
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPILAITOS MAINOSTOIMISTONA –
PAINOVIESTINNÄN OPETUS 

KOKONAISVALTAISENA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

 
Minna Alanko-Pirinen 

Kimmo Koskinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillisen opettajankoulutuksen  
kehittämishanke 

 Huhtikuu 2012 
 Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
 Tampereen ammattikorkeakoulu 
 



 

 

TIIVISTELMÄ 
 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
 
Alanko-Pirinen Minna, Koskinen Kimmo 
Oppilaitos mainostoimistona – Painoviestinnän opetus kokonaisvaltaisena 
toimintaympäristönä 
 
Opettajankoulutuksen kehittämishanke 38 sivua + 8 liitesivua 
Huhtikuu 2012 
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oppilaitokselle. Teoriataustaa hankkeelle saatiin opetuksen horisontaalisen ja 
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1 JOHDANTO 
 

Painoviestinnän OPS määrittelee painoviestinnän perustutkinnon tavoitteita 

seuraavasti:  

 

"Painoviestinnän perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammatti-

taito ja hänellä on valmiudet sen jatkuvaan kehittämiseen. [...] Hän pys-

tyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy 

ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. 

[...] Hän osaa suunnitella työnsä ohjeiden avulla, osaa tehdä työhönsä 

liittyviä materiaali- ja työkustannuslaskelmia sekä hän osaa esitellä ja ar-

vioida omaa työtään." 

 

Myös käytännön työelämässä on korostunut vaatimus monialaisuuteen ja yhä 

laajempien kokonaisuuksien hallintaan. Ulkoasuntoteuttaja toimii usein osana 

tiimiä tai projektiryhmää, joka toteuttaa yhdessä suurempaa kokonaisuutta. Sil-

loin on oleellista hahmottaa laajempia kokonaisuuksia ja ymmärtää oman työn 

vaikutus koko projektin lopputulokseen. Ulkoasuntoteutuksen työnkuvan koko 

kirjon hahmottaminen ja hallitseminen korostuu entisestään esimerkiksi pk-

yritysten palveluksessa, joissa yksittäiseltä työntekijältä vaaditaan erityisen laa-

jaa osaamista omalta alalta. 

 

Keväällä 2010 teetimme painoviestinnän ensimmäisen vuoden opiskelijoilla pro-

jektitehtävän, jossa yhdistettiin painotuotteensuunnittelua ja verkkojulkaisun 

suunnittelua. Harjoituskokonaisuus oli opettajille hyvä kokemus ja suurin osa 

oppilaista antoi positiivista palautetta tämän tyyppisestä tehtävästä. Myös oppi-

laitoksemme opettajistossa tämänkaltaista aineiden integraatiota on kaivattu ja 

pidetään yleisesti erittäin toivottavana kehityssuuntana opetuksen joustavuuden 

ja kattavuuden sekä oppilaiden työskentelyn todenperäistä olemusta heijastele-

van muotonsa ilmentäjänä. 

 

Kehityshankkeemme tavoitteena on esitellä konsepti ja suunnitella toteutuseh-

dotus yli tutkinnon osien rajojen yltävästä projektista tai opetusmallista. Oleellis-

ta sille on luoda laajoja harjoituskokonaisuuksia. Tähän yhdistyy luontevasti eri 

työvaiheiden yhteen nivoutuminen ja samaan kokonaisuuteen liittyvän materiaa-
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lin hyödyntäminen eri julkaisukanavissa. Käytännön opetustilanteessa opetta-

ja/opettajat voivat poimia kokonaisuudesta haluamansa moduulit ja hyödyntää 

niitä joko yksilö- tai ryhmätehtävinä eri opintokokonaisuuksissa. 

 

Teknisenä alustana opetuksessa käyttämämme Adobe CS 5.5 -ohjelmisto-

paketti mahdollistaa eri oppiaineiden yhdistämisen saumattomasti. Siihen on 

saatavilla ulkoisia lisäosia, kuten kotimainen eDocker mahdollistaa Adobe In-

Designilla tuotetun painomateriaalin muuntamiseen verkossa esitettävään muo-

toon eri päätelaitteille. Tämä sähköisen julkaisun cross-platform-ajattelu on 

oleellinen osa nykypäivän julkaisutoimintaa, eikä sitä ole mainittavasti otettu 

Painoviestinnän opetuksessa huomioon. Lisäksi tutkimme myös muita mahdol-

lisia teknisiä apukeinoja projektimme toteutuksen potentiaalisina osina, esimer-

kiksi ryhmätyöskentelysovellukset, pilvipalvelut ja Moodlen tehokkaampi hyö-

dyntäminen. 
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2 TAUSTAA 
 

Tällä hetkellä, vuonna 2010 käyttöön otettujen ammatillisen perustutkinnon pe-

rusteiden puitteissa, painoviestinnän ulkoasuntoteutuksen (UT) opetuksessa ei 

merkittävissä määrin panosteta eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. Havait-

simme tämän vääristymän melkoiseksi epäkohdaksi tullessamme kumpikin teol-

lisuuden palveluksesta opettamaan yhtä ulkoasuntoteutuksen oppialaa: Minna 

painotuotteiden suunnittelua ja toteutusta, Kimmo verkkoviestintää. 

 

Mielestämme ammatillisen opetuksen tulisi tähdätä nimenomaan työelämää 

vastaavien moniulotteisten kokonaisuuksien hallintaan. On tietenkin otettava 

huomioon, että oppilaat ovat nuoria eikä heillä etenkään opintojensa alussa ole 

teknisiä valmiuksia omatoimiseen työskentelyyn varsinkaan suunnittelun osalta. 

Oppilaitoksemme opetus on kuitenkin tekniseen osaamiseen painottuvaa, ja 

omaehtoisen suunnittelukyvyn valmiuksien kehittyminen kypsyy joko jossakin 

määrin opintojen myötä, tai tavallisemmin vasta jatko-opinnoissa.  

 

Oppilaat kuitenkin haluavat myös suunnitella harjoitustöissään ulkoasua itse, ja 

jo ensimmäisen vuoden opetuksen perusteella heille onkin mahdollista antaa 

tämänsuuntaisia haasteita ensimmäisiksi kokeiluiksi. Laadimme ensimmäisen 

vuosikurssin oppilaille yhteisen projektin, jossa heidän tuli suunnitella ja toteut-

taa oman mielensä mukaan musiikkitapahtuman visuaalisen ilmeen suunnittelu 

ja sen pohjalta laatia tapahtumalle verkkosivusto sekä painotuotemateriaali oh-

jelmalehtisineen, julisteineen, opasteineen ja mainoksineen. 

 

Palaute projektista oli positiivista ja lopputulosten kunnianhimo ja laatu yllätti 

myös meidät opettajat. Tämän kokeilun perusteella UT:n opetuksessa olisi syy-

tä vahvistaa painotusta oppialojen yhteistoimintaa silmälläpitäen. Yhtenä vaih-

toehtoina tähän on opettajien sisäisen yhteistyön kehittäminen laajempien har-

joituskokonaisuuksien laadinnassa. Toisena, kunnianhimoisempana mutta 

haasteellisempana vaihtoehtona olisi ulkopuolisten tilaajien kokonaisuuksien 

toteuttaminen, luokan tai opiskelijaryhmän toimiessa projektin ajan tilaajan 

"mainostoimistona". 
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Mikäli projekteiksi olisi mahdollista saada oikeita töitä ja näin luoda sekä kontak-

teja oppilaiden ja työelämän välille että tutustuttaa oppilaat työelämän pelisään-

töihin ja toimintatapoihin, hyöty kasvaisi edelleen. Myös tiimityöstä ja pitkäkes-

toisista toimeksiantosuhteista saataisiin silloin arvokasta kokemusta. Samalla 

oppilaat saisivat realistisen kuvan työelämän tehtäväkentän monimuotoisuudes-

ta – sekä mahdollisesta aiheiden monotonisuudesta. 

 

Maaliskuussa 2012 julkaistu Nuoret ja työelämä -raportti sisältää väittämiä, joi-

den perusteella hankkeemme merkityksellisyys korostuu entisestään: 

- Kouluaineilla ei ole yhteyttä työhön eikä työelämään. Yhteyden kirkasta-

minen suuri haaste myös uravalinnan näkökulmasta. 

- Palkalla on merkitystä, muttei eniten. Sosiaaliset suhteet, työn kiinnosta-

vuus ja mielekkyys tärkeimpiä tekijöitä. 

- Pelko vääristä valinnoista kipsaa nuoria. Valintojen seuraukset ovat epä-

selviä ja siitä nousee huoli. Työn saaminen ja työttömyys ovat suurimmat 

huolenaiheet. 

- Yrittäjyys on tuttua vain joka toiselle nuorelle.  

- Nuoret eivät saa tarpeeksi itselle merkityksellistä tietoa työstä ja työelä-

mästä. Opinto-ohjauksen ja TET-jaksojen merkitys korostuu. 

 

Myös raportin keskeiset kommentit puoltavat hankkeemme merkitystä:  

 

"Työelämätietouden lisääminen on ehdottaman merkittävässä asemassa 

myös syrjäytymisen ehkäisyn kannalta." 

 

"Nykyinen opettajankoulutus ei anna tarpeeksi eväitä työelämän kanssa 

tehtävään yhteistyöhön." 

 

"Yrittäjyyttä pitää tuoda entistä pontevammin esiin mahdollisena uravaih-

toehtona palkkatyöuran rinnalle ja ohi." 

