
MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO 
– esimerkkinä julkaisutuotannon osaamisala

 

MEDIA-ALALLA TOIMIMINEN

Johdanto opintoihin 24.10.2019
• tutustuminen ja virittäytyminen opiskeluun  
• tutkinto: rakenne, suorittaminen, esimerkkejä  

tutkintotehtävistä, arviointi 
• tutustuminen verkko-oppimisympäristöön, Arvo-palaute 

Tuotantovierailu kirjapainoon

Painotuotteen valmistuksen työvaiheet  12.–13.11.2019 
käytännössä
• valmistat ohjatusti pienimuotoisen painotuotteen  

ja tutustut painotuotannon työvaiheisiin käytännössä

Video – liikkuva kuva somessa   4.–5.12.2019
• kuvaat, editoit ja julkaiset video- ja  

kuvamateriaalia sosiaaliseen mediaan 

Työpaja: Videomateriaalin tuottaminen 7.1.2020 

MEDIAMATERIAALIEN TEKEMINEN

Illustrator-elementtien tuottaminen nettiin 31.1.2020
• valmistat vektorielementtejä mediamateriaaliin,  

kuten ikonit, logot, kuvituskuvat

Valokuvaus: henkilö-, tilanne- ja tuotekuvaus 26.2.2020
• tutustut oman kameran ominaisuuksiin ja  

säädät asetukset kuntoon
• kuvausharjoituksina henkilö-, tuote- ja tilannekuvaus

Photoshop – kuvien käsittely nettiin  27.2.2020
• muutat kuvien perusasetuksia, säädät kuvia,  

opit kuvien tiedostomuodot ja tallentamisen  

Videokuvaus ja videon editointi Premierellä 8.–9.4.2020
• perehdyt videon tekemisen prosessiin:  

suunnittelu, kuvaus, valaisu, äänittäminen,  
leikkaus ja julkaisu

Työpaja: Oman videoprojektin työstäminen 28.4.2020

JULKAISUTUOTANNOSSA TOIMIMINEN

Painotuotteen suunnittelu ja toteutus 

Typografia – visuaalisuuden vaikutus luettavuuteen   3.6.2020
• tunnet typografian merkityksen, tunnistat  

yleisimmät kirjasintyypit ja tekstin asettelun

Painotuotteen graafinen suunnittelu  4.6.2020
• opit suunnittelemaan painotuotteelle visuaalisen  

ulkoasun, kuten sommittelu, kultainen leikkaus,  
värit, nostot ja tehokeinot 

• ymmärrät asiat, jotka tulee huomioida suunnittelussa:  
graafisen ohjeistus, kohderyhmä, painomateriaalit ja  
tuotteen viimeistely

InDesign-sivuntaitto 24.–25.8.2020
• taitat erilaisia painettavia julkaisuja,  

kuten esite tai ilmoitus
• opit uuden työn aloittamisen, tekstin,  

kuvien ja grafiikan sijoittamisen 
• teet painokelpoisen PDF:n ja tulostat taiton

Photoshop-kuvankäsittely printtituotannossa 15.–16.9.2020
• valmistat kuvia: kuvan koko, rajaus,  

perussäädöt ja tallentaminen
• osaat huomioida painon vaatimukset,  

kuten kuvan resoluutio ja värit 

Illustrator-vektorigrafiikka printtituotannossa 29.10.2020
• teet ja muokkaat graafisia elementtejä,  

logoja ja tiedon visualisointia

InDesign-, Illustrator- ja Photoshop 24.–25.11.2020 
-ohjelmien yhteiskäyttö I 
• valmistat kuvaa, grafiikkaa ja tekstiä  

sisältävän julkaisun 
• vedostat valmiin taiton digipainokoneella

Painovalmiin aineiston tuottaminen ja tarkistus 26.11.2020
• tarkistat taittoaineiston oikeellisuuden,  

