
mahdollisuuksia 
huomioiden yksilön ja 
yrityksen tietosuojan 

käyttää vastuullisesti 
sosiaalisen median 
mahdollisuuksia 
huomioiden yksilön ja 
yrityksen tietosuojan 

käyttää vastuullisesti 
sosiaalisen median 
mahdollisuuksia 
huomioiden yksilön ja 
yrityksen tietosuojan 

Työvälineohjelmien 
käyttäminen 

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

käyttää työssään sujuvasti 
tarvittavia työväline- ja 
viestintäohjelmia sekä 
sovellusohjelmia esim. AB- 
ajokorttitasoisesti 

käyttää itsenäisesti ja 
monipuolisesti työssään 
tarvittavia työväline- ja 
viestintäohjelmia sekä 
sovellusohjelmia esim. 
AB- ajokorttitasoisesti 
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Materiaalin hallinta käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
materiaaleja huomioiden 
uusintakäytön 

käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
materiaaleja huomioiden 
uusintakäytön 

käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
materiaaleja huomioiden 
uusintakäytön 

Kielitaidon hallinta 
suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja selviytyy 
englanninkielisen 
asiakkaan palvelusta 

palvelee asiakkaita 
suomen ja englannin 
kielellä sekä auttavasti 
ruotsin kielellä 

palvelee sujuvasti 
asiakkaita suomen, 
englannin ja ruotsin 
kielellä 

Kielitaidon hallinta 
ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä ja selviytyy 
englanninkielisen 
asiakkaan palvelusta 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja englannin kielellä sekä 
auttavasti suomen kielellä 

palvelee sujuvasti 
asiakkaita ruotsin, 
englannin ja suomen 
kielellä 

Kielitaidon hallinta 
muunkielisillä 

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

hoitaa palvelutilanteen 
suomen ja ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen ja ruotsin kielellä 
sekä hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
vieraalla kielellä 

Kielitaidon hallinta 
vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä auttaa 
palvelutilanteessa 
asiakkaan eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä muulla 
kielellä. 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä muulla 
kielellä. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tieto- ja 
viestintäteknisessä 
toimintaympäristöss
ä toimiminen 

tunnistaa, kuvailee ja 
dokumentoi ohjatusti 
liiketoiminnan keskeiset 
prosessit 

ja toiminnot 

tunnistaa, kuvailee ja 
dokumentoi liiketoiminnan 
keskeiset prosessit ja 
toiminnot 

tunnistaa, kuvailee ja 
dokumentoi sekä 
esittelee itsenäisesti 
liiketoiminnan keskeiset 
prosessit ja toiminnot 
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laatii ohjeiden mukaan 
kuvauksen organisaation 
tieto- ja viestintäteknisestä 
ympäristöstä 

laatii kuvauksen 
organisaation tieto- ja 
viestintäteknisestä 
ympäristöstä 

laatii itsenäisesti 
organisaation tieto- ja 
viestintäteknisen 
ympäristön kuvauksen 

ja dokumentoi sen 
ohjeiden mukaisesti 

Työympäristöstä 
huolehtiminen 

huolehtii työympäristönsä 
toimivuudesta 

huolehtii työympäristön 
toimivuudesta ja 
viihtyisyydestä ottaen 
huomioon yrityksen tai 
organisaation ohjeet 

huolehtii itsenäisesti 
työympäristön 
toimivuudesta ja 
viihtyisyydestä ottaen 
huomioon yrityksen tai 
organisaation ohjeet 

Toimiminen työssä 
ja työyhteisössä 

selvittää ohjatusti työtään 
koskevat työyhteisön 
säännöt ja tavan toimia 

selvittää työtään koskevat 
työyhteisön säännöt ja 
tavan toimia 

selvittää itsenäisesti 
työtään koskevat 
työyhteisön säännöt ja 
tavan toimia 

Palvelutilanteen 
suunnittelu ja 
valmistautuminen 

hakee ja ylläpitää ohjatusti 
datatietoja tuotteista, 
palveluista ja asiakkaista 

hakee, ylläpitää ja 
datatietoja tuotteista, 
palveluista ja asiakkaista 

hakee, ylläpitää ja 
hyödyntää itsenäisesti 
datatietoja tuotteista, 
palveluista ja asiakkaista 

Palvelutilanteessa 
toimiminen 

palvelee tutuissa 
tilanteissa sisäisiä ja 
ulkoisia asiakkaita 
yrityksen tai organisaation 
palvelukonseptin tai 
ohjeistuksen mukaisesti 

palvelee sisäisiä ja ulkoisia 
asiakkaita yrityksen tai 
organisaation 
palvelukonseptin tai 
ohjeistuksen mukaisesti 

palvelee itsenäisesti 
sisäisiä ja ulkoisia 
asiakkaita yrityksen tai 
organisaation 
palvelukonseptin tai 
ohjeistuksen mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa 

noudattaa tuttua 
palvelutilannetta sääteleviä 
säädöksiä ja sopimuksia 

noudattaa tavanomaisia 
palvelutilannetta sääteleviä 
säädöksiä ja sopimuksia 

noudattaa itsenäisesti 
vaihtelevia 
palvelutilannetta 
sääteleviä säädöksiä ja 
sopimuksia 

Jälkitoimien hoita- 
minen 

laatii ja varmuuskopioi 
työhön liittyviä kirjallisia 
raportteja ja tilastoja 

laatii ja varmuuskopioi 
työhön liittyvät kirjalliset 
raportit yrityksen tai 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti sekä esiintyy 
tarvittaessa erilaisissa 
medioissa 

laatii ja varmuuskopioi 
itsenäisesti työhön 
liittyvät kirjalliset raportit 
yrityksen tai 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti sekä esiintyy 
tarvittaessa erilaisissa 
medioissa 
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Osaamisen 
tuotteista- 
mismahdollisuuksie
n arviointi 

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

selvittää yrityksen tai or- 
ganisaation toiminta- tai 
liikeideoita, keskeisiä 
palveluja ja tuotteita 

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

hakee yhteistyössä tietoa 
tuotteiden tai palveluiden 
kehittämisen tarpeesta 
esimerkiksi asiakkaiden 
tarpeiden, kilpailun, 
organisaation osaamisen 
perusteella 

hakee itsenäisesti tietoa 
ja tuotteiden ja 
palveluiden kehittämisen 
tarpeesta esimerkiksi 
toimintaympäristön 
muutosten, asiakkaiden 
tarpeiden, kilpailun, 
organisaation osaamisen 
perusteella 

hakee tietoa yleisistä 
yrittäjänä toimimisen 
edellytyksistä 

hakee tietoa yleisistä 
yrittäjänä toimimisen 
edellytyksistä 

Ammattialan 
yritystoiminnan 
arviointi 

selvittää ammattialansa 
tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita. 

selvittää oman 
ammattialansa yleisen 
yritystoiminnan rakenteen 
sekä ammattialansa 
tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita. 

selvittää itsenäisesti 
oman ammattialansa 
yleisen yritystoiminnan 
rakenteen sekä 
kehityssuuntia sekä 
ammattialansa tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel- 
manratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja 
valintatilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

toimii itsenäisesti 
erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee itsenäisesti ja 
oma- aloitteisesti tietoa 
eri tietolähteistä 
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Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

noudattaa 
vuorovaikutustilanteisiin 
annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa 
oppimis- 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 
ihmisten 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 
mukaisesti ja noudattaa 
ammattiinsa kuuluvaa 
etiikkaa 

noudattaa vaitiolo-
velvollisuutta 

noudattaa vaitiolo-
velvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa 
toiminnassaan 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien ja 
tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien ja 
tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
ja tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

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

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

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, 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 
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käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian. 