 

"Opettajilla on puutteita tieto- ja viestintätekniikan pedagogisissa ja tekni-

sissä käyttötaidoissa." 
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3 AMMATTIOPPIMISEN TEORIATAUSTAA JA 
PYRKIMYS OPETUKSEN INTEGRAATIOON 

 

Painoviestinnän opiskelun toimintaympäristön kehittämiseen liittyy monia asioi-

ta. Ammattiopinnoissa on oleellista tekemällä oppiminen, ja jos mahdollista, oi-

keita töitä tekemällä, ei pelkästään opettajan laatimia harjoituksia. Työelämä 

muuttuu ja koulutuksen pitäisi muuttua sen mukana. Opintojen tulisi integroitua 

yksittäisistä harjoituksista laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä oppiaineen sisällä, 

että oppiaineiden välillä. 

 

3.1 Tekemällä oppiminen ja oikeat työt 

 "Oppimisen ydin on tekemisessä. Siksi opetuksen tiedollinen osuus tulee ra-

kentaa tekemisen varaan, harjoitustöiden tai projektien. Oppijan tiedon hankin-

nan tulee tukea ydinprosessia, tehtävää työtä." (Salakari 2007, 8.) 

 

Lähtökohta on, että työn oppii tekemällä sitä. Tätä tukee vanha mestari-kisälli-

toimintatapa, jota tietyllä tavalla ammattioppiminenkin heijastaa. Se vaatii esi-

merkiksi sen, että opettaja tietää millaista työelämässä on toimia ja pystyy tuo-

maan mahdollisimman autenttisia työtilanteita (eli oppimistilanteita) opetukseen. 

Parhaiten tämän oppii oikeiden asiakkaiden kanssa aivan oikeita työtehtäviä 

tekemällä, kuten koulun asiakastöitä. 

 

Tavanomaisesti opetuksessa opettajaa pidetään työn tilaajana ja hyväksyjänä. 

Käytännön syistä asia on näin, mutta aidompi kokemus syntyy kun tilaaja on 

ulkopuolinen, oikea tilaaja. Opettaja toimii tällöin tukihenkilönä ja mentorina, 

varmistaen että osapuolet ymmärtävät toisiaan ja työ tulee tehdyksi vaaditulla 

tavalla. Oppilaitos mainostoimistona -ajatus perustuu nimenomaan tähän toi-

mintamalliin. 
 

"Jos opettaja tai kouluttaja tietää millainen käytännön työtaitojen oppi-

misprosessi on sekä mitkä tekijät edistävät oppimista, hänen on helpom-

pi luoda oppimiselle otolliset olosuhteet. […] Kuhunkin tilanteeseen sopi-

vien opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen avulla, muun muassa 

monipuolisten ja tarkoituksenmukaisten oppimisympäristöjen tai uuden 
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oppimisteknologian avulla oppimista voidaan tehostaa." (Salakari 2007, 

7.) 

 

Oppimistuloksia tehostavat oppijan aktiivisen toiminnan lisäksi tekemällä oppi-

minen ja oikeiden töiden tekeminen, tai kun tämä ei ole mahdollista, oppimisteh-

tävien sitominen reaalimaailman tehtäviin (Salakari 2007, 9). Ei olekaan ihme, 

että monet graafisen alan ammattilaiset ovat oikeastaan itse töiden kautta 

hankkineet osaamisensa, ilman varsinaista pohjakoulutusta. Erityisesti graafi-

sella alalla tekemisen kautta opitaan paljon ja myös osaamista määritetään. 

Hankittu teoriapohja palvelee kuitenkin osaamista niin, että siitä tulee syvälli-

sempää ja monipuolisemmin sovellettavaa, kokonaisvaltaista tietotaitoa. 

 

3.2 Työelämän muutos 

Työelämä on muuttunut yhä pirstaleisemmaksi ja abstraktimmaksi. Siihen vas-

tatakseen myös koulutus vaatii uudistuksia. Keinoina selättää ongelmat ovat 

opetuksen ennakkoluuloton uudelleenjärjestely ja sen todellinen kytkentä ulko-

puoliseen yhteiskuntaan ja työelämään (Aarnio et al 1991, 36-37). 

 

Opetusministeriön vuoden 1989 koulutusta käsittelevä muistio painottaa samaa 

asiaa: "Työ on yhä useammin hallittava käsitteellisellä otteella. Ammatti edellyt-

tää yksilöllisyyttä ja kykyä käsitellä tietoa ja tietokokonaisuuksia. Työn luova 

elementti korostuu ja samalla luova ja ennakoiva oppiminen. […] Uudet ammat-

titaitovaatimukset merkitsevät a) tarvetta uudistaa opetuksen ja oppimisen muo-

toja ja menetelmiä, b) tarvetta kehittää opetussisältöjä […]." (Aarnio et al 1991, 

39.)  

 

Nimenomaan näihin ongelmakohtiin kehityshankkeemme on yksi vastaus. Suu-

rien kokonaisuuksien ja päällekkäisten eri tahdissa etenevien projektien hallinta 

on oleellista työelämässä, joten sitä on harjoiteltava myös opintojen puitteissa. 

Opetuksen uudistaminen oppiaineiden rajoja hälventämällä edistää tätä kehitys-

tä ja mahdollistaa oppilaille yhä kokonaisvaltaisempaa ammattialan hallintaa. 
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3.3 Opetuksen integrointi 

Opetuksen integroinnista eli yhtenäisten ja mielekkäiden asiakokonaisuuksien 

muodostamisesta on puhuttu ammattiopetuksessa vuosikymmeniä, mutta mer-

kittävää roolia se ei ainakaan painoviestinnän ulkoasuntoteutuksen opetukses-

sa ole saanut. Tämä on väärin, sillä kokemuksiemme mukaan nimenomaan 

työelämässä vastaan tulevat tehtävä integroituvat erityisesti vertikaalisesti mutta 

myös horisontaalisesti.  

 

Vertikaalisella integraatiolla tarkoitetaan saman oppimäärän tai kurssin sisällä 

tapahtuvaa kokonaisuuksien eheyttämistä. Horisontaalinen integraatio on eri 

oppimäärien ja -aineiden välistä sulauttamista. Integroinnin tavoitteena on mm. 

teoreettisen ja teknisen osaamisen yhdistäminen ja eri aineiden hyödyntäminen 

ammatin osaamisen ja laaja-alaisuuden hallitsemisen tukeminen. Haasteena on 

puolestaan laissa säädettyjen tavoitteiden saavuttaminen opinnoissa. (Aarnio et 

al 1991, 192.)  

 

Jo oman kurssin integraatio vaatii opettajalta merkittäviä ponnistuksia, mutta 

horisontaalisen integroinnin menestyksekäs saavuttaminen on useamman opet-

tajan yhteinen projekti. 

 

Integroinnin kehittämisen lähtökohtana on kyselyjen mukaan opettajien yhteis-

työ eri muodoissaan: yhteiset tunnit, yhdessä laaditut materiaalit, yhteiset tutus-

tumiskäynnit, toisten tuntien seuraaminen jne. Yksilötasolla puolestaan opettajat 

voisivat käsitellä aiempaa laajempia aihekokonaisuuksia. Tällainen yhteistoimin-

ta edellyttää avointa ilmapiiriä ja myös opettajilta kokonaisuuden tarkkaa hah-

mottamista. Integraatio-opetukseen olisikin varattava riittävästi resursseja, jotta 

laajat ja pitkäjänteiset kokonaisuudet voidaan hoitaa kunniakkaasti. Opetuksen 

yhteissuunnittelun olisi oltava mahdollista koko lukuvuoden mitassa. (Aarnio et 

al 1991, 192-193.)  

 

Hyviä kokemuksia voitaisiin saada myös osaston tai opintoryhmän alihankinta-

toiminnalla, jolloin opiskelijat tilaisivat toisilta opiskelijoilta aineistoa omaan ko-

konaisuuteensa. Tämä laajentaisi integraation omaa oppialaa huomattavasti 

syvemmälle ja edistäisi yhä paremmin tosielämää vastaavan tilanteen luomista. 
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On selvää, että kurssien yhteissuunnittelu ja laajat kokonaisuudet on toteutetta-

va opetussuunnitelman puitteissa. Opetussuunnitelman yhtenä tehtävän on pal-

vella yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää kun opiskelija siirtyy työelämään. Opetus-

suunnitelma tähtää siihen, että koulutusammatin kokonaisuus ja tulevaisuus 

ammattiuralla selkiytyvät opiskelijalle mahdollisimman hyvin koulutuksen aika-

na. Opetussuunnitelman kannalta on keskeistä opetussuunnitelman ja todelli-

suuden suhde: mitä paremmin OPS vastaa työelämän todellisia tarpeita, sitä 

hyödyllisempää opetus on. (Aarnio et al 1991, 107-108.) 

 

Oppimisen kannalta integroitu opetus on vahvasti kognitiivista toimintaa. Kogni-

tiivinen didaktiikka korostaa ajattelun ja ymmärtämisen keskeistä merkitystä ja 

pohjaa esimerkiksi ongelmatilanteiden ratkaisuun. Ihminen hahmottuu aktiivi-

seksi ja päämäärätietoiseksi yksilöksi, ja tällaisen toiminnan perusteella syntyy 

uusia tiedonrakenteita. Uutta tietoa sulautetaan näihin skeemoihin ja vanhat ra-

kenteet muuttuvat. Mikä parasta, samalla oppimisen mielekkyys korostuu. (Kari 

1994, 23.) 

