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Ammatillinen koulutus

 Liiketoiminnan perustutkinto 180 , merkonomi: Yhteishaku

 2 x 30 osp kirjastoalan valinnaisia (Ei toteudu Keudassa!)

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910071/reformi/tiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910071/reformi/tiedot


Tieto- ja kirjastopalvelujen 

ammattitutkinnon muodostumien

 Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto (150 osaamispistettä, osp) 

muodostuu kahdesta osaamisalasta, jotka ovat

❖ Kirjastopalvelujen osaamisala 

❖ Kirjastoautopalvelujen osaamisala



Ammattitutkinto

 Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden 

mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on 

perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin 

työtehtäviin (=kirjastoammatilliset tehtävät).

Lähde: https://www.ael.fi/tutkinnot/ammatilliset-tutkinnot/ammatillisissa-
tutkinnoissa-kolme-tasoa

https://www.ael.fi/tutkinnot/ammatilliset-tutkinnot/ammatillisissa-tutkinnoissa-kolme-tasoa


Opiskelu tapahtuu

 Työpaikalla kirjastossa, oppilaitoksessa ja verkossa



Tutkinnon muodostuminen

 Kaikille tutkinnon suorittajille yhteinen tutkinnon osa on 

Kirjaston asiakaspalvelu (50 osp).



Kirjastopalvelujen osaamisala

 Yhteisen tutkinnon osan lisäksi tutkinnon suorittaminen 

edellyttää:

 Kirjaston sisältöpalvelut -tutkinnon osan (50 osp) 

 kahden valinnaisen tutkinnon osan (2 x 25 osp) 

suorittaminen



Kirjastoautopalvelujen osaamisala

 Kirjastoautopalvelut-tutkinnon osan (65osp)

❖ ei valmistavaa koulutusta, mutta näytöt voi suorittaa, 
työpaikka vastaa ammattitaitovaatimusten mukaisesta 
osaamisen hankkimisesta

 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon 
osan (10 osaamispistettä) (Tunnistetaan ja tunnustetaan 
yleensä: kopio ajokortista)

 yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista (25 
osaamispistettä).



Lähiopetus Keudassa

 Kirjaston asiakaspalvelu (50 osp) 

 Kirjaston sisältöpalvelut (50 osp)

 Valinnaisiin tutkinnon osiin (25 osp):

❖ Hakeutuvat palvelut ja erityisryhmien palvelut

❖ Kokoelmatyö 

❖ Mediaohjaus 

❖ Tapahtumatuotanto 

❖ Viestintä ja markkinointi (verkkokurssi 9 vkoa)



Valinnaisaineet

 Toteutuu jos vähintään 10 opiskelijaa ilmoittautuu

 Toteutus kaksi kertaa vuodessa 

 (kokoelmatyö kerran vuodessa nyt)

 Verkkokurssi suoritetaan ”omaan tahtiin” ja siihen saa 4 etäpäivää työpaikalta

 Toteutus kolmen viikon jaksoissa ja on käytävä tekemässä kurssisuoritukset joka 

jaksossa



Valinnaisaineet oppisopimuksella 

työsuhteessa oleville?

 Uusi mahdollisuus hankkia täydennyskoulutusta henkilökunnalle

 Solmitaan oppisopimus tutkinnon osaan

 Ohjaaja työpaikalta

 Koulutuskorvaus työnantajalle

 Voidaan järjestää myös ”myyntikoulutuksia”, jos on useampi osallistuja 

 Mediaohjaus?

 Tapahtumatuotanto?



Pelkkä näyttö

❖ Kirjastoautopalvelut 

❖ Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 

❖ Oppimisen palvelut

❖ Tutkijapalvelut ja erikoiskirjastojen tietopalvelut

❖ Erityisestä syystä, jos valinnaisaineryhmä ei toteudu = alle 10 

ilmoittautunutta

❖ SEKÄ AINA,KUN OSAAMINEN ON JO OLEMASSA



Näytössä työpaikkaohjaaja tai joku vastaavia 

työtehtäviä (alan koulutus oltava) tekevä 

arvioi opiskelijan osaamista käytännön 

työtehtävissä

 Esimerkki: 

 2.1. Kirjaston asiakaspalvelu, 50 osp

 Ammattitaitovaatimukset

 Opiskelija osaa

• noudattaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita

• hoitaa kirjaston asiointiympäristön toimivuuteen liittyviä asioita

• opastaa asiakkaita palvelujen käytössä

• hoitaa aineiston saatavuus-, saavutettavuus- ja lainauspalveluja

• toimia työyhteisön jäsenenä. 