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

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

 

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, 20 osp 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liit-
tyviä 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 ope-
tuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä koke-
muksensa mukaisesti. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 
o suunnittelu 
o toteutus 
o testaus 
o dokumentointi 
o laadukas ja kestävä kehitys 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
o työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hal-

linta 
o projektissa toimiminen 
o käyttöjärjestelmien asentaminen 
o ohjelmien asentaminen 
o verkkoon kytkeminen 
o työaseman testaaminen 
o työaseman käyttöönoton dokumentointi 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 
o tietokoneen rakenteen hallinta 
o hankintaprojektissa toimiminen 
o internetin hyödyntäminen 
o käsikirjojen hallinta 
o laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toi-

minta 
o kustannustehokas toiminta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o vuorovaikutus ja yhteistyö 
o ammattietiikka  
o terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näy-

tössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 

olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perus-

teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 

ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  oppilaitoksen luokkatilat ja oppimisympäristöt 

 verkkoympäristöt ja muut virtuaaliset oppimisympäris-
töt 

 työelämä, yritysten tilat 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 lähiopetus, verkko-opetus 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 asiakastyöt, työpajatyöskentely 

 portfolio, tuote. 
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten 

toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat 

ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista mm. rohkaisemalla 

asiakasprojekteihin ja taitaja-kilpailuihin. Opettajat ohjaavat 

työssäoppimispaikkojen valinnoissa. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus, aloitekyky ja yrittäjyys,  

 viestintä- ja mediaosaaminen,  

 luonnontieteet, teknologia ja tietotekniikka 

 kestävä kehitys, estetiikka / suoritetaan KEKE-passi 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

 

Ensimmäisenä ja toisena vuotena 

 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnittelu suunnittelee ja valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja 
valmistelee itsenäisesti 
työkokonaisuuden 

Toteutus työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen 
työohjeita, 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 
tilanteista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää 
työskentelytapojaan ja 
työympäristöään 
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Testaus arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden pohjalta 
sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden pohjalta 
sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana 
kokonaisuutta sekä toimii 
saamansa palautteen 
mukaisesti 

Dokumentointi dokumentoi työn ja sen 
tulokset 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

dokumentoi itsenäisesti 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen 
ohjeiden mukaisesti 

Laadukas ja 
kestävä kehitys 

toimii sovittujen laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti. 

toimii yrityksen tai 
organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti. 

toimii yrityksen tai 
organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien, 

-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

käyttää tavanomaisia 
työmenetelmiä ja -välineitä 
sekä materiaaleja 

käyttää monipuolisia 
työmenetelmiä ja -välineitä 
sekä materiaaleja 

käyttää itsenäisesti 
työmenetelmiä ja -
välineitä sekä 
materiaaleja 
vuorovaikutuksessa 
työyhteisönsä kanssa 

Projektissa 
toimiminen 

käyttää 
projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa 

käyttää 
projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa 

käyttää 
projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa 
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toimii hankinta- ja 
asennusprojektin jäsenenä 

toimii aktiivisena hankinta- 
ja asennusprojektin 
jäsenenä 

toimii itsenäisesti 
aktiivisena ja 
vastuullisena hankinta- ja 
asennusprojektin 
jäsenenä 

Käyttöjärjestelmien 
asentaminen 

asentaa työasemaan 
käyttöjärjestelmän ja 
konfiguroi sen opastettuna 

asentaa työasemaan 
yhden käyttöjärjestelmän ja 
konfiguroi sen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti 

asentaa itsenäisesti 
työasemaan kaksi 
erityyppistä 
käyttöjärjestelmää ja 
konfiguroi ne toimivaksi 
kokonaisuudeksi 

Ohjelmien 
asentaminen 

asentaa yleisimmät 
työväline- ja 
sovellusohjelmat tarviten 
ajoittain ohjausta 

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

asentaa itsenäisesti 
työväline- 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 
suunnitelmien mukaisesti 

Työaseman 
testaaminen 

testaa käyttöönotettavan 
työaseman toimivuutta 

testaa käyttöönotettavan 
työaseman valmistajan 
ohjeiden mukaisesti 

testaa itsenäisesti 
käyttöönotettavan 
työaseman suunnitelmien 
mukaan 

Työaseman 
käyttöön- oton 
dokumentointi 

dokumentoi työaseman 
käyttöönoton. 

dokumentoi työaseman 
käyttöönoton ohjeiden 
mukaisesti. 

dokumentoi itsenäisesti 
työaseman käyttöönoton. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tietokoneen 
rakenteen hallinta 

kokoaa tietokoneen 
tarviten ajoittain ohjausta 

kokoaa tietokoneen 
ohjeiden mukaisesti 

valitsee itsenäisesti 
tarkoituksenmukaiset 
osat ja kokoaa 
tietokoneen 
loppukäyttäjän tarpeet 
huomioiden 

Hankintaprojektissa 
toimiminen 

selvittää hankintoihin 
liittyvän lainsäädännön 

selvittää hankintoihin 
liittyvän lainsäädännön 
ohjeiden mukaisesti 

selvittää itsenäisesti 
hankintoihin liittyvän 
lainsäädännön 
vaikutuksen hankinnan 
toteuttamisessa 

Internetin 
hyödyntäminen 

käyttää työssään internetin 
palveluja, myös 
englanninkielisiä 

käyttää työnsä kannalta 
keskeisiä internetin 
palveluja, myös 
englanninkielisiä 

käyttää työssään 
itsenäisesti ja 
monipuolisesti internetin 
palveluja, myös 
englanninkielisiä 

Käsikirjojen hallinta käyttää laitteiden 
käsikirjoja tarviten ajoittain 
tukea ja ohjausta 

käyttää laitteiden 
käsikirjoja, kysyy 
tarvittaessa neuvoa 

käyttää itsenäisesti 
laitteiden käsikirjoja 

Laadukas ja 
kestävän 
kehityksen 
mukainen toiminta 

toimii sovittujen laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen tai 
organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen tai 
organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti 

arvioi opastettuna 
kestävän kehityksen 
mukaisia 
ympäristöratkaisuja 
yrityksen tai organisaation 
kilpailutekijänä 

arvioi opastettuna 
kestävän kehityksen 
mukaisia 
ympäristöratkaisuja 
yrityksen tai organisaation 
kilpailutekijänä 

arvioi opastettuna 
kestävän kehityksen 
mukaisia 
ympäristöratkaisuja 
yrityksen tai 
organisaation 
kilpailutekijänä 
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Kustannustehokas 
toiminta 

laskee ohjeiden mukaan 
oman työpanoksen 
osuuden tuotteen tai 
palvelun kustannuksista 

laskee oman työpanoksen 
osuuden tuotteen tai 
palvelun kustannuksista 

laskee työssään tuotteen 
tai palvelun kustannukset 
ja oman työpanoksen 
osuuden niistä 

soveltaa opastettuna 
työssään tuloksellisen 
toiminnan tietopohjaa. 

soveltaa työssään 
opastettuna tuloksellisen 
toiminnan tietopohjaa. 

soveltaa työssään ja 
työyhteisössään 
tuloksellisen toiminnan 
tietopohjaa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja 
valintatilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

toimii itsenäisesti 
erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee itsenäisesti ja 
oma- aloitteisesti tietoa 
eri tietolähteistä 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

noudattaa 
vuorovaikutustilanteisiin 
annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa 
oppimis- 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 
ihmisten 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 
mukaisesti ja noudattaa 
ammattiinsa kuuluvaa 
etiikkaa 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa 
toiminnassaan 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

Terveys, 
turvallisuus  

ja toimintakyky 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien ja 
tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
ja tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
ja tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

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

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

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, 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 

huomioon ergonomian. 