 

3.4 Löytävä ja keksivä oppiminen 

Myös Jerome Brunerin esittämät ajatukset löytävästä ja keksivästä oppimisesta 

tukevat hahmottelemaamme mallia. Keksiminen on todistusaineiston uudelleen-

järjestelyä ja muokkaamista niin, että yksilö saavuttaa uusia näkemyksiä totuttu-

ja rajoja ylittäen. Brunerin mukaan oppimiseen liittyy kolme samanaikaista pro-

sessia: uuden omaksuminen, tiedon käsittely uusiin tehtäviin sopivaksi, sekä 

informaation käsittelytavan riittävyyden tarkistaminen. Robert Gagné puolestaan 

esittää oppimisen olevan sidoksissa tiedon omaksumiseen ja prosessointiin. 

(Ruohotie 1999, 111-112.) 

 

Oppiminen ja kehitys aikaansaavat ihmisen havaintojen jäsentymistä ja organi-

soitumista. Tällöin mutkikkaatkin asiat ja kokonaisuudet on mahdollista hahmot-

taa selkeästi. Tästä juontuu edelleen sisäinen representaatio, eli mieleen raken-

tuva kuva ulkomaailmasta sekä käsitys omasta itsestä. (Ruohotie 1999, 111.) 
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Didaktisesti ajateltuna ainedidaktiikka lähentää oppilasta aina yksityiskohtai-

sempaan tietoon mitä pidemmälle opinnot etenevät. Yleisdidaktiikkaan yhdisty-

essään ne vahvistavat kuitenkin luonnollista keskinäistä integraatiotaan. Suo-

men Akatemian kasvatustieteen arviointiryhmän onkin sanottu varoitelleen sys-

tematisoimasta ainedidaktisia opintoja riippumattomiksi opetustieteiksi. (Kari 

1994, 26.) Käytännössä on usein järkevää opetella ensin erilaisia pienempiä 

osa-alueita ja vasta sitten yhdistää ne laajemmassa projektitehtävässä suu-

remmaksi kokonaisuudeksi. Ulkoasuntoteutuksessa on monesti useampi vaih-

toehtoinen tapa päästä haluttuun lopputulokseen, ja opiskelijan on tärkeä oppia 

valitsemaan sopivin ja käyttökelpoisin työskentelytapa kuhunkin tilanteeseen. 

 

3.5 Motivointi ja luovuuden tukeminen 

Oppiminen ja ammatillinen kasvu -teoksessa käsitellään lähinnä aikuiskoulutus-

ta ja työelämässä kouluttautumista. Sen esittämiä ajatuksia voidaan kuitenkin 

soveltaa mainiosti myös toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Oppilaitos 

luo kehittymistä vaativat ja sopivan haastavat puitteet sekä motivoi ja tukee op-

pimista. Tavoitteena on herättää ihmisen itseään toteuttava, jatkuva kasvupyr-

kimys ja luoda sille mahdollisuudet, eli toteuttaa oppijassa elinikäisen kasvatuk-

sen perustavoitteet. (Ruohotie 1999, 59.) 

 

Tähän tavoitteeseen pääsemiseen vaaditaan erityisesti painoviestinnän opetuk-

sessa luovuutta ja innovatiivisuutta kannustava ilmapiiri. Siihen vaikuttavia teki-

jöitä ovat vapaus, hyvä projektijohto, riittävät resurssit, tuki ja kannustus, riittä-

vän väljä aikataulu, ympäristön tarjoamat haasteet sekä ympäristöstä kohdistu-

vat paineet. (Ruohotie 1999, 61.) 

 

Nämä kaikki toteutuvat oppilaitoksessa, ehkä vapautta lukuun ottamatta: opetta-

ja toimii projektin johtajana (opetus- ja toteutussuunnitelman mukaisesti), re-

surssit ovat hyvät (laitteet ja ohjelmistot ovat huippuluokkaa sekä aikaa on riittä-

västi), opettajat ja tietyssä määrin toiset oppilaat antavat tukea ja kannustusta. 

Aikataulun sopiva väljyys on opettajan määriteltävissä ainakin tietyillä reunaeh-

doilla; tähänkin on mahdollista vaikuttaa suopeasti jakso- ja lukujärjestyssuunni-

telmia muokkaamalla. Ympäristön haasteet ja paineet kehittyvät kanssaoppilai-



 

 

13 

den ja opettajien kautta normaalin oppilaitoksen arviointi- ja näyttökäytännön 

mukaisesti. 

 

Nämä edellä esitetyt näkemykset tukevat selkeästi sitä, että koko opetussuunni-

telman halki leikkaava ja koko leikkauspintaa luotaava opetus on suositeltavaa 

ja hyödyttää oppilasta monin tavoin. Eikä pidä unohtaa, että myös opettajan tu-

lee pysyä ajan tasalla oman alansa kehityksessä. Kun tätä osaamisen ja tuo-

reen tiedon ylläpidon taakkaa voidaan jakaa useamman tekijän kesken, koko-

naisuus pysyy ajantasaisena ja johdonmukaisena. 

 

 



 

 

14 

4 OPETUS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN OSAT, 
JOIHIN SUUNNITELMAA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ 

 

Periaatteessa lähes kaikki opetussuunnitelman osat voidaan sitoa samaan pro-

jektiin, myös osa atto-aineista. Käytännössä tätä ei kuitenkaan voi, eikä välttä-

mättä edes kannata tehdä. Kaikkien opettajien sitouttaminen tuskin onnistuu ja 

harvoin oikeassakaan työssä työstetään samaa projektia kolmea vuotta. Oppi-

laiden motivoinnin kannalta on myös tärkeää laatia vaihtelevia tehtäviä ja aina-

kin aluksi laajojen kokonaisuuksien hallintaan pitää opetella vähän kerrallaan. 

 

4.1 Graafinen tuotanto 

Painoviestinnän perustutkinnon ammatillinen tutkinto on laajuudeltaan 120 ov, 

josta opintokokonaisuus graafinen tuotanto on kaikille pakollinen ja laajuudel-

taan15 ov. Tässä osuudessa opiskellaan sekä ulkoasutoteutuksen, painoteknii-

kan ja jälkikäsittelyn että tietotekniikan perusteita. Tämän kokonaisuuden puit-

teissa olisi mahdollista tehdä helpohkoja projekteja, joissa painotuote tehdään 

alusta loppuun asti ja siten opitaan hyvin hahmottamaan miten eri työvaiheet 

nivoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa. Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös ensim-

mäinen ammattiosaamisen näyttö. Vaativiin projekteihin opiskelijoiden osaami-

nen ei tässä vaiheessa vielä riitä, mutta tutustuminen projektityöskentelyyn on 

hyvä aloittaa. Tässä vaiheessa projektimateriaalista on opettajalle paljon hyö-

tyä, kun harjoitustehtävien täytyy olla usein pitkälle valmisteltuja. 

 

Ulkoasuntoteuttajan koulutusohjelmassa yhteiset suuntautumisvaihtoehdon 

mukaiset opintokokonaisuudet ovat painotuotteen suunnittelu ja toteutus (35 ov) 

ja verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus (20 ov). Nämä opinnot jakaantuvat 

kaikkien kolmen opiskeluvuoden ajalle. Näissä opintokokonaisuuksissa (erik-

seen ja yhdessä) on parhaat mahdollisuudet ja suurimmat tarpeet teettää erilai-

sia ja laajempiakin projekteja. 
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4.2 Atto-aineet 

Jos atto-aineiden eli ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajia saa-

daan mukaan, projektimateriaalia voidaan hyvin hyödyntää ainakin äidinkielen, 

ruotsin, englannin, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon sekä taiteen ja kult-

tuurin kursseilla. Projekteissa voi olla esimerkiksi tarvetta tekstisisällön tuotta-

miseen tai tarjouspyyntöjen, tarjousten ja sopimusten kirjoittamiseen eri kielillä. 

Yhteiskuntaopin, yritys- ja työelämätiedon kursseilla voidaan käyttää projektin 

aiheita esimerkkeinä tai vaikka perustaa kuvitteellinen tai NY-yritys projektin 

asiakkaaksi. Taiteen ja kulttuurin kursseilla voidaan esimerkiksi luoda projektille 

kuvitusmateriaalia. 

 

4.3 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Opetussuunnitelmassa on myös mukana elinikäisen oppimisen avaintaidot, jot-

ka eivät ole erillisiä kursseja vaan kulkevat mukana kaikessa opiskelussa.  

 

"Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvi-

taan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden hal-

tuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. 

Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta 

ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa 

ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai 

tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämäs-

sä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on 

myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehit-

tymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatil-

lisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perustei-

den yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäk-

si perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parla-

mentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen 

avaintaidoiksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa 

täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatil-

listen tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteerei-

hin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin 
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kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja 

ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä ter-

veyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen." (Paino-

viestinnän Perustutkinto 2010, s. 13.)  

