
Minna Väisänen 
 Opettaja, tutkintovastaava 

stadinaikuisopisto.com 

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 
 
Ryhmätunnus: AS16AVVA 



Hallinto  
 
Toimialarehtori 
Sini Syväniemi 
 
Koulutuspäällikkö 
Terttu Virtanen  
 
Tutkintovastaava ja opettaja 
Minna Väisänen 
 
Opintosihteeri 
Ritva Räsänen 
 

Hallinto ja opettajat  
Opettajat  
 
Editointi, kuvaus, valaisu, jälkituotanto, 
VFX 
Jouko-Thomas Kleine  
 
Kuvaus, valaisu ja ääni  
Tommi Rosnell  
 
Valokuvaus 
Tero Puha ja Kalle Kataila  
 
Tuotannot ja tutkintotilaisuudet 
Minna Väisänen 
 
Kalustomestari 
Jyri-Hannu Erviälä 
  
Kouluisännät   
Veikko Manninen ja Timo Mastosalo (ilta) 



Ammatillinen perustutkinto 

 
Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto antaa yleisen kelpoisuuden 
ammattikorkeakouluopintoihin sekä kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin sen mukaan kuin asianomainen korkeakoulu tai yliopisto niin päättää.  
(Oph määräys 56/011/2009) 

Ammattitutkinto  
- Alan peruskoulutus tai vastaavat tiedot 
- Täydentäviä ja syventäviä opintoja 
- Noin kolmen vuoden työkokemus 

Erikoisammattitutkinto  
- Alan peruskoulutus tai vastaavat tiedot 
- Täydentäviä ja syventäviä opintoja 
- Noin viiden vuoden työkokemus 



Mitä tehdään? Katsotaan tutkinnon perusteista 
 
Mitä tutkintotilaisuuksissa pitää osata?  

• Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset on listattu ensimmäisenä 
• Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa… 

 
Mitä arvioidaan? 

• Osaamisen arviointi –taulukko  
• Arvioinnin kohde (1-4 Työprosessin hallinta jne.) 
 

Tutkinnon perusteet 

Miten arvioidaan?  
• Arviointikriteerit: Tyydyttävä (T1), Hyvä (H2), Kiitettävä (K3) 
 
 
Tutkintotilaisuudessa arvioidaan tutkinnon perusteiden määrittelemiä 
ammattitaitovaatimuksia kirjaimellisesti.  



Vastaavatko työtehtävät tutkinnon ammattitaitovaatimuksia? 
 

• Voit suorittaa tutkintotilaisuudet työpaikalla  tai asiakastöillä tutkinnon 
osan kerrallaan.  

 
Työpaikalla järjestetään tutkintotilaisuus, jossa kolme alan edustajaa 
arvioivat työsi. 

Oletko jo av-alalla töissä? 

Työnantaja 

Työntekijä 

Koulutusalan  
edustaja 



Onko osaamista ja haluat valmistua nopeammin?  

• Järjestämme tutkintotilaisuuksia useamminkin toisen 
tutkintotilaisuuden yhteydessä tai ostamme ne toisesta 
oppilaitoksesta 
 

• Voimme hakea osaamisen tunnustamista aikaisempien 
opiskelu- tai työtodistusten perusteella. Ammattitaidon 
täytyy silloin olla ajankohtaista.  
 

• Pelkällä portfoliolla tai valmiilla töillä ei voi valmistua, täytyy 
aina myös näyttää suunnitelmat ja prosessi (esim. 
Premieren aikajanalta miten on editoinut) 



Tule kouluun 
 
• Opetusta pääasiassa ma - to alkaen klo 16.30 
• 1ov=16h lähiopetusta + 24h itsenäinen työskentelyä = 40h/ vko. 

 
Etsi työssäoppimispaikka tai työpaikka 
 
• Vähintään kolmen viikon jakso kuuluu opintoihin 
• Kansainväliseen jaksoon rahoitusmahdollisuus 
• Paras ajankohta kesällä tai joululomalla 
 
Tee asiakastöitä työpaikalla 
 
• Tutkinto suoritetaan asiakastöillä 
• Asiakkaana seurat, yhteisöt, yksityishenkilöt, projektit, online-työt  
 
Täydennä portfoliota ja valmistaudu haastatteluun 
 
• Tutkintotilaisuudessa arvioijat katsovat asiakastöistä koostuvan  

portfoliosi  
 

Tarvitsetko opetusta ja av-alan työkokemusta? 