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

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

 

Ylläpitotehtävissä toimiminen, 30 osp 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä 
sekä siinä tarjottavia palveluja 

 hallinnoida palvelinohjelmistoja 
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 virtualisoida palvelinympäristön 

 huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 
o suunnittelu 
o toteutus 
o testaus 
o dokumentointi 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
o tietoverkot ja järjestelmän ylläpito 
o käyttäjien ja käyttäjäryhmien ylläpito 
o tietokantojen ylläpito 
o virtualisointi 
o tietoturvasta huolehtiminen 
o varmuuskopiointi 
o ohjelmiston ja laiteongelmien ratkaiseminen 
o työn tehostaminen 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 
o tietoverkkojen tuntemus 
o ohjelmistolisenssien valinta 
o palvelinlaitteiden ja –ohjelmistojen valinta 
o käyttäjätietojen hallinta 
o tietokannan ylläpito 
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o tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudatta-
minen 

o varmuuskopioinnin menetelmien hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o vuorovaikutus ja yhteistyö 
o ammattietiikka  
o terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näy-

tössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 

olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perus-

teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 

ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 virtuaalinen oppimisympäristö, esim. etäluennot 

 työelämä 

Oppimismenetelmät  lähiopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten 

toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat 

ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

 yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
(työpaikoilla tapahtuva oppiminen) 

 Vieras kieli (sovelletaan englannin kielisiä asennusoh-
jeistoa ja muuta lähdemateriaalia) 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Toisena ja kolmantena vuotena 

 

Osaamisen arviointi 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnittelu suunnittelee ja valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja 
valmistelee työtehtäviä 

suunnittelee ja 
valmistelee itsenäisesti 
työkokonaisuuden 

Toteutus työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen 
työohjeita, 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 
tilanteista oma-
aloitteisesti 

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

Testaus 

 

arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden pohjalta 
sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden pohjalta 
sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana 
kokonaisuutta sekä toimii 
saamansa palautteen 
mukaisesti 

Dokumentointi dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 

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

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Tietoverkot ja 
järjestelmän ylläpito 

osallistuu tieto- ja 
viestintäteknisen 
toimintaympäristön ja siinä 
tarjottavien palvelujen 
ylläpitotehtäviin 

ylläpitää tieto- ja 
viestintäteknistä 
toimintaympäristöä ja 
siinä tarjottavia palveluja 

ylläpitää itsenäisesti tieto- 
ja viestintäteknistä 
toimintaympäristöä ja 
siinä tarjottavia palveluja 

Käyttäjien ja 
käyttäjä- ryhmien 
ylläpito 

luo käyttäjätunnuksen ja 
liittää sen käyttäjäryhmään 

luo käyttäjätunnuksia ja 
hallitsee käyttöoikeuksia 
käyttäjäryhmien avulla 

automatisoi 
komentosarjaa 
hyödyntäen 
käyttäjätunnusten 
lisäämisen ja 
käyttöoikeuksien 
määrittämisen 

Tietokantojen 
ylläpito 

avustaa palvelujen 
tuottamisessa tarvittavien 
tietokantojen ja 
tietokantaympäristöjen 
ylläpitotehtävissä 

ylläpitää palvelujen 
tuottamisessa tarvittavia 
tietokantoja ja 
tietokantaympäristöjä 

ylläpitää itsenäisesti 
palvelujen tuottamisessa 
tarvittavia tietokantoja ja 
tietokantaympäristöjä 

Virtualisointi asentaa 
virtualisointiohjelmiston ja 
siihen palvelimen 

toteuttaa usean 
virtualisoi- dun palvelimen 
ympäristön 

toteuttaa ja dokumentoi 
usean virtualisoidun 
palvelimen ympäristön 

Tietoturvasta 
huoleh- timinen 

noudattaa työssään 
organisaation 
tietoturvaohjeita 

huolehtii tietojärjestelmän 
tietoturvasta 

huolehtii itsenäisesti 
ohjelmiston ja laitteistojen 
tietoturvasta ja 
tietoturvapäivityksistä 

Varmuuskopiointi valmistelee ja toteuttaa 
ajastetun 
varmuuskopiointitapahtuman 

huolehtii tietojärjestelmän 
varmuuskopioinnista ja 
tietojen palauttamisesta 
varmuuskopiolta 

laatii itsenäisesti 
varmuuskopiointisuunnitel
man ja toteuttaa 
varmuuskopioinnin sen 
mukaisesti 

Ohjelmisto- ja laite- 
ongelmien ratkaise- 
minen 

avustaa ohjelmien ja 
laitteiden käytössä 
esiintyvien ongelmien 
ratkaisemisessa 

ratkaisee ohjelmien ja 
laitteiden 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 
nauhoitettujen makrojen 
avulla. 

tehostaa ja automatisoi 
työtään komentosarjojen 
ja ylläpito-ohjelmien 
avulla. 

tehostaa ja automatisoi 
työtään muokkaamalla 
komentosarjoja ja 
hyödyntämällä ylläpito-
ohjelmia. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tietoverkkojen 
tuntemus 

osallistuu lähiverkon ja 
etäyhteyksien ylläpitoon 
hyödyntäen yleisimpiä 
tietoliikenneprotokollia 

ylläpitää lähiverkkoa, 
etäyhteyksiä ja niiden 
laitteistoja hyödyntäen 
yleisimpiä 
tietoliikenneprotokollia 

suunnittelee 
etäyhteyksien 

ja lähiverkon laitteistot 
sekä arkkitehtuurin 
hyödyntäen yleisimpiä 
tietoliikenneprotokollia 