 

Nimenomaan näiden taitojen kehittymistä pystytään tukemaan erityisesti laa-

jemmissa projekti- ja ryhmätöissä. 
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5 TEKNISET APUVÄLINEET JA CROSS-PLATFORM-MALLI 
 

Ajatuksena eri aineiden opetuksen yhteistäisestä sisältää cross-platform-malliin 

perustuvan ajatuksen. Samaa tuotettua aineistoa käytetään mahdollisimman 

paljon eri alustoilla: verkossa, erilaisina printtimateriaaleina, mobiilisovelluksissa 

jne. Tähän tarkoitukseen on tarjolla erilaisia apuohjelmia, joiden avulla yksi ai-

neisto voidaan saattaa eri päätelaitteille soveltuvaan muotoon helposti. 

 

5.1 eDocker 

Yksi apuväline aineiston muuntamiseen eri alustoille on kotimainen eDocker. Se 

on Adobe InDesign-taitto-ohjelmaan asennettava lisäosa, jonka ominaisuuksien 

avulla taittomateriaalista voidaan "tulostaa" sähköinen julkaisu. Näin tuotetussa 

verkkolehdessä voi tavanomaisten staattisten elementtien lisäksi olla myös 

esimerkiksi videota ja animaatioita, sekä erilaisia interaktiivisia elementtejä. 

eDocker mahdollistaa lehdistä myös tablet-sovellusten tekemisen, vaikkakin 

tässä toiminnallisuudessa on vielä suurehkoja puutteita mm. laitteiden Flash-

tuen puutteen takia. Asia korjaantunee viimeistään HTML5:n julkaisun ja kehit-

tyvän laitetuen myötä. Vastaavaan tarkoitukseen on olemassa myös muita oh-

jelmistoja, kuten Flipping Book Publisher. 

 

5.2 Adobe CS5 

Adoben CS5-paketin ohjelmat, erityisesti InDesign on muutenkin avainasemas-

sa julkaisualustariippumattoman aineiston synnyttämisessä. InDesign mahdol-

listaa suoraan sähköisen Flash-aineiston tuottamisen. Vektorigrafiikkaohjelma 

Illustratorin piirtotasoja puolestaan voidaan suoraan hyödyntää animoinnissa 

niin Flashissa kuin vieläkin helppokäyttöisemmässä, niinikään Flash-tekniikkaa 

hyödyntävässä Catalyst-ohjelmassa. Värinhallintaa oikein hyödyntämällä voi-

daan luoda kuva-aineistoa, joka käy erilaisille julkaisualustoille ja erilaisille pai-

nomenetelmille ilman, että kuvia tarvitsee säätää PhotoShopissa jokaista käyt-

tötarkoitusta varten uudestaan. Useiden eri versioiden sijasta samasta kuva- tai 

taittotiedostosta voidaan tulostus- tai vientiasetuksia muokkaamalla tehdä eri 

tarkoituksiin sopivaa. 
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Näin oppiaineiden rajat hälvenevät kun sivuntaiton tunneilla tehdäänkin säh-

köistä aineistoa ja esimerkiksi verkkoviestinnän tunneilla tuotettua XML-

aineistoa puolestaan käytetään taittotöiden vaihtuvan datan materiaalina. Käy-

tännön työssä käy toisinaan niin, että työtä aloitettaessa ei ole vielä varmuutta 

siitä, mihin kaikkeen materiaalia lopulta hyödynnetään. Kun pohjatyö on tehty 

oikein, uusien julkaisumuotojen työstäminen vaivatta. 

 

5.3 Pilvi- ja projektinhallintapalvelut  

Perinteisesti projekteissa tarvittava materiaali on tallennettu palvelimelle sovitun 

kaltaiseen kansiorakenteeseen. Kun projektit laajenevat ja materiaalia pitää 

päästä käyttämään eri laiteympäristöissä ja eri toimipisteissä, tarvitaan järjes-

telmä materiaalin hallintaan. Yksi mahdollisuus on koulun Mac-palvelimelle 

asennettu Cumulus-palvelu, joka auttaa materiaalin hallinnoinnissa, luokittelus-

sa ja etsinnässä.  

 

Ilmainen Dropbox-pilvipalvelu sijaitsee koulun verkon ulkopuolella ja mahdollis-

taa varman ja turvallisen pääsyn aineistoon mistä tahansa. Dropbox huolehtii 

myös tiedostojen varmuuskopioinnista. Dropboxin sujuva käyttö edellyttää oh-

jelman asennuksen koneille, joilta sitä käytetään. Käyttö onnistuu myös ilman 

ohjelmaa, mutta vaatii hieman vaivaa kansioiden linkittämiseen jokaisella käyt-

tökerralla.  

 

Ryhmätyötilana verkkokäytössä voitaisiin käyttää esimerkiksi suomeksi saata-

vaa, helppokäyttöistä Basecamp-projektinhallinta-alustaa. Sen avulla voidaan 

hallinnoida suuriakin projekteja, päivittää ja muokata tiedostoja, asettaa tehtä-

väetappeja ja keskustella. Myös työtiedostojen versionhallinta on myös auto-

maattista, ja projektissa olisi helppo palata tarkistamaan aiempia kehitysvaiheita 

ja tarkastella iterointiprosessia.  

 

Basecampin lukuisilla lisäosilla saadaan laajennettua käyttöä edelleen. Esimer-

kiksi cloudHQ-lisäosa mahdollistaa Dropbox-tiedostojen syknronoinnin ja Base-

camp-projektien liitetiedostojen editoinnin selaimessa.  
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5.4 Moodle 

Moodle-oppimisympäristöä voidaan hyödyntää koko projektin kokoavana osa-

na. Sinne on helppo tallentaa ohjeet, opetusmateriaalit ja tehtävänannot. Oppi-

laat voivat tallentaa ja jakaa omissa ryhmissään tietoa Moodlen kautta. Projektin 

dokumentoinnin harjoittelu on tärkeää ja siihen Moodle on oiva alusta. 

Dokumentointiin on samalla helppo yhdistää oppimispäiväkirja ja oppilailta 

tulevan palautteen keruu. Moodlessa oppilaille annetut arvioinnit ja palautteet 

eivät korvaa henkilökohtaisesti annettua palautetta, mutta tukevat ja 

täydentävät sitä. Etenkin, jos projektissa on valinnaisia osia, Moodleen on 

helppo rakentaa järjestelmä, josta sekä opettaja että oppilas voivat helposti 

seurata mitä tehtäviä on valittu, suoritettu ja hyväksytty suoritetuksi. Moodlessa 

voidaan myös antaa vertaispalautetta ja keskustella siitä. 

 

Moodle on yleisesti käytössä TAO:ssa. Sen tuttuus oppilaiden ja opettajien kes-

kuudessa tukee alustan käyttöä.  
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6 ONGELMAT 
 

Oppilaitoksessamme on tehty tilaustöitä aiemminkin. Kokemusten mukaan ne 

aiheuttavat ongelmia joko laadun tai aikataulujen suhteen. Oppilaat eivät sitou-

du töihin tarpeeksi, jolloin lopputulos on tilaajan kannalta epätyydyttävä; pa-

himmillaan opettajat joutuvat tekemään työt valmiiksi. Onkin selvää, että yksilö-

pohjalta tehdyt projektit olisi miltei poikkeuksetta oltava opettajien laatimia har-

joituskokonaisuuksia. Kaupallisten projektien toteutukseen puolestaan vaadit-

taisiin toteuttajaksi oppilasryhmää, jotta esimerkiksi yhteen opiskelijaan kohdis-

tuva työtaakka ei kasvaisi liian suureksi. 

 

6.1 Kurssisuunnitelman ja lukujärjestyksen joustamattomuus 

Töitä tehdään ennalta laaditun kurssisuunnitelman ja lukujärjestyksen mukaan 

ja toisinaan voi käydä niin, että sopivaa ryhmää ei ole sopivassa oppiaineessa 

juuri silloin kun tilaustöitä olisi tarjolla. Työssäoppimisjaksot ja muutamiin jak-

soihin keskitetyt atto-aineet vähentävät joustavuutta. Jos erillisten kurssien si-

jasta lukujärjestys voitaisiin laatia laajempina opintokokonaisuuksina, se vapaut-

taisi opetuksen suunnittelua, mutta toisaalta saattaisi aiheuttaa haasteita kurs-

siarvioinneissa. 

 

Olisi hyvä, jos lukujärjestyksessä olisi sellaista joustavuutta, että olisi mahdollis-

ta teettää opiskelijoilla projektitöitä: ulkopuolisia tilaustöitä, jos niitä on saatavil-

la, tai opettajan laatimia projektitöitä.  

 

Atto-aineiden yhdistäminen opetukseen olisi sekä sijoitettava että mitoitettava 

tarkasti projektin kulkuun. Yhdistäminen voisi tapahtua joko niin, että projektisi-

sältöä käsitellään myös esim. matematiikan tai englannin tunneilla tai että kaksi 

opettajaa on tunnilla samanaikaisesti läsnä (esimerkiksi taittotunnit englanniksi). 

Kumpikin vaihtoehto vaatii molemmilta opettajilta melkoisia valmiuksia, mutta 

näin saataisiin luotua olisi erinomaisia harjoitustilanteita, esimerkiksi englannin-

kielisen suunnittelupalaverin tai aineiston alihankintatilauksen simulointi vaikka-

pa videoneuvotteluna. 
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Pitkään opinnoissa mukana kulkeva projekti voidaan oppilaiden keskuudessa 

kokea myös tylsänä. Aikuisopiskelijoille kuvitteellisen yrityksen ulkoasun suun-

nittelun laajempaa kokonaisuutta teetettäessä (liite 1) osa oppilaista antoi pa-

lautetta, että saman asian parissa tekeminen alkoi puuduttaa – tosin tarkalla ja 

aivan oikealla lisähuomiolla, että niin kai se on oikeissa töissäkin. Tätä puudut-

tavuutta voidaan saada vähennettyä siten, että projektia ei tehdä yhtäjaksoisesti 

vaan sen rinnalla on muitakin tehtäviä ja projektiin liittyvät harjoituksia tai töitä 

tulee tehtäväksi silloin tällöin, mutta tasaiseen tahtiin. 

