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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


Tieto- ja kirjastopalvelujen 

ammattitutkinnon muodostumien

 Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto (150 
osaamispistettä) muodostuu kahdesta osaamisalasta, jotka 
ovat

 Kirjastopalvelujen osaamisala 

 Kirjastoautopalvelujen osaamisala

 Kaikille tutkinnon suorittajille yhteinen tutkinnon osa on 
Kirjaston asiakaspalvelu (50 osaamispistettä). Yhteisen 
tutkinnon osan lisäksi tutkinnon suorittaminen edellyttää:

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667906/reformi/tiedot

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667906/reformi/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667906/reformi/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667906/reformi/tutkinnonosat


Kirjastoautopalvelujen osaamisala

 Kirjastoautopalvelut-tutkinnon osan (65 osaamispistettä)

 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon 

osan (10 osaamispistettä) 

 yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista (25 

osaamispistettä).



Kirjastopalvelujen osaamisala

 Kirjaston sisältöpalvelut -tutkinnon osan (50 

osaamispistettä) ja kahden valinnaisen tutkinnon osan (50 

osaamispistettä) suorittaminen



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)



Pelkkä näyttö

 Kirjastoautopalvelut (7 opiskelijaa)

 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (1 suorittaja)

 Oppimisen palvelut

 Tutkijapalvelut ja erikoiskirjastojen tietopalvelut



Näytössä työpaikkaohjaaja tai joku vastaavia 

työtehtäviä tekevä arvioi opiskelijan 

osaamista käytännön työtehtävissä

Ammattitaitovaatimukset:

 Kirjastoautopalvelut 65 osp

 Opiskelija osaa

 suunnitella ja toteuttaa kirjastoautopalveluja

 arvioida, raportoida ja huolehtia kirjastoauton huoltotoimista

 kuljettaa kirjastoautoa.



Ammattitaidon osoittaminen

 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kirjastoauton 

palvelutapahtumissa, joissa hän hyödyntää tietotekniikkaa ja muita 

laitteita. Lisäksi opiskelija seuraa kirjastoauton huoltotoimien 

tarvetta.

 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



Opiskelu tapahtuu

 Työpaikalla kirjastossa, oppilaitoksessa ja verkossa



Aiempi osaaminen

 Aiemmin hankittu ammattitaito ja/tai suoritetut tutkinnot/tutkinnon 

osat sekä osaaminen huomioidaan tutkinnon suorittamisen 

henkilökohtaistamisessa.

 HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma

 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   

 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



Jatkuva haku

 Voit hakea koulutuksiin ympäri vuoden

 Järjestämme myös täydennyskoulutusta

 Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Maahanmuuttajille suunnattu kirjastoalan koulutus

 www.keuda.fi (chat palvelee, jos et löydä etsimääsi. Sivustoa uudistetaan)





https://www.keuda.fi/koulutustarjonta/koulutushaku/tutkinnot/tieto-ja-kirjastopalvelujen-ammattitutkinto
https://www.keuda.fi/koulutustarjonta/koulutushaku/tutkinnot/maahanmuuttajille-suunnattu-kirjastoalan-koulutus-tieto-ja-kirjastopalvelujen-ammattitutkinto
http://www.keuda.fi/


Yhteystiedot

Reija Piilola reija.piilola@keuda.fi p. 040 174 4417

Salla Erho salla.erho@keuda.fi p. 040 174 4479

Kati Haanpää kati.haanpaa@keuda.fi p. 050 330 8797

mailto:reija.piilola@keuda.fi
mailto:salla.erho@keuda.fi
mailto:kati.haanpaa@keuda.fi


Kiitos, että olette olemassa!