kuten leikkuuvarat, värit, kuvien resoluutio,  
linkit ja tiedostomuodot

• osaat tuottaa painovalmiin tiedoston huomioiden  
kirjapainon aineisto-ohjeen

Työpajapäivä: Omien tuotteiden  18.–19.1.2021 
digitaalipainaminen ja suurkuvatulostaminen 
• tutustut digitaalipainamisen mahdollisuuksiin:  

pienet painokset, muuttuva tieto ja erikoisformaatit
• omien paino-aineistojen viimeistely painokuntoon
• pääset painamaan ja viimeistelemään tuotteita käytännössä

 jatkuu

Pakolliset tutkinnon osat

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon oppimis-
tapa on käytännönläheinen. Opiskelet ja suoritat tutkinnon 
pääsääntöisesti työpaikallasi, työtä tekemällä. Työssä oppimis-
tasi täydentävät lähiopetuspäivät AEL:ssä. Jokaisen opiskelijan 
kanssa sovitaan oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma 
pohjautuen esitteen koulutuskokonaisuuksiin.
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LUE LISÄÄ JA HAKEUDU

www.ael.fi/media

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Verkkojulkaisemisen ABC 8.2.2021
• tunnet verkkojulkaisemisen menetelmät,  

julkaisukanavat ja verkkojulkaisuprojektin vaiheet
• opit asiakas- ja tarvelähtöisen verkkoviestinnän  

suunnittelun periaatteet
• opit suunnittelemaan visuaalisesti tarkoituksen- 

mukaisen verkkosivuston

WordPress-julkaisujärjestelmän perusteet 22.–23.3.2021
• opit ottamaan Wordpress-julkaisujärjestelmän  

käyttöön
• osaat tuottaa sisältöä ja muokata sitä  

tarvelähtöisesti teemojen ja lisäosien kautta

HTML/CSS  15.–16.4.2021
• osaat kirjoittaa standardin mukaisesti  

HTML-rakenne- ja CSS-tyylikieliä
• opit hyödyntämään HTML- ja CSS-kieliä  

omassa työympäristössäsi
• osaat tuottaa hakukoneystävällisen  

verkkojulkaisun, SEO 

Työpajapäivä: Oman sivuston koostaminen  7.6.2021 
WordPress-julkaisujärjestelmällä 
• työstät omaa verkkosivustoa, sisältöä ja teet testausta

YHTEISET TUTKINNON OSAT

• kartoitetaan henkilökohtaistamisessa

Valinnaisten tutkinnon osien myötä sinulla on mahdollisuus 
kehittää ammattitaitoasi yksilöllisesti, tämän hetken osaamistar-
peittesi mukaan esim. seuraavista valinnaisista tutkinnon osista. 
Lisää tietoa valittavista tutkinnon osista löydät Media-alan ja 
kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteista Opetushallituksen 
sivuilta osoitteesta www.oph.fi.

MEDIAMATERIAALIEN TUOTTAMINEN  
MARKKINOINTIIN

Sosiaalisen median hyödyntäminen  1 pv 
liiketoiminnan näkyvyyden kasvattamiseksi
• sosiaalisen median käyttö ja mahdollisuudet
• tunne keskeisemmät työkalut

Työpaja: Sisältöstrategian luominen 1 pv
• sisältösuunnitelman luominen
• medioiden käyttöönotto
• tavoitteinen asettaminen

Sosiaalisen median käytön onnistumisen seuranta 1 pv
• tavoitteiden asettaminen ja seuranta
• A/B-testaus
• statistiikka
• tuotosten ja projektien esittely

MUITA VALINNAISIA TUTKINNON OSIA ESIM.

Audiovisuaalinen tuotanto
Graafisen suunnittelun toteuttaminen
Julkaisugrafiikan tuotanto 
Media-alalla työskentely
Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen
Painotuotteiden tulostaminen
Pakkaustuotanto
Verkkosivuston tekeminen
Verkkojulkaisutuotanto 
Valokuvatuotanto 
Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely
Videon jälkituotannossa työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat

Muutokset mahdollisia