 

6.2 Sitouttaminen ja osaamisen painottuneisuus 

Oppilasluokkia tai -ryhmiä on haastavaa sitouttaa projekteihin. Ryhmien keski-

näinen vastuunjako saattaa aiheuttaa ryhmän sisäistä kilpailua ja tyytymättö-

myyttä. Työtaakan epätasainen jakautuminen on mahdollinen ongelma, myös 

ryhmän arviointia vaikeuttaa, jos mukana on "vapaamatkustajia". Epätasainen 

osaaminen eri osa-alueilla on ongelmallinen tilanne, erityisesti pienryhmissä tai 

yksilötasolla. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi onnistuneet painotuotteet, 

mutta heikkotasoinen verkkojulkaisujen tuottokyky. Siksi ryhmien muodostami-

sessa on noudatettava harkintaa. 

 

6.3 Kilpailutilanne 

Ongelmaksi saattaa muodostua se, että periaatteessa rahanarvoista ja ammat-

tilaistenkin haluamaa työtä annetaan opiskelijoille tehtäväksi, syntyy epäreilu 

kilpailutilanne. Oppilaitosta pyöritetään verovaroin, ja jos näin toimiva taho kil-

pailee veroja maksavan yrityksen kanssa samasta asiakkaasta, tilanne on voi 

olla toimijoiden kannalta arveluttava. Oppilaitos ei voi tehdä työtä puhtaasti 

"opiskelijahintaan", koska se polkee tällöin hintoja omaksi edukseen. Vastaa-

vasti ammattilaistasoon hinnoiteltuna projekti ei varmasti ole asiakkaan kannalta 

haluttava oppilastoteutuksena. Olisikin ensiarvoisen tärkeätä löytää tilaajia, jot-

ka eivät muuten antaisi projektia mainostoimiston kaltaiselle toimijalle, tai pro-

jekti muuten olisi luonteeltaan sellainen, että sen kiinnostavuus kaupallisen toi-

mijan mielestä olisi vähäinen esimerkiksi pitkän kestonsa takia. Tai toimeksianto 
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suoritettaisiin yhteistyönä mainostoimiston kanssa tai vastaavasti ilman asiak-

kaalle aiheutuvia kustannuksia tehtävinä kokonaisuuksina. 

 

Yhtenä vaihtoehtona asiakkaiksi voisivat olla oppilaitoksen eri yksiköiden pro-

jektit. Eri alojen opiskelijat perustavat opintojensa puitteissa sekä kuvitteellisia 

että oikeita pienyrityksiä. Nämä olisivat oivallisia asiakkaita ulkoasuntoteutuksen 

projekteille. Opiskelijoiden yritys voisi tilata ulkoasuntoteutuksen opiskelijoilta 

logoja, markkinointimateriaalia tai vaikka nettisivut. Näin molemmat pääsisivät 

harjoittelemaan tärkeitä vuorovaikutustaitoja: toimimista asiakkaana ja tilauksen 

toteuttajana, toimeksiannon tekemistä ja vastaanottamista sekä asiakkaan 

kuuntelemista ja tarpeiden tunnistamista. Lisäksi tuloksena voisi olla jopa oikei-

ta asiakassuhteita tai työpaikkoja opintojen jälkeen. 
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7 HYÖDYT OPISKELIJOILLE 
 

Pitkään opintojen yhtenä aiheena kulkevalla aiheella olisi runsaasti etuja. Laa-

jan kokonaisuuden kautta opiskelijalle hahmottuu useita eri seikkoja paremmin 

kuin hajanaisten irtoharjoitusten kautta. Omakohtainen kokemus jo tehdyn työn 

hyödyntämisestä avaa silmiä työn merkityksellisyyden kannalta ja samalla 

oman työn jäljen arviointi kehittyy. 

 

- Kokonaisuuksien hahmottaminen automatisoituu: graafinen ilme sulautuu 

kaikkiin töihin luonnollisesti ja kannattelee osaltaan kehitettyä imagoa te-

hokkaasti ja kattavasti 

- Oman työn laadukkaan tekemisen merkitys jatkolle konkretisoituu: jos te-

kee asian X huolimattomasti tai miettimättä tarkemmin tulevaa käyttöä, 

sen joutuu luultavasti myöhemmin tekemään kokonaan uudestaan. 

- Oman työn dokumentoinnin merkitys selkiytyy ja korostuu: aineiston ni-

meäminen, jaottelu ja kommentointi helpottaa työtä jatkossa 

- Työteho kasvaa omaa graafisten elementtien pankkia käyttämällä: sa-

maa asiaa ei kannata tehdä moneen kertaan. 

- Monialaisuuden huomioonottaminen jo työstövaiheessa hahmottuu: pe-

rustyötä ei tarvitse tehdä moneen kertaan kun eri käyttötarpeet osataan 

ottaa ensimmäisessä työstövaiheessa soveltuvin osin huomioon 

- Kommunikointi ryhmässä ja asiakkaan tai "asiakkaan" kanssa tehostuu, 

samoin abstraktien ohjeistusten sisäistämiskyky harjaantuu.  

- Opiskelijan kynnys tehdä aiheiltaan vieraita harjoituksia madaltuu tutun 

aineiston ansiosta: alkuun pääsee helpommin kuin tyhjältä pöydältä 

- Oppilaan valmiudet tehdä alihankintatyötä ja sen vaatimaa kommunikoin-

tia tehostuvat: esim. AV-linjalta voidaan tilata ohjeistuksen mukainen ra-

dio-jingle, TV-mainos tms. 

- Omien tuotosten arviointi muuttuu automaattiseksi: opintojen alkupuolella 

tehdyn graafisen ilmeen arviointi ja päivittäminen myöhemmässä opinto-

jen vaiheessa. 
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8 HYÖDYT OPETTAJILLE JA OPPILAITOKSELLE 
 

Valmiin konseptin hyödyntäminen auttaa opettajia huomattavasti harjoitustehtä-

vien laadinnassa. Aina ei tarvitse keksiä tehtävän kehystä ja koota aineistoa 

erikseen vaan voidaan hyödyntää olemassa olevaa projektimateriaalia. Pitää 

kuitenkin muistaa, että oppilaiden mielenkiintoa on vaikea pitää yllä, jos kaikki 

harjoitukset pyörivät projektin ympärillä. Toisinaan projektiin voidaan viitata vain 

löyhästi ja ajoittain tehdä jotakin aivan muuta. Projektimateriaalia voidaan hyö-

dyntää myös ristiin: laitetaan ryhmät käyttämään toisen ryhmän materiaalia. 

Usein työelämässäkin joutuu "hyppäämään toisen housuihin" esimerkiksi loma- 

tai kiiretuurauksissa. 

 

Opettajien kynnys hyödyntää ja kehittää opetusmateriaaleja yhdessä madaltuu. 

Graafisen alan koulutukseen ei ole liiemmälti valmista materiaalia ja toisaalta 

tekniikka kehittyy nopeasti. Siksi etenkin ulkoasuntoteutuksen opettajien pitää 

tuottaa luento- ja harjoitusmateriaalit suurimmaksi osaksi itse. Opetusmateriaa-

lin jakamisessa ja yhdessä tuottamisessa on useita hyötyjä: vältetään päällek-

käisyyttä ja toisaalta oleelliset aiheet tulevat varmemmin kattavasti käsitellyksi, 

opetuksessa ei ole ristiriitaisuutta tai turhaa päällekkäisyyttä, kukin opettaja voi 

tuoda esiin omaa erikoisosaamistaan ja päivitystyö jakautuu useammalle tekijäl-

le. Myös toisen opettajan tuuraus helpottuu, kun materiaali on kaikille ainakin 

jossakin määrin tuttua. 

 

Tarvittaessa etätehtäviksi ja opettajan poissa ollessa omaehtoiselle työskente-

lylle tällaisesta projektin tehtäväpankista on helpompi löytää oppilaille mielekäs-

tä ja merkityksellistä tekemistä. Oppilaiden itseohjautuvuuden merkitys lisääntyy 

ja tältä osin opetus luontaisesti edelleen vahvistaa oppilaiden ammattietiikan 

kehittymistä. Opettajaa ei siis aina edes tarvita paikalla, varsinkaan jos ryhmän 

valmiudet löytää yhdessä toimivia ratkaisuja ongelmiin ovat riittävällä tasolla. 

Tämä vaatii tietenkin projektin tiimoilta erityisen hyvin suunniteltua, monipuolista 

ja aiheiltaan kiinnostavia tehtäviä sisältävää tehtäväpankkia. 

 

Kun kaikki oppilaat tekevät täsmälleen samanlaisia harjoituksia, joista tavoittee-

na on saada aikaan mallia vastaava lopputulos, oppilaat yrittävät joskus palaut-

taa toisten tekemiä harjoituksia omissa nimissään. Kun harjoitukset ovat laa-
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jempia, myös lopputulokset poikkeavat toisistaan, eikä toisten töiden kopioinnis-

ta ole hyötyä ja opettajan valvonta- ja tarkastustyö helpottuu. 