Ohjelmistolisenssien 
valinta 

seuraa organisaation 
ohjelmistolisenssien 
voimassaoloa 

ylläpitää organisaation 
ohjelmistolisenssejä 

valitsee organisaation 
kannalta 
tarkoituksenmukaiset 
ohjelmistolisenssit 

Palvelinlaitteiden ja 

-ohjelmistojen valinta 

osallistuu 
palvelinohjelmistojen 
valintaan 

valitsee ohjeiden 
mukaisesti tarkoitukseen 
sopivat palvelinohjelmistot 

valitsee itsenäisesti 
tarkoitukseen sopivat 
palvelinohjelmistot 

Käyttäjätietojen 
hallinta 

suunnittelee ja luo 
käyttäjäryhmät ja 
käyttöoikeudet 

suunnittelee ja luo 
käyttäjäryhmät ja 
käyttöoikeudet 

suunnittelee ja luo 
käyttäjäryhmät 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 nou- 
dattaminen 

ottaa toiminnassaan 
huomioon tietosuoja- ja 
henkilörekisterilain yleiset 
periaatteet 

ottaa toiminnassaan 
huomioon tietosuoja- ja 
henkilörekisterilain yleiset 
periaatteet 

ottaa toiminnassaan 
huomioon tietosuoja- ja 
henkilörekisterilain 
yleiset periaatteet 
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Varmuuskopioinnin 
menetelmien hallinta 

vertailee 
varmuuskopiointityyppejä 
ja -laitteita. 

vertailee 
varmuuskopiointityyppejä 
ja -laitteita. 

valitsee 
tarkoituksenmukaisen 
varmuuskopiointityypin 
ja -laitteen. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi- 
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja 
valintatilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

toimii itsenäisesti 
erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee itsenäisesti ja 
oma- aloitteisesti tietoa 
eri tietolähteistä 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti- 
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa 
oppimis- 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 
ihmisten 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 
mukaisesti ja noudattaa 
ammattiinsa kuuluvaa 
etiikkaa 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa 
toiminnassaan 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien ja 
tietoturvaohjeiden  

edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
ja tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
ja tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 
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noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille 

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

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, 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 
huomioon ergonomian. 

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

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

 

Palvelujen käyttöönotto ja tuki, 30 osp 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä 
sekä siinä tarjottavia palveluja 

 hallinnoida palvelinohjelmistoja 

 virtualisoida palvelinympäristön 

 huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-
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mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 
o suunnittelu 
o toteutus 
o testaus 
o dokumentointi 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
o tietoverkot ja järjestelmän ylläpito 
o käyttäjien ja käyttäjäryhmien ylläpito 
o tietokantojen ylläpito 
o virtualisointi 
o tietoturvasta huolehtiminen 
o varmuuskopiointi 
o ohjelmiston ja laiteongelmien ratkaiseminen 
o työn tehostaminen 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 
o tietoverkkojen tuntemus 
o ohjelmistolisenssien valinta 
o palvelinlaitteiden ja –ohjelmistojen valinta 
o käyttäjätietojen hallinta 
o tietokannan ylläpito 
o tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudatta-

minen 
o varmuuskopioinnin menetelmien hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o vuorovaikutus ja yhteistyö 
o ammattietiikka  
o terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näy-

tössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 

olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perus-

teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 

ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 virtuaalinen oppimisympäristö, esim. etäluennot 

 työelämä 

Oppimismenetelmät  lähiopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 
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 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten 

toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat 

ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

 yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
(työpaikoilla tapahtuva oppiminen) 

 Vieras kieli (sovelletaan englannin kielisiä asennusoh-
jeistoa ja muuta lähdemateriaalia) 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

 

Toisena ja kolmantena vuotena 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. 
Työprosessin  
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnittelu suunnittelee ja 
valmistelee ohjatusti 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä 

suunnittelee ja valmistelee 
itsenäisesti työkokonaisuuden 

Toteutus työskentelee 
suunnitelman mukaan 
noudattaen työohjeita, 
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 
tilanteista oma-aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan ja 
työympäristöään 
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Testaus arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden 
pohjalta sekä toimii 
saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden pohjalta 
sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana 
kokonaisuutta sekä toimii 
saamansa palautteen 
mukaisesti 

Dokumentointi dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi suunnitelman, 
työn ja sen tulokset 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

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

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Laitteiston ja 
ohjelmistojen 
asentaminen 

asentaa ohjeiden mukaisesti 
työasemalaitteiston, 
sovellusohjelmat sekä 
tietoliikenneyhteydet 

asentaa asiakkaan 
työtehtäviin soveltuvan 
työasemalaitteiston, 
sovellusohjelmat sekä 
tarvittavat 
tietoliikenneyhteydet 

asentaa itsenäisesti 
asiakkaan työtehtäviin 
soveltuvan 
työasemalaitteiston, 
sovellusohjelmat sekä 
tarvittavat 
tietoliikenneyhteydet 

Työasemien 
vakiointi 

vakioi työasemat 
monistamalla mallikoneen 
monen työaseman 
ympäristössä 

tekee mallikoneen ja 
vakioi sen avulla 
työasemat monen 
työaseman ympäristössä 

suunnittelee ja tekee 
mallikoneen ja vakioi sen 
avulla työasemat monen 
työaseman ympäristössä 

Tietoverkkopalveluj
en tuottaminen 

avustaa tietoverkossa 
olevien palvelujen 
ylläpidossa 

ylläpitää tietoverkossa 
olevia palveluja 

tuottaa palvelimelle 
tietoverkon palveluja 

Tietoverkkopalveluj
en käyttöönotto 

määrittelee ohjeiden 
mukaisesti palveluita 
käyttöön asiakkaan 
työasemalle 

määrittelee asiakkaiden 
pyytämiä palveluita 
käyttöön työasemille 

määrittelee tilanteen 
mukaisia palveluita 
käyttöön asiakkaan 
työasemille 
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Asiakaspalvelutehtä
- vissä toimiminen 

avustaa käytön tuen 
asiakaspalvelutehtävissä 

toimii käytön tuen 
asiakas- 
palvelutehtävissä 

toimii itsenäisesti käytön 
tuen 
asiakaspalvelutehtävissä 

Palvelupyyntöjen 
käsittely 

osallistuu asiakkaiden 
palvelupyyntöjen käsittelyyn 
ja dokumentointiin 

käsittelee ja dokumentoi 
asiakkaiden 
palvelupyyntöjä 

käsittelee itsenäisesti 
asiakkaiden 
palvelupyyntöjä ja 
dokumentoi ne yrityksen 
käytänteiden mukaisesti 

Asiakkaan 
opastaminen 

auttaa asiakasta käyttämään 
työvälineohjelmia, 
sovellusohjelmia ja 
tietoverkkopalveluja 

auttaa asiakasta 
käyttämään 
työvälineohjelmia, 
sovellus- ohjelmia ja 
tietoverkkopalveluja 
monipuolisesti 

auttaa asiakasta 
tehostamaan 
toimintaansa 
hyödyntämällä työväline- 
ja sovellusohjelmien 
kehittyneitä 
ominaisuuksia sekä 
tietoverkkopalveluja 

Koulutuksen 
toteuttaminen 

avustaa koulutuksen ja 
opastuksen toteutuksessa 

vastaa annettavan 
koulutuksen ja 
opastuksen osan 
toteutuksesta 

järjestää itsenäisesti 
koulutuksen ja opastaa 
käyttäjiä 

Käyttöönoton 
opastaminen 

osallistuu asiakkaan 
opastamiseen laitteiston ja 
ohjelmistojen 
käyttöönotossa 

opastaa asiakasta 
laitteistojen ja 
ohjelmistojen 
käyttöönotossa 

opastaa asiakasta 
laitteistojen ja 
ohjelmistojen 
käyttöönotossa 

Tiedon 
suojaaminen 

suojaa työaseman 
palomuurin ja 
virustorjuntaohjelman avulla 

suojaa ohjeiden 
mukaisesti tietoverkossa 
käsiteltävän tiedon 

suojaa itsenäisesti 
tietoverkon palvelussa 
käsiteltävää tietoa ottaen 
huomioon tiedon 
arkaluonteisuuden 