Valinnaiset tutkinnon osat 
  
• Video- elokuvatuotannon 
toteuttaminen  
• Äänituotannon toteuttaminen 
 
 

Tutkintotilaisuudet ja lähiopetus 

Syksy 2016 

Kevät 2017 

 Syksy 2017 

 
Pakolliset tutkinnon osat 
 
• Audiovisuaalisen tuotannon 
toteuttaminen 

Valinnaiset tutkinnon osat 
 
• Animaatio- ja 

tehostetuotannon 
toteuttaminen 
 

Työssä tai työssä oppimassa 

Tutkintotilaisuus 1 

Tutkintotilaisuus 2-3 

Tutkintotilaisuus 4 
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Portfolio  

Lähiopetuksen projektit  

Työpaikalla 

Henkilökohtaistamis-
suunnitelma 

Tutkinnon suorittaminen  

Henkilökohtainen 
näyttösuunnitelma 

Tu
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Henkilökohtainen 
näyttösuunnitelma 

Henkilökohtainen 
näyttösuunnitelma 
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Täytä henkilökohtaistamissuunnitelma 
 
• Skannaa todistukset + tallenna Megalle 
• Varaa haastatteluaika Doodlesta 
• Lähetä lomakkeet ennen haastattelua minna.vaisanen@stadinao.fi 
• Skannaa tai ota mukaan puuttuvat kopiot koulu-, työ-, kurssi- todistuksista 

 
Kartoitetaan nykyinen osaaminen 

• työkokemus, harrastukset, tietokonetaidot 
• lähiopetuksen tarve  

 
Keskustellaan miten suoritat tutkinnon 

• työpaikalla / työssä oppimalla 
• suoraan tutkintotilaisuuksiin 

 
Miten puuttuva osaaminen hankitaan  

• Lähiopetuksessa   
 

Allekirjoitetaan x 2kpl  

Henkilökohtaistamissuunnitelma 

mailto:minna.vaisanen@stadinao.fi


Lue suoritettavan tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset 
 
Kirjoita näyttösuunnitelmaan  
• miten 
• missä  
• minkälaisilla asiakastöillä  
suoritat ammattitaitovaatimusten jokaisen kohdan 
 
Keskustele suunnitelmasta tutkintovastaavan ja työpaikan 
edustajan kanssa 
 
Liitteeksi todistukset aikaisemmasta osaamisesta 
ja tarvittaessa kirjallinen kuvaus työstä 
 
• Täytetään jokaisesta tutkinnon osasta 
ennen tutkintotilaisuutta 
• Lähetä minna.vaisanen@stadinao.fi 
• Toimitetaan arvioijille ja tutkintotoimikunnalle 

 

Henkilökohtainen näyttösuunnitelma 

mailto:minna.vaisanen@stadinao.fi


Tutkintotilaisuus ei liity lähiopetukseen 
 
• Suoritetaan asiakastöillä, työpaikalla, työssä 

oppimispaikalla, on-line, projekteissa tai tuotannoissa 
• Opettaja ei ole paikalla, osallistu tutkintotilaisuuteen tai 

anna numeroa 
  
 
Sinä päätät mitä asiakastöitä esität arvioijille 
 
• Arvioijat katsovat täyttyvätkö ammattitaitovaatimukset 
• Jos portfolio tai työ ei kata kaikkia arvioinnin kohteita, 

suoritusta täydennetään 
• lisätehtävällä  
• kirjallinen raportilla 
• arvioijien haastattelulla 

Tutkintotilaisuus vs. lähiopetus 



 
Kerää portfolioon  asiakastöitä ja työnäytteitä  
koko uran ajalta 
 
Tutkintotilaisuutta varten: 
 
• Tallenna myös muut dokumentit (budjetit, 

suunnitelmat, käsikirjoitukset, alkuperäistiedostot) 
 

• Perustele itsearvioinnissa, miksi valitsit tietyn laitteen, 
ilmaisutavan tai muun ratkaisun 
 

• Valmistaudu arvioijien haastatteluun 
 

• Arvioijat esittävät arvosanaa ja sen hyväksyy 
audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta  

Tutkintotilaisuus vs. lähiopetus 



Lähiopetus 
 
• Projekteja, harjoitustöitä, tehtäviä 

 
• Opettaja antaa S-merkinnän opintorekisteriin 

(suoritettu)  
 

• Töiden palautus opettajalle Basecamppiin, ei 
portfolioon 
 

• Päiväkirjat toimitetaan opintojen rahoittajille 
puolivuosittain (Kela, TE-toimisto) 
 

• Harjoitus- ja koulutyöt eivät ole 
tutkintotilaisuusmateriaalia 

  
• Ohjelma päivittyy osoitteessa stadinaikuisopisto.com 
 

Tutkintotilaisuus vs. lähiopetus 



Tutkintotilaisuuteen valmistautuminen 

Tallenna + jaa materiaalit Kerro miten suoritat 
tutkinnon 
 
• Täytä henkilökohtainen 

näyttösuunnitelma 
 

• Kerro aikaisemmasta 
osaamisestasi 
 

• Liitteeksi työ- ja 
tutkintotodistuksia 
skannattuna 

Lisää työ portfolioon 

• Valmistele kansiot ja 
aikajana esittelyä varten 
 

• Valmistaudu haastatteluun 



Julkinen portfolio arvioijille ja tutkintotoimikunnalle  

Kuvaus av-alan töistä ja itsestäsi  
• Ansioluettelo eli linkki LinkedIn 

profiiliin 
• Koulutus 
• Työkokemus 

Tuotannon nimi 
• Asiakas  
• Vuosi  
• Oma työrooli  

Asiakastöitä  

Muut työt  
• Harrastukset, taiteellinen  
toiminta, artikkelit 



Muut dokumentit  arvioijille ja tutkintotoimikunnalle  

Osittain julkiset  
• Synopsis, käsikirjoitus, budjetti 
• Tuotantosuunnitelmat 
• Storyboardit, call-sheetit 
• Kalustolistat, Still-kuvat 
• Print-screenit  
 

Ei-julkiset  
• Työtodistukset 
• Tutkintotodistukset 
 
• Skannaa, tallenna 

pilvipalveluun ja kopioi 
  
• Toimitetaan tarvittaessa 

henkilökohtaisen 
näyttösuunnitelman mukana. 