 

Käyttämällä oppilaitoksen eri yksiköiden ja koulutusohjelmien projekteja asiak-

kaina, voitaisiin kehittää myös sisäistä yhteistyötä.  
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9 KOKEILLUT YHTEISOPETUSHANKKEET JA MAHDOLLISTEN 
ASIAKASHANKKEIDEN REUNAEHDOT 

 

Kahdella opiskelijaryhmällä keväällä 2011 kokeiltu yhteishanke graafisen toteu-

tuksen (ulkoasunsuunnittelun) ja verkkosivujen suunnittelun kesken oli seuraa-

vanlainen (liite 2): Oppilaiden piti suunnitella kokonaisen musiikkitapahtuman 

graafinen ulkoasu, toteuttaa se määrätyiltä osin painotuotteiden suhteen (logot, 

pieni graafinen ohjeisto, esite, juliste, opasteet sekä valinnaisia muita). Näitä 

elementtejä hyödynnettiin mahdollisimman paljon tapahtuman www-sivujen to-

teutuksessa. Lopulta tarkasteltiin kokonaisuuden kattavaa ja yhdenmukaista to-

teutumista, erityisesti graafisen tuotannon kannalta. 

 

9.1 Projektin aloitus 

Oppilaille briefattiin projektin sisältö ensin vain graafisen tuotannon kannalta. 

Samalla kuitenkin kerrottiin, että samaa aineistoa käytetään myös www-kurssin 

loppuprojektissa, joka jatkaa samaa aihetta. 

 

Tehtävässä haluttiin opettaa monia perusasioita, joita graafisessa suunnittelus-

sa ja suunnitelmien toteutuksessa tulee ottaa huomioon. On eri asia suunnitella 

materiaalia julkaistavaksi yhdellä alustalla ja yhdessä formaatissa, kuin hyödyn-

tää suunnitelmia ja materiaalia monessa muodossa, koossa ja julkaisumene-

telmällä. Nettisivua varten suunniteltu logo ei välttämättä näytä hyvältä sanoma-

lehti-ilmoituksessa tai t-paidan rinnassa. Näitä asioita oli opeteltu vuoden mit-

taan sekä teoriaopinnoissa että useissa suppeammissa harjoitustehtävissä. Ko-

konaisuudessaan projektiin oli käytettävissä noin 30 tuntia, josta 20 tuntia print-

ti- ja 10 tuntia verkkomateriaalin suunnitteluun. Oppilailla oli mahdollisuus tehdä 

kokonaisuutta myös toisen oppiaineen tunneilla, mutta apua mahdollisissa on-

gelmatilanteissa sai paremmin vastaavilta opettajilta. 

 

9.2 Suunnittelu ja toteutus 

Tehtävä alkoi suunnitteluosuudella. Eräitä lähtötietoja ja rajoituksia oli annettu 

valmiiksi, esimerkiksi tapahtuman tyyppi (musiikkitapahtuma), esiintyjien määrä, 
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tapahtuman ajankohta ja tapahtumapaikka. Musiikkityyli oli vapaa, näin saatiin 

lopputuotosten tyyliin lisää hajontaa ja samalla lisättiin motivaatiota antamalla 

valinnanvapautta. Toivoimme opiskelijoiden käyttävän aikaa suunnitteluun ja 

valmisteluun, eikä syöksyvän suoraan suunnittelemaan ensimmäisiä graafisia 

elementtejä. Suunnittelun avuksi oli annettu kysymyksiä ja vinkkejä: "Päätä mil-

lainen tapahtuma järjestetään. Mikä on kohderyhmä? Keksi tapahtumalle nimi. 

Valitse esiintyjät – voit myös etsiä kuvamateriaalia valmiiksi. Mieti valmiiksi ja 

etsi tietoa/materiaalia seuraavia asioita varten: kulku- ja saapumisohjeet, majoi-

tusmahdollisuudet, mahdolliset järjestetyt kuljetukset, liput – hinnat ja 

myyntikanavat, sponsorit ja yhteistyökumppanit, festivaalialueen kartta (alueella 

on kaksi esiintymislavaa, info, ensiapu, vessoja, ruokailupisteitä, myyntipisteitä, 

mutta tarvittavaa)." Vasta tämän jälkeen annettiin tarkemmat ohjeet suunnitelta-

vista materiaaleista. Heti alussa myös kerrottiin, että materiaalin tulee olla mo-

nikäyttöistä niin visuaalisesti kuin teknisestikin. Opiskelijoita muistutettiin myös 

tekijänoikeuksista eli tavoitteena oli käyttää vain luvallista materiaalia. 

 

Osa opiskelijoista lähti ohjeen mukaisesti suunnittelemaan tapahtumaa, osa in-

nostui heti etsimään kuvamateriaalia tai hahmottelemaan logoa. Ensimmäisellä 

suunnittelukerralla tunnilta poissaolleilta opiskelijoilta jäi tärkeä osa projektia lii-

an vähälle työstämiselle. Seuraavalla opintokerralla opiskelijat esittelivät opetta-

jalle ideansa ja saivat tarkemmat ohjeet printtimateriaalin tuottamiseen. Kaikilta 

vaaditut tuotteet olivat käsiohjelma, juliste, lehti-ilmoitus ja opastekyltti. Näillä 

erilaisilla materiaaleilla pyrittiin testaamaan idean toimivuutta eri käyttötarkoituk-

sissa. Tehtävän arvosteluun vaikutti paljon myös yhtenäisen idean tunnistetta-

van ja ilmeen tavoittaminen. 

 

Kun pakolliset tuotteet olivat valmiina ja aikaa riitti, oli mahdollista lähteä työs-

tämään lisämateriaalia: pääsylippu, ranneke, backstage-passit (artisti, crew, vie-

ras/media), A6-kokoinen flyer, lehdistötiedote, t-paita työntekijöille, myyntiartik-

keleita (t-paita, rintanappi jne...). 

 

Verkkototeutusosuus painottui suurelta osin tekniseen osaamiseen. Sivuston 

keskeiset tekniikat (html +css), laajuus ja sisällön minimivaatimukset määritel-

tiin, mutta oppilailla oli vapaat kädet tehdä sivuista niin laajat kuin halusivat. 

Oppilaat innostuivat tehtävästä tavanomaista enemmän, koska saivat hyödyn-
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tää itse suunnittelemaansa materiaalia ja tehdä sivuistaan myös teknisesti sel-

laiset kuin halusivat. Yleisesti ottaen oppilaiden keskimääräinen motivaatio teh-

tävää kohtaan oli yllättävän korkea. 

 

9.3 Arviointi ja palaute 

Projektin loppuarviointi tehtiin printti- ja verkkototeutukselle erikseen, mutta op-

pilaalle annetussa palautteessa käsiteltiin myös kokonaisuuden tekninen ja vi-

suaalinen yhteensopivuus. 

 

Palaute oli positiivista. Oppilaiden mukaan projekti oli haastava mutta kiinnosta-

va, ja vastuu omasta suunnittelusta sekä aikataulutuksesta koettiin opettavai-

seksi. Muutama opiskelija koki tehtäväkokonaisuuden liian laajana ja hankalana 

hallita. Tähän saattaisi tulla helpotusta ryhmätyöskentelystä. Myös projektien 

laajuuden asteittainen nostaminen varmasti auttaisi. 

 

Kurssipalautteessa kysyttiin mikä oli parasta: 

• "Festarijuttu oli kans kiva, kun se oli sellainen isompi kokonaisuus." 

• "Iso omatoiminen projekti oli hyvä ja opettavainen + hauska." 

• "Festarityö oli ihana, vaikka se halkoi hiuksia." 

• “Enemmän festarityyppisiä että saa itse suunnitella." 

• “Omavalintaisia tehtäviä, vähemmän mutta laajempia." 

Mikä tyhmintä: 

• "Isot ja monimutkaiset työt, joiden tekemiseen menee paljon aikaa." 

Ja toivomuksia: 

• "Paljon oma-aloitteisia projektitöitä kiitos!" 

• ”Enemmän itse-juttuja, niinku TAO fest” 

• ”Ei mitään kauhean puuduttavaa” 

(Kurssipalaute 2011 ja 2012) 

 

Opettajan näkökulmasta projekti oli myös tehokas, tosin tiukka noin 2 viikon ai-

kataulu ja sen mukanaan tuoma kiivaan työtahdin vaatimus asettivat haasteita 

monille erityisesti poissaolojen tai hitaan työskentelyn takia. 
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Sama projekti toteutettiin myös aikuisopiskelijoille, mutta vain www-kurssin tii-

moilta. Tällöin koko projektin idea tuntui hiukan vesittyvän ja samalla työtaakas-

ta tuli raskaampi, koska kaikki sisältö ja ulkoasu piti tehdä verkkokurssin puit-

teissa. Toisaalta aikuisopiskelijoiden työteho ja ajankäyttö tuntui olevan nuoria 

opiskelijoita korkeammalla tasolla, joten kokonaisuudesta ei tullut liian haasta-

va. Aikaa aikuisopiskelijoilla oli projektin läpiviemiseen suhteellisesti hiukan vä-

hemmän, mutta lähiopetus jakaantui pidemmälle aikavälille. 