Varmuuskopiointi varmuuskopioi tietoja 
palvelimelta 

varmuuskopioi 
palvelimen tiedot 
ohjeiden mukaisesti 

ylläpitää itsenäisesti 
palvelimen tietojen 
varmuuskopiointia 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti 
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Järjestelmän 
toimivuuden 
varmistaminen 

testaa asentamansa 
työasemalaitteiston 
toimivuuden ohjeiden 
mukaisesti 

testaa asentamansa 
työasemalaitteiston, 
sovellusohjelmat sekä 
tietoliikenneyhteydet 

testaa itsenäisesti 
asiakkaan käytäntöjen 
mukaisesti asentamansa 
työasemalaitteiston, 
sovellusohjelmat sekä 
tietoliikenneyhteydet 

Asennuksen 
dokumentointi 

dokumentoi asentamansa 
työasemalaitteiston ja 
sovellusohjelmat 

dokumentoi asentamansa 
työasemalaitteiston ja 
sovellusohjelmat 

dokumentoi itsenäisesti 
asiakkaan käytäntöjen 
mukaisesti 
työasemalaitteiston, 
sovellusohjelmat sekä 
tietoliikenneyhteydet 

Käyttöohjeiden 
laatiminen 

päivittää käyttöohjeita. laatii tarvittavia 
käyttöohjeita mallin 
mukaisesti. 

laatii asiakkaan toimintaa 
tukevia käyttöohjeita. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Mobiilien 
päätelaitteiden 
käyttö 

arvioi palvelujen 
saavutettavuutta mobiileilla 
päätelaitteilla 

arvioi palvelujen 
saavutettavuutta 
mobiileilla päätelaitteilla 

arvioi palvelujen 
saavutettavuutta 
mobiileilla päätelaitteilla 

Koulutuksen 
suunnittelu 

osallistuu annettavan 
koulutuksen ja opastuksen 
suunnitteluun 

suunnittelee annettavan 
koulutuksen ja 
opastuksen annettujen 
ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee asiakkaan 
tarpeiden mukaisen 
koulutuksen ja 
opastuksen 

Työpisteen 
ergonomiaan 
opastaminen 

avustaa asiakasta 
käyttämään ergonomisia 
ratkaisu- ja työpisteessä 

avustaa ja ohjaa 
asiakasta työpisteen 
ergonomisten ratkaisujen 
käyttöönotossa ja 
käytössä 

avustaa ja ohjaa 
itsenäisesti asiakasta 
työpisteen ergonomisten 
ratkaisujen suunnittelussa 
ja toteutuksessa 
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Tietoturvan 
varmistaminen 

toimii tietoturvan 
edellyttämällä tavalla 
ymmärtäen tietoturvan 
merkityksen organisaation 
toiminnassa 

toimii tietoturvan 
edellyttämällä tavalla 
ymmärtäen tietoturvan 
merkityksen 
organisaation 
toiminnassa 

toimii tietoturvan 
edellyttämällä tavalla 
ymmärtäen tietoturvan 
merkityksen 
organisaation 
toiminnassa 

Ongelmien 
ratkaiseminen 

kuvailee laitteistojen ja 
palveluiden käytössä 
ilmeneviä ongelmia 
asiantuntijoille ja 
palveluntarjoajille 

avustaa asiantuntijoita ja 
palveluntarjoajia 
laitteistojen ja palveluiden 
käytössä ilmenevien 
ongelmien 
ratkaisemisessa 

ratkaisee laitteistojen ja 
palveluiden käytössä 
ilmeneviä ongelmia 
yhteistyössä 
asiantuntijoiden sekä 
palveluntarjoajien kanssa 

Käyttöönoton 
suunnittelu ja 
dokumentointi 

osallistuu tieto- ja 
viestintäteknisen laitteen tai 
järjestelmän käyttöönoton 
suunnitteluun ja 
dokumentointiin 

suunnittelee ja 
dokumentoi tieto- ja 
viestintäteknisen laitteen 
tai järjestelmän 
käyttöönoton ohjeiden 
mukaisesti 

suunnittelee ja 
dokumentoi itsenäisesti 
tieto- ja viestintäteknisen 
laitteen tai järjestelmän 
käyttöönoton 

Englannin kielen 
käyttäminen 

tuntee alan keskeisen 
englanninkielisen 
terminologian. 

hakee työtehtäviinsä 
liittyvää tietoa 
englanninkielisistä 
lähteistä. 

hyödyntää 
englanninkielisiä 
tietolähteitä työssään. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja 
valintatilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

toimii itsenäisesti 
erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee itsenäisesti ja 
oma- aloitteisesti tietoa 
eri tietolähteistä 
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Vuorovaikuts ja 
yhteistyö 

noudattaa 
vuorovaikutustilanteisiin 
annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa 
oppimis- 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 
ihmisten 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 
mukaisesti ja noudattaa 
ammattiinsa kuuluvaa 
etiikkaa 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa 
toiminnassaan 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien ja 
tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
ja tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
ja tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

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

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

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

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

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

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 30 OSP 

 

Multimediatuotanto, 15 osp 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin 

 suunnitella multimediatuotteita 

 toteuttaa multimediatuotteita 

 käyttää ja soveltaa multimedia-alan ohjelmistotuot-
teita, laitteistoja ja tekniikkaa 

 dokumentoida tuotantoprosessin 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 

opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-
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mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 
o suunnittelu 
o toteutus 
o testaus 
o dokumentointi 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
o laitteiden ja ohjelmien hallinta 
o toteuttaminen 
o editointi 
o tallentaminen 
o testaaminen 
o resurssien hallinta 
o estetiikka 
o tuotantoprosessien dokumentointi 
o projektissa toimiminen 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 
o tiedostomuotojen hallinta 
o kerrontatekniikoiden hallinta 
o käyttöohjeiden laatiminen 
o säännösten noudattaminen 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o vuorovaikutus ja yhteistyö 
o ammattietiikka  
o terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näy-

tössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 

olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perus-

teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 

ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  oppilaitoksen luokkatilat ja oppimisympäristöt 

 verkkoympäristöt ja muut virtuaaliset oppimisympäris-
töt 

 työelämä, yritysten tilat 

Oppimismenetelmät  lähiopetus, verkko-opetus 

 tiimioppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 asiakastyöt, työpajatyöskentely 

 portfolio, tuote. 
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten 

toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat 

ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista mm. rohkaisemalla 

asiakasprojekteihin ja taitaja-kilpailuihin. Opettajat ohjaavat 

työssäoppimispaikkojen valinnoissa. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus, aloitekyky ja yrittäjyys,  

 viestintä- ja mediaosaaminen,  

 luonnontieteet, teknologia ja tietotekniikka 

 kestävä kehitys, estetiikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

 