Ammattitaidon osoittaminen

 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä 

toimimalla kirjaston asiakaspalvelussa asiakkaiden neuvonnassa, 

palvelujen käytön opastuksessa sekä lainaus ja palautuspalveluissa. 

 Lisäksi ammattitaito osoitetaan huolehtimalla kirjaston asiointi- ja 

työympäristön toimivuudesta.

 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida 

arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista 

täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.



Tieto- ja kirjastopalvelun ammattitutkinnon 

suorittaminen näyttötutkintona

 Jokaisella oma polku

 Tutkinnot sisältävät pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia. 

 Suoritettavien tutkinnon osien määrä on neljä (150 osp)

 Jokaisesta tutkinnon osasta on arviointikeskustelu, jossa tutkinnon 

perusteiden mukainen osaaminen (näytöt) käydään läpi ja tehdään 

yksimielinen  arviointipäätös: Hyväksytty/Hylätty

 Ammattitaito osoitetaan näytöissä

 Näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa  

 Suunnitellaan yhdessä oppilaitoksen, tutkinnon suorittajan ja työelämän 

edustajien kanssa

 Suunnittelussa otetaan huomioon tutkinnon perusteet ja tutkinnon osien 

ammattitaitovaatimukset



Osaaminen keskiössä

 Aiemmin hankittu ammattitaito ja/tai suoritetut tutkinnot/tutkinnon osat 

sekä osaaminen huomioidaan tutkinnon suorittamisen 

henkilökohtaistamisessa.

 HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma tehdään 

jokaiselle opiskelijalle opintojen alussa. 

 Päivitetään opiskelujen aikana

 Opiskellaan puuttuvaa osaamista



Tutkinnon suorittajan rooli ja tehtävät 

 perehtyy tutkinnon perusteisiin, tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin, 

arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin 

 kartoittaa yhdessä kouluttajan kanssa tutkinnon suorittamiseen tarvittavan 

ammattitaidon 

 ottaa vastuun tutkinnon suorittamisen suunnitelman toteutumisesta ja tiedottaa 

etenemisestä kouluttajalle 

 keskustelee tarvittaessa kouluttajan kanssa tutkinnon suorittamiseen vaikuttavista 

muutoksista esim. tuen tarpeestaan  

 arvioi osaamistaan, oppimistehtävät tukevat  

 suunnittelee urapolkuaan kouluttajan kanssa valitessaan soveltuvan osaamisalan 

ja/tai valinnaiset tutkinnon osat  



Työpaikkaohjaaja

 huolehtii opiskelijan perehdytyksestä 

 osallistuu oppi- tai koulutussopimuksen sekä osaamisen osoittamisen (näytön) 

suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 ohjaa opiskelijaa työpaikalla tavoitteellisesti HOKSissa suunnitellun sisällön 

mukaisesti ja antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä

 työpaikkaohjaaja tekee ohjausyhteistyötä oppilaitoksen, kouluttajan ja 

muiden työpaikan työntekijöiden kanssa.

 Tutustuu www.ohjaan.fi –sivuston ohjeisiin

http://www.ohjaan.fi/


Työelämää edustavan arvioijan rooli ja 

tehtävät 

 Usein työpaikkaohjaaja, voi olla myös muu riittävän ammattitaidon omaava

 perehtyy näyttötutkintojärjestelmään

 osallistuu tutkinnon järjestäjän pitämään arvioijien perehdytyksiin

 osallistuu työpaikan toimintaympäristön ja työtehtävien kartoitukseen  

 osallistuu tarvittaessa tutkinnon suorittamisen suunnitteluun, esim. 

aikataulun laatimisessa



Vastuuohjaaja (opettaja) tukena

Vastuuohjaaja toimii ryhmän opiskelijoiden opintojen ohjaajana, 

tukihenkilönä ja tiedottajana, sekä yhdyshenkilönä oppilaitoksen hallintoon 

ja muille kouluttajille ryhmää/opiskelijaa koskevissa asioissa.

Yhteistyö työelämän kanssa.



“

”
BJ Gallagher

Onnistuminen on asenne. 

Se on avoimuutta uusille ideoille, 

halukkuutta kuunnella, 

innokkuutta oppia, 

halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.

Älä koskaan kasva niin isoksi, ettetkö voisi esittää kysymyksiä. 

Älä koskaan tiedä niin paljon, ettetkö voisi oppia jotain uutta. — Kirjailija Og Mandino



Yhteystiedot

 Reija Piilola 

 opettaja

 reija.piilola@keuda.fi

 p. 040 174 4417

mailto:reija.piilola@keuda.fi