 

9.4 TAO fest 2012 

Tämän vuoden vastaava projekti on niin sanottu oikea tapahtuma, Tampereen 

ammattiopiston suurtapahtuma TAO fest 2012. Siihen on opiskelijoiltamme tilat-

tu ulkoasun suunnittelu, ja voittajaehdotus myös toteutetaan (liite 3). Tapahtu-

man tuottaja ja TAO:n graafinen suunnittelija kävivät ohjeistamassa tehtävän 

opiskelijoille. Painotuotteet (esitteet, julisteet, rollupit ja niin edelleen) toteute-

taan, mutta koska tapahtuma ei ole avoin, www-sivut julkaistaan korkeintaan 

TAO:n intranetissä. 

 

Ongelmaksi kuitenkin muodostuu hyvin kireä aikataulu ja lukujärjestysten epä-

sopivuus: graafisen tuotannon ja verkko-opetuksen osioiden yhtäaikainen toteu-

tus ei ollut mahdollista. Samoin oppilaiden innostus tehtävää kohtaan tuntui hiu-

kan laskevan, kun voittajaehdotus on valittu, mutta projektia piti verkkokurssilla 

jatkaa edelleen omalla ehdotuksella, jota ei siis kuitenkaan toteutettaisi. Myös jo 

saatu palaute hämmentää: korjataanko ehdotusta verkkosivuja varten vai käyte-

täänkö jo kertaalleen suunniteltua.  

 

TAO fest -projektin toteuttaminen kahdella ryhmällä niin, että kumpikin olisi voi-

nut todellisesti osallistua kilpailuun toteutettavasta suunnitelmasta, oli jaksojär-

jestelyjen takia mahdoton. Yhtä jaksoa jäljessä tulevan toisen UT-luokan on siis 

tehtävä sama projekti käytännössä täysin kuvitteellisena harjoituksena. 

 

Vastaavien projektien toteuttamisessa opetuksen näkökulmasta oleellisinta oli-

sikin suunnitella jakso- ja viikkolukujärjestykset optimaalisesti. Projektien toteu-

tusvaiheen tulisi osua sopivaan kohtaan jaksojärjestystä ja lukujärjestyksen tuli-

si tukea tuntijärjestyksellään projektin sulavaa etenemistä . 
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Näiden kokemusten pohjalta "ammattiopisto mainostoimistona" -ajatus on eri-

tyisen haastava. Oppilaiden sitouttaminen on vaativa tehtävä, samoin tähän 

valmiiden asiakkaiden saaminen. Optimaalinen tilanne olisi saada "mainostoi-

mistolle" asiakkaaksi toimintaansa aloitteleva yritys, joka tarvitsee kaiken graafi-

sen materiaalin esimerkiksi yhden lukukauden tai -vuoden aikana. Tällöin hidas 

työtahti ja opetussuunnitelman etenemisen aiheuttamat haasteet eivät muodos-

tuisi välttämättä ylivoimaisiksi esteiksi projektin toteuttamiselle. Samalla myös 

looginen eteneminen perusasioiden kautta vaikeampiin ja suurempiin töihin tu-

kee kummankin osapuolen tarpeita. Tässä kohdassa yhteistyöstä NY-yritysten 

kanssa voisi olla apua. 
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10 ESIMERKKIPROJEKTI "OPPILAITOS MAINOSTOIMISTONA" 
 

Yksi esimerkki sopivaksi projektiksi on ulkoasuntoteutuksen opiskelijaryhmän 

toimiminen mainostoimistona opiskelijoiden perustamalle NY-yritykselle. "NY 

Vuosi yrittäjänä on peruskoulun 9.-luokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toi-

sen asteen opiskelijoille suunnattu opinto-ohjelma, jossa perustetaan lukuvuo-

den ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys. Oma NY-yritys toimii oppimisen 

polkuna ja oppimistarinana nuorille valmentaen samalla kohti työelämää. Opit-

tavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. NY-yritys tarjoaa nuorille op-

pimisympäristön, jossa nuoret voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä 

käytännössä." (Nuori yrittäjyys -verkkosivu 2012). 

 

NY-yrityksiä pyöritetään pienellä budjetilla, joten graafiseen ilmeeseen ja esi-

merkiksi verkkosivuihin ei ole välttämättä rahaa käytettävissä. Oppilaitoksen si-

sällä NY-yritykset voivat teettää asioita, joihin heillä ei muuten olisi varaa. Sa-

malla he saavat harjoitusta toimeksiantojen tekemisestä, suunnittelusta ja brief-

faamisesta sekä toteutuksen seurannasta ja valvonnasta. 

 

Ulkoasuntoteutuksen opiskelijoille tämä antaa mahdollisuuden toimia mainos-

toimistona uudelle aloittavalle yritykselle ja päästä harjoittelemaan työskentelyä 

asiakkaiden kanssa laajemmassa projektissa. NY-yrityksille voi olla tarjolla 

"starttipaketti", joka sisältää esimerkiksi logon, graafisen ilmeen määrittelyn, 

käyntikortit, lomakepohjan, PowerPoint-pohjan ja suunnitelman verkkosivuiksi. 

Lisäksi siihen voidaan liittää tarpeen mukaan esitteitä, messuosasto, valokuvia 

tai muuta yrityksen tarvitsemaa materiaalia. Tarvittaessa printtimateriaali voi-

daan myös tulostaa, jolloin tulostusmateriaaleista veloitetaan NY-yritykseltä 

omakustannushinta. Lisäksi voidaan tarvittaessa tilata lisätyötä esimerkiksi pai-

non tai av-viestinnän opiskelijoilta. 

 

Koska tuotettu materiaali menee oikeasti käyttöön ja julkisesti näkyville, sen te-

kemiseen suhtaudutaan todennäköisesti vakavammin kuin tavallisiin tunnilla 

tehtäviin harjoitustöihin. Oppilaat sopivat itse aikataulut tilaajan kanssa ja huo-

lehtisivat, että niistä pidetään kiinni. Oppilaiden tulee myös itse koota työryhmät, 

joissa he pystyvät toteuttamaan saadut toimeksiannot. Ryhmän työskentely ra-
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portoidaan Moodleen dokumentoimalla tuotettu materiaali ja lisäksi oppimispäi-

väkirjana ja itsearviointina. 

 

Jotta projektit pysyvät hallinnassa ja opettajan valvottavissa, niissä noudatetaan 

"starttipaketin" osalta ennalta suunniteltua kaavaa. Eri osioihin löytyy opastus 

Moodlesta ja eri vaiheisiin projektia on sijoitettu check-pointit, jossa opettaja tar-

kistaa aikaan saadun materiaalin ja antaa luvan jatkaa seuraavaan vaiheeseen. 

Starttipaketin jälkeiset laajennusosat sovitaan projektikohtaisesti erikseen. Pro-

jektin päätteeksi ryhmä saa palautetta toimeksiantajayritykseltä, kuten oikeissa-

kin asiakas-caseissa. Projektissa tuotettua materiaali voidaan hyödyntää harjoi-

tustehtävissä varsinaisen projektin päätyttyä. 

 

Samalla ajatuksella oppilaat voivat etsiä asiakkaita lähiseudun pienyrityksistä, 

esimerkiksi kampaamoista tai pienistä myymälöistä. Tässä tulisi mukaan myös 

oman työn hinnoittelu ja hinnasta neuvottelu. 
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11 PROJEKTIN VAATIMUKSET 
 

Projektit voidaan toteuttaa auttavasti myös vähäisin lisävaatimuksin. Periaat-

teessa tarvitaan vain yhtenäiset ohjelmistot ja kirjasimet sekä sovittu tallennus-

malli esimerkiksi koulun palvelimelle. Projektin tehostamiseen tarvitaan kuiten-

kin jalostuneempia palveluja ja sovelluksia, kuten yhteiset aineistopankit. Näitä 

ovat paikallisella palvelimella toimiva pilvilpalvelu Cumulus ja verkkopohjainen 

Dropbox. Alalle oleellista etätyötä voitaisiin harjoitella sosiaalisen median palve-

lujen ja Basecamp-ryhmätyötilan avulla. 

 

Työryhmien muodostaminen, tekijöiden vastuuttaminen ja sitouttaminen olisi 

tehtävä huolellisesti. Sosiaalisten suhteiden perusteella muodostuvat ryhmät 

voisivat olla ryhmähengeltään tiiviimpiä, mutta kaverien kanssa työskentely voi 

tuoda mukanaan myös ongelmia. Työryhmien voimasuhteiden tasainen jakami-

nen olisikin tärkeämpää ja peilaisi todellista tilannetta työelämässä.  

 

Oppimisen kannalta ryhmissä olisi voitava myös vaihdella rooleja, jolloin kaikki 

oppilaat saisivat yhtä kokonaisvaltaisen kokemuksen. Osaamistasoiltaan eri 

alueilla erilaiset oppilaat toimisivat tällöin ryhmissä luonnollisesti vertaistukena. 

Tukea olisi tietenkin saatava myös opettajilta.  

 

Projekteihin saataisiin vaihtelua ja uusia, todellisuutta peilaavia näkökulmia va-

ramiespalvelu-ajatuksella: eri ryhmät tekisivätkin välillä toisten ryhmien aineis-

toilla samaa harjoitusta tai yksittäiset oppilaat liittyisivät ajoittain toiseen ryh-

mään. Tällöin erityisesti selkeän ja laadukkaan ohjeistuksen ja hyvin tehdyn ai-

neiston merkitys korostuisi.  