 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

Ensimmäisenä vuotena 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnittelu suunnittelee ja valmistelee 
ohjatusti työtehtäviä 

suunnittelee ja 
valmistelee työtehtäviä 

suunnittelee ja 
valmistelee itsenäisesti 
työkokonaisuuden 

Toteutus työskentelee suunnitelman 
mukaan noudattaen 
työohjeita, 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 
tilanteista oma-
aloitteisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
onnistumista, perustelee 
arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää 
työskentelytapojaan ja 
työympäristöään 
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Testaus arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden pohjalta 
sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työnsä tuloksia 
laatutavoitteiden pohjalta 
sekä toimii saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi itsenäisesti työnsä 
tuloksia laatutavoitteiden 
pohjalta ja osana 
kokonaisuutta sekä toimii 
saamansa palautteen 
mukaisesti 

Dokumentointi dokumentoi työn ja sen 
tulokset. 

dokumentoi 
suunnitelman, työn ja sen 
tulokset annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 

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

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien 
hallinta 

käyttää tavanomaisia 
multimediasuunnittelun 
perusajatuksia ja -
menetelmiä 

käyttää 
multimediasuunnittelun 
perusajatuksia ja  

-menetelmiä 

käyttää ja soveltaa 
itsenäisesti 
multimediasuunnittelun 
perusajatuksia ja -
menetelmiä 

Laitteiden ja 
ohjelmien hallinta 

käyttää työssään tarvitsemia 
laitteistoja ja ohjelmistoja 
sekä ylläpitää niitä 

käyttää organisaation 
laitteistoja ja ohjelmistoja 
huolellisesti sekä ylläpitää 
niitä 

käyttää itsenäisesti ja 
huolellisesti organisaation 
laitteistoja ja ohjelmistoja 
sekä ylläpitää niitä 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

Toteuttaminen toteuttaa 
multimediaesityksen, joka 
sisältää tekstiä, ääntä, 
kuvaa, videokuvaa ja 
animaatiota 

toteuttaa ohjeiden 
mukaisesti 
multimediaesityksen, joka 
sisältää tekstiä, ääntä, 
kuvaa, videokuvaa ja 
animaatiota 

toteuttaa itsenäisesti 
suunnitelman mukaisen 
multimediaesityksen, joka 
sisältää tekstiä, ääntä, 
kuvaa, videokuvaa ja 
animaatiota 
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toteuttaa interaktiivisen 
mediatuotteen vaatiman 
graafisen käyttöliittymän osia 

toteuttaa interaktiivisen 
mediatuotteen vaatiman 
graafisen käyttöliittymän 

toteuttaa itsenäisesti 
interaktiivisen 
mediatuotteen vaatiman 
graafisen käyttöliittymän 

Editointi editoi ääntä ja kuvaa 

digitaaliseen muotoon 

editoi monipuolisesti 
ääntä ja kuvaa 
digitaaliseen muotoon 

editoi itsenäisesti ja 
monipuolisesti ääntä ja 
kuvaa digitaaliseen 
muotoon 

Tallentaminen tallentaa multimediatuotteita 
tuttuihin 
tiedostoformaatteihin 

tallentaa 
multimediatuotteita eri 
tiedostoformaatteihin 

tallentaa itsenäisesti 
multimediatuotteita eri 
tiedostoformaatteihin 

Testaaminen testaa multimediatuotteen 
toimivuuden testitapauksilla 

testaa ohjeiden 
mukaisesti 
multimediatuotteen 
toimivuuden annettujen 

testaa itsenäisesti 
multimediatuotteen 
toimivuuden 

Resurssien hallinta laatii ohjatusti 
kustannusarvion ja 
tuotantoaikataulun jollain 
työvälineohjelmalla 

laatii kustannusarvion ja 
tuotantoaikataulun jollain 
työvälineohjelmalla 

laatii itsenäisesti 
kustannusarvion ja 
tuotantoaikataulun 
sopivalla 
työvälineohjelmalla 

Estetiikka työskentelee alan 
esteettisten periaatteiden, 
työympäristön viihtyisyyden 
ja muiden työn 
lopputuloksen ulkonäköön 
vaikuttavien tekijöiden 
mukaisesti 

työskentelee alan 
esteettisten periaatteiden, 
työympäristön 
viihtyisyyden ja muiden 
työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään alan esteettisiä 
periaatteita – toimii 
työympäristön 
viihtyisyyteen ja muiden 
työn lopputulokseen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden edistämiseksi 

Tuotantoprosessien 
dokumentointi 

dokumentoi 
tuotantoprosessin 

dokumentoi ohjeiden mu- 
kaisesti tuotantoprosessin 

dokumentoi itsenäisesti 
tuotantoprosessin 
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Projektissa toimi- 
minen 

käyttää projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

käyttää 
projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

käyttää 
projektityöskentelyn 
työvälineitä hyödyntäen 
tietotekniikkaa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tiedostomuotojen 
hallinta 

käyttää kuvan- ja 
äänenkäsittelyn 
tiedostomuotoja 

käyttää kuvan- ja 
äänenkäsittelyn keskeisiä 
tiedostomuotoja 

käyttää itsenäisesti 
kuvan- ja äänenkäsittelyn 
tiedostomuotoja 

Kerrontatekniikoide
n hallinta 

käyttää kerrontatekniikoita 
kuva- ja äänimedioihin 

käyttää erilaisia 
kerrontatekniikoita kuva- 
ja äänimedioihin 

soveltaa erilaisia 
kerrontatekniikoita kuva- 
ja äänimedioihin 

Käyttöohjeiden 
laatiminen 

laatii asennus- ja 
käyttöohjeet 

laatii ohjeiden mukaisesti 
asennus- ja käyttöohjeet 

laatii itsenäisesti 
asennus- ja käyttöohjeet 

Säännösten 
noudat- taminen 

noudattaa työtehtävissään 
tekijänoikeuslakia. 

noudattaa 
työtehtävissään 
tekijänoikeuslakia. 

noudattaa 
työtehtävissään 
tekijänoikeuslakia. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

tarvitsee ohjausta ja tukea 
muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa 

toimii muuttuvissa ja 
valintatilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

toimii itsenäisesti 
erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee itsenäisesti ja 
oma- aloitteisesti tietoa 
eri tietolähteistä 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

noudattaa 
vuorovaikutustilanteisiin 
annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa 
oppimis- 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 
ihmisten 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 
mukaisesti ja noudattaa 
ammattiinsa kuuluvaa 
etiikkaa 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa työtehtävissään 
tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää lainsäädäntöä 

noudattaa työssään 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 

noudattaa kaikessa 
toiminnassaan 
tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyvää 
lainsäädäntöä 
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Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien ja 
tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
ja tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
ja tietoturvaohjeiden 
edellyttämällä tavalla 

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

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

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, 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 
huomioon ergonomian. 

