
TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN 

AMMATTITUTKINTO 3/011/2014 

 
KIRJASTOAUTOPALVELUJEN TUOTTAMINEN- 

tutkinnon osa    

Päivi Kuitunen  



 Aikuisten näyttötutkinnot 

• 1994 alkanut, 21-vuotias järjestelmä  

• Aikuisten II asteen tutkinnot  kaikki näyttötutkintoja 

• Uudistetaan työelämän tarpeiden mukaisesti 

• Toimijat:  

– Opetus- ja kulttuuriministeriö  

– Opetushallitus 

– Jokaisella tutkinnolla tutkintotoimikunta 

– Tutkintoa järjestävät oppilaitokset 

– Työelämä  
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 Aikuisten näyttötutkinnot  

• Perustuvat työelämän osaamistarpeisiin  

• Opiskelutavasta riippumaton 

• Henkilökohtaistaminen 

• Tutkinto tulee työssä suoritettujen tutkinto-

tilaisuuksien mukaisesti  

• Tutkintotoimikunta myöntää todistuksen kun 

tutkintosuoritukset tehty ja arvioitu 

• Työpaikalla tarvitaan vähintään 2 arvioijaa  
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Työelämälähtöisyys ja kolmikantaisuus  

• Työelämä mukana kolmikantaisesti 

– Tutkinnon perusteiden laatimisessa 

– Tutkintotoimikuntien jäsenet 

– Arviointi työpaikalla, kolmikanta päättää arvosanasta 

               

          TA 

 työnantaja (TA) 

 työntekijä  (TT) 

 opettaja    (Ope)             TT                     OPE 
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Tutkinnon suoritus näyttötutkinnossa 

• Tutkinto suoritetaan työssä normaaleja 

työtehtäviä tehden 

• Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma 

• Arvioijat havainnoivat työn tekemistä  

• Kolmikanta-arviointikokous päättää 

arvosanasta kun kaikki suoritettu ja arvioitu 

• Itsearviointi  
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 Tutkinnon perusteet 

• Tutkinnoilla on valtakunnalliset tutkinnon 

perusteet 

• Kaikkien noudatettava 

• Laatii työryhmä, jossa on mukana työnantajan, 

työntekijöiden ja opettajien edustus sekä 

opetushallitus 

• Kertovat mitä alan työtehtävissä osattava  

• Opetushallitus hyväksyy  

 

 6     Ammattitutkinto  Päivi Kuitunen 



Tieto- ja kirjastopalvelujen 

ammattitutkinto 

• 1. tutkinnon perusteet vuonna 2000 

• Uudistettu 2005, 2010, 2014  

• Meneillään tutkinnon perusteiden uusiminen, 

joka valmistunee loppusyksyllä 2015 

– Lausuntokierros 30.9.2015 mennessä (M.Lovio)  
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      Tutkinnon uudistus  2014  

Nykyiset tieto- ja kirjastopalvelujen ammatti-

tutkinnontutkinnon perusteet voimaan 1.8.2014 

     Kirjastoautopalvelujen tuottaminen-osa. 

 

• Samalla uudistettiin kaikille pakollinen 

tutkinnon osa; Tieto- ja kirjastotyön hallinta  
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Perusteita uusiva työryhmä 2013 - 2014  

• Perusteita uusivassa työryhmässä 2013-2014 

kirjastoautotyön asiantuntijoina olivat  

erikoiskirjastonhoitaja Heli Itkonen-Vesa ja 

kirjastoautonkuljettaja Teppo Seppinen  

 

• Muut jäsenet: Maisa Lovio Kuntaliitto (pj),  Mikko 

Vainio Vantaa, Anne Heikkinen Kiipula, Päivi 

Kuitunen Sedu Aikuiskoulutus  

• Minna Bálint Opetushallitus 
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  Perusteita uusiva työryhmä 2015 

• Leenakaisa Haapaniemi (Salo)  

• Iiris Karppinen (STKS)  

• Timo Kovanen (Nurmes)  

• Marianne Lindblad (Pornainen)  

• Teija Tuomi (KEUDA)  

• Jari Tyrväinen (Lahti)  

• Maisa Lovio (pj)  

 

• OPH : ssa opetusneuvos Minna Bálint  
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 Miksi tutkinnon uudistus 2015 

• Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö- ja 

rahoitusuudistukset, mm. tutkintoihin tulee 

valinnaisuutta enemmän 

• 2014 perusteiden lausuntokierros tuotti paljon 

palautetta, jota huomioidaan myös 2015  

• Kirjastopalvelujen muuttuvat osaamistarpeet 

• Kirjastoautopalvelujen osaamisala ei muutu 

(Lähde: Maisa Lovio 5/2015) 
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 Luvanvaraisuus  

1 Kirjastoautopalvelujen tuottaminen – osan järjestävän 

oppilaitoksen ylläpitäjällä pitää olla sekä kuljetus- että 

kirjastoalan koulutuksen  järjestämislupa (OPKM) 

• Keuda Kerava,  Sedu Seinäjoki 

 

2   Tieto- ja kirjastopalvelujen tutkintotoimikunta tekee 

     järjestämissopimuksen kirjastoautopalvelujen      

     osaamisalan järjestämiseksi oppilaitoksen kanssa 

 

 Kysy aina oppilaitoksesta lisätietoja    
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 Tutkintotoimikunta 