Tutkintotilaisuus 

Työnantaja (TA), työntekijä (TT) ja opetusalan edustaja (OPE) arvioivat  
- Portfolion 
- Suunnittelumateriaalit  
- Alkuperäiset kuva- ja äänitiedostot  
- Seuraavat prosessia (kuvaukset, editointi aikajanalta)  
- Haastattelevat tarvittaessa 
- Esittävät arvosanaa av-viestinnän tutkintotoimikunnalle (H1, T2, K3)  



K3 
H2 
T1 
0 Hylätty 

Tyydyttävä 

Kiitettävä 
Hyvä 

Arviointi 

Asiakastyön arviointi 
 
• Suunnitelmat 
• Työprosessi 
• Portfolio 
 
Lue ammattitaitovaatimukset 
ja arviointikriteerit ennen tutkintotilaisuutta 

Haastattelu  
 

• Kokonaisarvosana   
• Kirjalliset perustelut  

Av-viestinnän 
tutkintotoimikunta 
 
• Hyväksyy tai hylkää 
arvosanaesityksen  

Itsearviointi 
 
• Kirjoita  tai kerro omasta 

suorituksestasi 
tutkintotilaisuudessa  

Arviointipöytäkirja tutkintotoimikunnalle 



TE-toimisto, Kela 
 
• Opiskelun on oltava päätoimista 
• suoritettava kolme (3) opintoviikkoa kuukaudessa 
 
Opintojen etenemistä seurataan puolivuosittain 
 
• Opintorekisteriotetteella (ennen juhannusta ja joulua) 
• Keskeytysilmoituksella (lähtee opintosihteeriltä suoraan kirjaamoon) 
 
Päiväkirja  
 
• Lähiopetuksen aikana opettajat pitävät läsnäololistaa 
• Osaaminen arvioidaan asteikolle S= suorittanut 
 

Miten opintoviikot lasketaan? 
 
• 1ov = 16h työviikko (sis. lähiopetus, tuotannot, itsenäinen työskentely) 
 

Opintojen rahoitus  



Tiedot koulutuspalvelun tuottajasta 
Stadin aikuisopisto, Muotoilijankadun toimipaikka, Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki, 09-3108415 
 
Tutkinnon, tutkinnon osan tai koulutusohjelman nimi 
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 

 
Opintojen kesto 
Opintojen alkamispäivä  11.8.2016 
Opintojen päättymispäivä 20.12.2017 
 
Loma-ajat opiskeluaikana ja mahdolliset muut ajanjaksot opiskeluaikana, jolloin opintoja ei 
suoriteta 
Kesäloma 1.6.2017-31.7.2016  tai jos olet työssä oppimisjaksolla   26.6.2017 - 31.7.2017 
Joululoma 22.12.2016-8.1.2017 
 
Opintojen laajuus 
Nimellislaajuus 120 ov 
 
Opintojen laajuus keskimäärin 
3 ov/kk 
 
Koulutuksessa on säädetty 
Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
 
Koulutus johtaa 
Ammatilliseen perustutkintoon 

Esimerkkitiedot TE-toimiston opintoraha -hakemukseen 



Työvälineet 

LaCie Rugged Mini 1 TB 
USB3.0 ulkoinen 
kovalevy 
- Omien tiedostojen tallentamiseen 
- Videoeditointiin 
- Varmuuskopiointiin Transcend 64GB UHS-I U3 SDXC-

muistikortti 
XAVC S ja 4K-videokameroihin  
UHS-I Speed Class 3 (U3 - vähintään 30 MB/s kirjoitusnopeus) 
SDHC Class 10 
SD 4.20 määritysten mukainen 

MacBook Pro  



Softat 



 
 
 

Aula, kouluisännät, ruokala auditorio 

Opettajanhuone, kopiokone, neukkari  

317 Käsikirjoitusluokka + tulostin 

702 Stage 
iso filmistudio 

711  Valokuvausstudio 

710 
Lavastamo 

Ääniluokka ja äänistudiot: 
Suspense , Droppari, Särö 

526 Episodi 
514 Kuvankäsittely 

706 
opetusluokka 

415 Tilde / Editointiluokka 
416 Akvaario / Opettajien huone 

Kalustovarasto, autotalli K 

1 

2 

3 

4 
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Ma-pe 8-19 

ma-pe 10–18 
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