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

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

 

Erikoismyyjä, 15 osp 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: 

 hakea ja analysoida tuotetietoa sekä tehdä hankinta-
ehdotuksia asiakkaalle 

 osaa keskeiset asiat kuluttaja-, verkko- ja erikoiskaup-
paoikeudesta sekä B2B oikeudesta 

 osaa tuotevastuun ja tuoteturvallisuuden perusteet 

 osaa toimia erikoismyyjänä kuluttaja ja B2B kaupassa 

 osaa reklamaatio ja takuuasioiden käsittelyn 

 osaa asiakashankinnan perusteet 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 

opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaa-

mista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitai-

toa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista 

ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, op-

pimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvioin-

titaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 
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opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä 

opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja mo-

tivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henki-

lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työs-

säoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tar-

vittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-

kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-

vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 

olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-

ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, 

tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pe-

rustutkinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-

teet 

 Työprosessin hallinta 
o myyntiprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
o laitteiden ja ohjelmien hallinta 
o asiakaspalvelutilanteen hallinta 
o dokumentointi 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 
o tuotetuntemus 
o palveluoikeus 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o vuorovaikutus ja yhteistyö 
o ammattietiikka 
o terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näy-

tössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 

olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perus-

teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 

ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 

voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-

totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 

osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 virtuaalinen oppimisympäristö, esim. etäluennot 

 työelämä 

Oppimismenetelmät  lähiopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 portfolio, tuote 
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten 

toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat 

ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkin-

non osiin 

 

 

Tutkinnon osan sijoittumi-

nen tutkinnon toteutuksessa 

 

Toisena vuotena 
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VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

HYGIENIAOSAAMINEN, 2 OSP 

 

Tavoitteet Opiskelija 

 osaa elintarvikkeiden hygieniaosaamisen (mikrobiologia, ruoka-
myrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, 
puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö) 

Opetusmenetelmät Verkkokurssi Moodle-oppimisalustalla 

Arviointi Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö 

Muu arviointi Arvosana muodostuu verkkokurssin tehtävien hyväksynnästä ja hyväksy-
tyn hygieniapassitentin pistemäärästä. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 saa hygieniapassi-verk-
kokurssin tehtävät hy-
väksytysti läpi  

saa hygieniapassi-verk-
kokurssin tehtävät hy-
väksytysti läpi ja läpäi-
see Eviran hygie-
niaosaamistestin pis-
teillä 34- 37. 

saa hygieniapassi-verk-
kokurssin tehtävät hy-
väksytysti läpi ja läpäi-
see Eviran hygie-
niaosaamistestin pis-
teillä 38- 40. 

 

ANNISKELUOSAAMINEN C-LUPA, 2 OSP 

 

Tavoitteet 

 

Opiskelija 

 perehtyy anniskeluasioihin siten, että hän hallitsee Suomen ravin-
toloissa tapahtuvan alkoholijuomien anniskelua koskevat sään-
nökset sekä läpäisee anniskeluvastaavan pätevyyden antavan 
testin. 

 löytää lain säätämät oleelliset asiat Alkoholiasiat ravintolassa –op-
paasta(Valviran opas)  

Opetusmenetelmät Opiskelu tapahtuu Moodle-verkkoympäristössä, harjoitustehtävät, itsenäi-
nen opiskelu 

Arviointi Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö 

Muu arviointi Saadakseen arvosanan opiskelijan on suoritettava kaikki kurssitehtävät 
hyväksytysti ja suoritettava hyväksytysti anniskeluvastaavan testi. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Alkoholilainsäädäntö 
ja tupakkalaki 

Saadakseen tyydyttä-
vän arvosanan opiskeli-
jan on suoritettava 
kaikki kurssitehtävät hy-
väksytysti. 

Saadakseen hyvän ar-
vosanan opiskelijan on 
suoritettava kaikki kurs-
sitehtävät hyvällä ta-
solla ja suoritettava hy-
väksytysti anniskeluvas-
taavan testi. 

Saadakseen kiitettävän 
arvosanan opiskelijan 
on suoritettava kaikki 
kurssitehtävät kiitettä-
vällä tasolla ja suoritet-
tava anniskeluvastaa-
van testi seuraa-
vasti:(oikein vastaus-
prosentti 85 %). 

 

3D-TULOSTAMINEN JA SUUNNITTELU, 10 OSP 

 

Tavoitteet 

 

Opiskelija osaa 

 3D-tulostamisen taustat ja merkitys 

 käyttää 3D-mallinnusohjelmistoa 

 mallintaa 3D-kappaleita itse ja hyödyntää sekä muokata 
valmiita malleja 

 konfiguroida 3D-tulostuslaitteiston toimintakuntoon ja 
asentaa tarvittavat ohjelmistot 

 tulostaa 3D-tulostimella  
 

Opetusmenetelmät Luokkaopetus, itsenäinen opiskelu 

Arviointi Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö 

Muu arviointi Saadakseen tyydyttävän arvosanan opiskelijan tulee tehdä tehtä-
vät hyväksytysti ja osallistua tuntityöskentelyyn. 

 

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1  

Opiskelija 

Hyvä H2  

Opiskelija 

Kiitettävä K3  

Opiskelija 

Taustat ja merkitys ymmärtää 3D-tulostuksen 

taustan ja merkityksen 

ymmärtää 3D-tulostuksen 

taustan ja merkityksen 

ymmärtää 3D-tulostuksen 

taustan ja merkityksen  

3D-mallinnusohjel-

misto 

osaa käyttää 3D-mallin-

nusohjelmistoa ohjatusti 

osaa käyttää vähintään 

kahta 3D-mallinnusohjel-

mistoa 

osaa käyttää 3D-mallinnus-

ohjelmistoa monipuolisesti, 

osaa mm. yhdistellä eri mal-

linnusohjelmistojen toimin-

toja 
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3D-mallintaminen osaa käyttää valmiita 3D-

malleja 

osaa tehdä itse yksinkertai-

sia 3D-malleja 

osaa suunnitella, korjata ja 

toteuttaa monipuolisia 3D-

malleja 

3D-tulostuslaitteisto osaa käyttää valmiiksi 

konfiguroitua 3D-tulostus-

laitteistoa ohjatusti 

osaa asentaa tarvittavat 

ohjelmat ja konfiguroida 

3D-tulostuslaitteiston toi-

mintakuntoon 

osaa asentaa tarvittavat oh-

jelmat ja konfiguroida 3D-tu-

lostuslaitteiston toiminta-

kuntoon. Ymmärtää miten 

eri asetukset vaikuttavat 

laitteiston toimintaan 

3D-tulostaminen osaa tulostaa yksinkertai-

sia kappaleita 

osaa tulostaa kappaleita osaa tulostaa kappaleita ja 

osaa ratkaista erilaisia on-

gelmatilanteita 

 

SOME MYYNNIN JA MARKKINOINNIN APUNA, 2 OSP 

 

Tavoitteet 

 

Opiskelija 

 tutustuu erilaisiin sosiaalisen median sovelluksiin ja niiden 
käyttötarkoituksiin  

 löytää markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin parhaiten soveltu-
vimman sosiaalisen median sovelluksen 

 osaa luoda itse ja päivittää käyttäjäprofiiliaan sekä hyödyntää 
sosiaalisen median sovellusta työssään 

Opetusmenetelmät Lähi- ja etäopetus, tehtävät  

Arviointi Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö 

Muu arviointi Saadakseen vähintään tyydyttävän arvosanan, opiskelijan tulee osal-
listua lähiopetukseen sekä tehdä vaadittavat tehtävät 

 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Sosiaalisen median 
eri sovelluksissa    
toimiminen 