• Tekee järjestämissopimukset oppilaitosten 

kanssa 

• Myöntää tutkintotodistukset  

• Asiantuntija omassa tutkinnossaan ja niiden 

suorittamisessa - toimikunnilla eri aloilla erilaisia 

ohjeita 

• Ohjaa, neuvoo, valvoo, kouluttaa 
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Tutkinnon osat  1.8.2014  
Pakollinen tutkinnon osa 

                                          3.1 Tieto- ja kirjastotyön hallinta 

  
  

Pakollinen tutkinnon 

osa yleisten tieto- ja 

kirjastopalvelujen 
osaamisalalla 

  

Pakollinen tutkinnon 

osa 

oppimisympäristöjen 

tieto- ja 

kirjastopalvelujen 

osaamisala 

  
  

  

Pakollinen tutkinnon 

osa tieteen ja 

erikoisalojen 

tieto- ja 

kirjastopalvelujen 
osaamisalalla 

  

Pakolliset tutkinnon 

osat 

kirjastoautopalvelujen 
osaamisalalla 

  

3.2 Yleisten tieto- ja 

kirjastopalvelujen 
tuottaminen 

  

3.3 Tieto- ja 

kirjastopalvelujen 

tuottaminen 

oppimisympäristöiss
ä 

  

3.4 Tieto- ja 

kirjastopalvelujen 

tuottaminen 

tieteeseen, 

tutkimukseen 
ja erityisaloille 

  

3.2 Yleisten tieto- ja 

kirjastopalvelujen 

tuottaminen 

  

3.5 

Kirjastoautopalvelujen 

tuottaminen 

  

3.6 Kuljetusalan 

perustason 
ammattipätevyys Huom !  3.6. ammattipätevyys on pohjavaatimus  
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TUTKINNON OSA  

Kirjastoautopalvelujen tuottaminen  

Ammattitaitovaatimukset: 

Tutkinnon suorittaja osaa 

1   suunnitella ja toteuttaa kirjastoautopalveluja 

2 arvioida, raportoida ja huolehtia  kirjasto-     

     auton huoltotoimista 

3   kuljettaa kirjastoautoa. 
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TUTKINNON OSA  

Kirjastoautopalvelujen tuottaminen  

1 Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja toteuttaa 

kirjastoautopalveluja. 

• Kirjastoautopalvelujen suunnittelu 

• Kirjastoautossa työskentely 

• Työskentely yhteistyössä koko kirjasto-

organisaation kanssa 
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TUTKINNON OSA  

Kirjastoautopalvelujen tuottaminen  

2 Tutkinnon suorittaja osaa arvioida, raportoida ja 

huolehtia kirjastoauton huoltotoimista. 

• Kirjastoauton huollosta huolehtiminen 

 

3 Tutkinnon suorittaja osaa kuljettaa kirjastoautoa. 

• Tutkinnon suorittajalla on kuljettajien 

ammattipätevyydestä annetun lainsäädännön 

mukainen voimassa oleva kuljetusalan 

perustason ammattipätevyys 

• HUOM ! Pohjavaatimuksena  
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Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos  

• Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto vuodesta 

2001 alkaen 

• Kirjastoautopalvelujen osaamisalan suoritus kun 

järjestämissopimus tehty toimikunnan kanssa uusien 

tutkinnon perusteiden tultua voimaan  

• Jakk Oy yhdistyy 1.1.2016 Sedu Aikuiskoulutukseen 

   * kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus 

* kirjastoautopalvelujen osaamisalan koulutusyhteistyö 

* kirjastoautonkuljettajien täydennyskoulutuspäivät 
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    Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos 

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon 

lisäksi 

• Liiketalouden perustutkinto, tieto- ja 

kirjastopalveluiden osaamisala 

• Täydennyskoulutusta kirjastohenkilöstölle 

tilauksen mukaan   

• Kirjastoautonkuljettajien täydennyskoulutus 

(2016)  
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Miten opiskellaan Sedussa  

• Henkilökohtaistaminen 

• Monimuoto-opiskelu, jossa    

– Lähiopetus 2-4 pv/kk, peräkkäiset päivät, etäyhteys 

– Etätehtävät  

• Yhdistyy oma työ ja teoria, valmistaa tutkinnon suorittamiseen  

– Verkko-oppimisympäristö  

• Informaatio, opintomateriaalit, tehtävät, linkit 

– Työssä oppiminen, iso osuus opinnoissa 

– Käytännön ammattitaito opitaan työssä  
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 Sedu Aikuiskoulutus 

• Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos 

• Rastaantaival 2  60200 Seinäjoki, 020 124 4500 

• Päivi Kuitunen, kirjastoalan vastuukouluttaja 

• puh 040-868 0824, paivi.kuitunen@sedu.fi  
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 Keuda  

 

• Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskunta-

yhtymä, Kerava 

• Jarmo Asikainen, kouluttaja, kirjastoala  

Puh 0500 613 197 

   jarmo.asikainen@keuda.fi 
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Lisätietoa ja linkkejä 

• www.oph.fi 

• http://www.oph.fi/download/156499_Tieto_ja_kirjasto

palvelujen_ammattitutkinto_3_011_2014.pdf   

Tutkinnon perusteet  

• www.seduaikuiskoulutus.fi 

• www.jakkoy.fi 

• minna.balint@oph.fi,  Minna Bálint  Opetushallitus 

• Tieto- ja kirjastopalvelujen tutkintotoimikunta 

   puheenjohtaja Antti Pajala, Maunulan kirjasto 
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  KIITOS  

”Päivän helmiä eivät ole saamasi 

  kohteliaisuudet eivätkä palautteet,  

  vaan se ilo, jota olet itse 

  kylvänyt toisten ihmisten elämään.” 

    – Manny Patel 
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