Opiskelija tutustuu eri-
laisiin myynnin ja mark-
kinoinnin alalla hyödyn-
nettäviin SoMe:n sovel-
luksiin ja ymmärtää eri-
laisten sosiaalisten me-
dioiden käyttötarkoituk-
sen  

Osaa valita hyödyllisim-
mät SoMe:n sovellukset 
ja luoda vähintään yh-
teen sovellukseen käyt-
täjäprofiilin sekä päivit-
tää valittuja sosiaalisen 
median sovelluksia 

Osaa käyttää monipuo-
lisesti ja aktiivisesti eri-
laisia sosiaalisen me-
dian sovelluksia markki-
noinnin ja myynnin tu-
kena 
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DIGIKAMERAKUVAUKSEN PERUSTEET, 2 OSP 

 

Tavoitteet 

 

Opiskelija 

 käyttää digikameraa ja ymmärtää kuvauksen periaatteet ja pystyy 
myös hyödyntämään tuotettuja kuvia  

Opetusmenetelmät Luokkaopetus, itsenäinen opiskelu 

Arviointi Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö 

Muu arviointi Saadakseen vähintään tyydyttävän arvosanan, opiskelijan tulee osallis-
tua lähiopetukseen sekä tehdä vaadittavat tehtävät 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Erilaisten digikame-
roiden käyttö 

käyttää digikameraa oh-
jatusti 

käyttää digikameraa it-
senäisesti 

käyttää erilaisia digika-
meroita monipuolisesti  

Kuvaaminen kuvaa kohteita ohjatusti kuvaa erityyppisiä koh-
teita ja osaa myös rajaa 
kohteita 

kuvaa erityyppisiä koh-
teita ja osaa esim. ra-
jata kohteita ja ymmär-
tää kuvaamisessa ns. 
kultaisen leikkauksen 
kuvan sommittelussa 

Kuvankäsittely käsittelee ja tallentaa 
kuvia ohjatusti 

tekee kuvankäsittelyn 
perustöitä 

käyttää kuvankäsittely-
ohjelmaa monipuolisesti 
ja ymmärtää eri tiedos-
tomuotojen käyttökoh-
teet 

 

MUSIIKKIPROJEKTI, 4 OSP 

 

Tavoitteet 

 

Opiskelija 

 ymmärtää musiikin kuuntelemiseen, tekemiseen ja tuottamiseen 
liittyviä käsitteitä ja termejä ja osaa hyödyntää alan ohjelmia 

 

Opetusmenetelmät Luokkaopetus, itsenäinen opiskelu tai vaihtoehtoisesti verkkokurssi 

Arviointi Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö 

Muu arviointi Saadakseen vähintään tyydyttävän arvosanan opiskelija pitää tehdä 
kurssilla vaadittavat tehtävät 
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Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1  

Opiskelija 

Hyvä H2  

Opiskelija 

Kiitettävä K3  

Opiskelija 

Musiikkiin liittyvien 

laitteiden tekniikka ja 

toiminta 

Opiskelija osaa ohja-

tusti käyttää erilaista 

musiikkiin liittyvää tek-

niikkaa ja laitteita 

Opiskelija pystyy käyttä-

mään erilaista musiikkiin 

liittyvää tekniikkaa 

Opiskelija pystyy käyttä-

mään ja hyödyntämään 

itsenäisesti erilaista mu-

siikkiin liittyvää tekniikkaa 

Musiikin tekeminen 

ja tuottaminen 

Opiskelija osaa ohja-

tusti käyttää erilaisia 

musiikin tekemiseen ja 

tuottamiseen liittyviä 

laitteita ja ohjelmia 

Opiskelija osaa käyttää 

erilaisia musiikin tekemi-

seen ja tuottamiseen liit-

tyviä laitteita ja ohjelmia 

Opiskelija osaa myös it-

senäisesti käyttää ja hyö-

dyntää erilaisia musiikin 

tekemiseen ja tuottami-

seen liittyviä laitteita ja 

ohjelmia 

 

PELIOHJELMOINTI-APPSIT, 4 OSP 

 

Tavoitteet 

 

Opiskelija osaa 

 peliohjelmoinnin keskeiset tekniikat ja käsitteet 

 valita oikeita välineitä ja tekniikoita eri alustoille 

 suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia pelejä 
 

Opetusmenetelmät Luokkaopetus, etäopetus, projektioppiminen, itsenäinen opiskelu 

Arviointi Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö 

Muu arviointi Saadakseen vähintään tyydyttävän arvosanan opiskelija pitää tehdä kurs-
silla vaadittavat tehtävät 

 

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1  

Opiskelija 

Hyvä H2  

Opiskelija 

Kiitettävä K3  

Opiskelija 

Tekniikat ja käsitteet ymmärtää peliohjel-

moinnin käsitteitä 

ymmärtää peliohjelmoin-

nin käsitteitä ja siinä käy-

tettäviä tekniikoita 

ymmärtää peliohjelmoinnin 

käsitteitä ja siinä käytettäviä 

tekniikoita sekä osaa itse-

näisesti etsiä lisää tietoa 
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Välineet ja menetel-

mät 

osaa valita oikeat väli-

neet ja menetelmät eri 

alustoille ohjatusti 

osaa valita oikeat väli-

neet ja menetelmät eri 

alustoille 

osaa valita oikeat välineet ja 

menetelmät eri alustoille  

Suunnittelu ja toteut-

taminen 

osaa suunnitella ja to-

teuttaa pienimuotoisia 

pelejä ohjatusti 

osaa suunnitella ja to-

teuttaa pienimuotoisia 

pelejä 

osaa suunnitella ja toteuttaa 

pelejä monipuolisesti 

 

TYÖPAIKKAOHJAAJANA TOIMIMINEN, 5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen 
näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin koh-
teet ja arviointikriteerit 

 neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaami-
sen näyttöjen toteuttamisesta 

 valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa 
työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia 

 perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa 
tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin 

 esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työ-
elämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille 

 käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen 
perusteella ja sovitella näkemyseroja 

 toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa 

 vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta 

 itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään 
ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden 
mukaan 

 arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa 
toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 
käytetä. 

Osaamisen arviointi 
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Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin    
kohteet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

Työprosessin hallinta 

 Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Opiskelijan ohjaaminen 

 Opiskelijan arviointi 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen 

 Opetussuunnitelmien tunteminen 

 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Näyttö- 
ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava 
osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä Suunnitelma ammattiosaami-
sen näyttöjen toteuttamisesta. 

Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaa-
misen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toi-
mintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön 
työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. 
Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja am-
mattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssä-
oppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun am-
mattiosaamisen näytön yhteydessä. 

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työ-
kohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestä-
jän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen 
kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla.  
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 verkko-opintoina- ja lähiopetuksena 

 työssäoppiminen 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 
ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä 
viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän 
havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyt-
tää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyt-
tää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -
ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalai-
suuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskun-
nan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla ta-
valla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa 
ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän 
pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. 
Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asialli-
sesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaa-
vien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 
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Integrointi yhteisiin          
tutkinnon osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja integroidaan tähän am-
matilliseen tutkinnon osaan:  

Ei integrointia. 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan jonkin ammatillisen tutkinnon osan 
työssäoppimisen yhteydessä. 

 

 