 

Projektin toteuttajiksi pitää valita siinä vaiheessa opintojaan olevia opiskelijoita, 

joilla on mahdollisuus selviytyä projektista. Ajankohta voi olla esim. 2. vuosi-

kurssin syyslukukausi, jolloin työssäoppimisjakso ei katkaise projektia. Projektin 

tulisi olla tarpeeksi suuri kokonaisuus, jota opiskelijat eivät "uskalla" olla turhaan 

pois, koska menettävät liikaa suorituksia, jos projekti jää suorittamatta. 

 

Projekti pitää laatia niin, että se etenee loogisesti ja kokonaisuuden huomioon 

ottaen perusasioista yksityiskohtiin. Projektin edetessä kerätään koko ajan tie-
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toa dokumentaatiota ja projektin yhteenvetoa varten. Projektin aihe on hyvä va-

lita niin, että siitä voidaan tehdä mahdollisimman monipuolinen. Projektin ede-

tessä voidaan nostaa vaatimustasoa ja lisätä elementtejä sen mukaan, miten 

ryhmät suoriutuvat. Harjoitustöitä voidaan laajentaa ulottumaan monipuolisesti 

myös harvinaisempiin toteutuksiin (messuständit, mainosbannerit, tuotekuvaus, 

TV-spotit, oheistuotteet ja niin edelleen). Erittäin tärkeää on projektin päättämi-

nen ja jälkihoito eli työskentelystä ja työstä rakentavasti keskusteleminen ja sen 

analysointi. 
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12 YHTEENVETO 
 
Pirstaloituneessa työelämässä korostuvat valmiudet monialaisuuteen ja laajojen 

kokonaisuuksien hallintaan. Ulkoasuntoteuttaja on usein tiimityöntekijä ja toteut-

taa osaltaan suurta kokonaisuutta, jolloin työnkuvan koko kirjon hahmottaminen 

ja hallitseminen korostuu. Painoviestinnän opetuksessa ei ole laajamittaisesti 

käytetty tällaisen osaamisen kannalta tärkeää projektioppimista, joka integroituu 

sekä oppiaineen sisäisesti (vertikaalisesti) että oppiaineiden välillä (horisontaa-

lisesti). Tarvetta tämäntyyppiselle oppimiselle on ilmaistu: vuoden 1989 ope-

tusministeriön muistiossa ja maaliskuussa 2012 julkistetussa Nuoret ja työelä-

mä -raportissa ilmenee selkeä tarve oppimisen ja työelämän yhteyden selkiyt-

tämiseen. 

 

Käytännön työelämästä opettajiksi siirtyneiden opettajien havaintojen kautta 

tehdyt kokeilut laajojen harjoituskokonaisuuksien käytöstä ovat osoittautuneet 

hyödyllisiksi. Oppilaiden hyödyt tutkinnon rajoja ylittävästä ja pitkäkestoisesta 

oppimismallista ovat selkeät: esimerkiksi oman työn laadun ja dokumentoinnin 

merkitys korostuu, vastuu oman ja ryhmän työn etenemisestä  automatisoituu ja 

kommunikointi sekä ohjeistusten hahmottaminen tehostuu luonnollisella tavalla. 

Opettajat hyötyvät yhteisen kokonaisuuden kautta käsiteltävien aiheiden tarkalla 

jäsentämisellä. 

 

Haasteiksi laaja-alaisten hankkeiden toteuttamisessa osoittautuvat opettajien 

välisen yhteistyön suuri rooli, jakso- ja lukujärjestysten organisointi sekä ope-

tuksen kattavuuden muotoileminen opetussuunnitelman vaatimusten mukaisek-

si. Oikeiden tilausasiakkaiden löytäminen pitkäkestoisiin projekteihin on ongel-

mallista, mutta esimerkiksi NY-yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on kuvitteellis-

ta harjoituskokonaisuutta totuudenmukaisempi työprojekti. Ongelmia saattaa 

ilmetä myös oppilaiden sitouttamisessa ja roolituksessa. Teknisesti  pilvipalvelu-

jen ja virtuaalisten projektinhallinta-alustojen kaltaisten teknologisten apuväli-

neiden avulla järjestelyjä saadaan tehostettua. 

 

Samoja ideoita voidaan hyvin hyödyntää ja soveltaa monien muidenkin koulu-

tusalojen opinnoissa tuomaan harjoitustehtäviä lähemmäs työelämän todelli-
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suutta, lisäämään opiskelun monipuolisuutta ja kiinnostavuutta sekä opetta-

maan työelämässä tärkeitä vuorovaikutustaitoja. 

 

Ammattimaisen toiminnan kannalta realistisen työtavan harjoitteleminen on 

oleellista jo opiskeluvaiheessa. Laajat projektit, kuvitteelliset tai oikeat tilaustyöt, 

ovat avain oppilaiden tarpeelliseen tutustuttamiseen graafisen alan työskente-

lymalliin jo opintovaiheessa. Opintojen mielekkyys korostuu omaehtoisen toi-

minnan ja kokonaisuuksien ymmärtämisen kautta.  
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LIITE 1 

Jäätelöfirman suunnittelukokonaisuuden ohjeistus 

 

LIITE 2 

Festaritehtävän ohjeistus 

 

LIITE 3 

TAO Fest 2012 -toimeksianto 



Suunnittelutehtävä	  –	  yrityksen	  graafisen	  ilmeen	  suunnittelu	  ja	  toteutus:	  

	  

Uusi	  jäätelötehdas	  ”Jääherkku	  Oy”	  lanseeraa	  uudentyyppisen	  sorbetti/jäätelöperheen	  ”Jäde-‐kristalli”.	  

Mallisto	  on	  luomutuotantoa,	  mutta	  silti	  uuden	  ajan	  railakkaita	  makuja	  ja	  ilottelevaa	  katsottavaa.	  	  

-‐ Yritys	  on	  pieni,	  maanläheinen	  ja	  perinteitä	  kunnioittava,	  mutta	  silti	  moderni	  ja	  uusia	  tuulia	  
haisteleva	  laadukkaiden	  tuotteiden	  tekijä.	  Tuotteet	  on	  suunnattu	  sekä	  nuorille	  (terveellisenä	  ja	  
luonnonmukaisena	  vaihtoehtona)	  että	  varttuneemmalle	  väelle.	  	  

Suunnittele	  max	  1000	  euron	  hintainen	  työpaikkailmoitus	  Aamulehteen,	  jossa	  haetaan	  Jäde-‐kristallille	  

markkinointi-‐viestintä-‐visualistia	  ja	  myyntiedustajia.	  Voit	  miettiä	  myös	  graafista	  ilmettä	  jo	  laajemminkin,	  
mm.	  värimaailma,	  kirjasimet	  jne.	  

Tehtävän	  seuraavat	  osiot:	  
-‐ Suunnittele	  logo	  Jäätelötehtaalle.	  Suunnittele	  litran	  jäätelöpakkauksen	  ulkoasu.	  

-‐ Suunnittele	  yritykselle	  messuesite.	  
-‐ Suunnittle	  yritykselle	  kuluttajille	  suunnattu	  lehtimainos	  .	  
-‐ Suunnittele	  oheistuotteita,	  mm.	  T-‐paita,	  rintanappi	  jne.	  

-‐ Suunnittele	  oheismateriaalit,	  mm.	  käyntikortti,	  power	  point	  –pohjat,	  dokumenttipohjat,	  
sähköpostin	  allekirjoituskenttä.	  

-‐ Suunnittele	  yritykselle	  webbisivut	  –	  tee	  ensin	  layout.	  

-‐ Suunnittele	  tehtaan	  kuljetusautoille	  kylkiteippaukset.	  
	  

LIITE 1



Painotuotteen suunnittelu 1 / map / maaliskuu 2011  1 (3)

Festarit 1 – tapahtumasuunnittelu

Tarkoituksena on tehdä visuaalinen suunnitelma ja toteutus kuvitteellisille kesäfestivaaleille. 
Koko projektille on aikaa noin viikko ja sitä tehdään sekä Minnan että Kimmon tunneilla. 
Valmiit materiaalit esitellään kaikille jakson viimeisellä viikolla. Lopputulos vaikuttaa molempien 
opettajien kurssien arvosteluun.

Suunnittele ensin festivaaleihin liittyvät perusasiat, tiistaina saat tarkemmat tiedot suunniteltavista 
painotuotteista ja sähköisestä materiaalista.

TAUSTATIEDOT

Tapahtuma: Musiikkitapahtuma, tyyli on vapaa (esim. jazz-tapahtuma, rock-festari, 
lastenmusiikkitapahtuma, teknokekkerit, oopperajuhla, tanssimusiikkitapahtuma...)

Esiintyjämäärä: yhteensä vähintään 10 ja enintään 20 esiintyjää, kotimaisia ja/tai ulkomaisia

Ajankohta: 18.–19. kesäkuuta 2011

Paikka: Forssa, Pilvenmäen raviradan alue

SUUNNITTELU

• Päätä millainen tapahtuma järjestetään.

• Mikä on kohderyhmä?

• Keksi tapahtumalle nimi.

• Valitse esiintyjät - voit myös etsiä kuvamateriaalia valmiiksi.

• Mieti valmiiksi ja etsi tietoa/materiaalia seuraavia asioita varten: 
- kulku- ja saapumisohjeet 
- majoitusmahdollisuudet 
- mahdolliset järjestetyt kuljetukset 
- liput – hinnat ja myyntikanavat 
- sponsorit ja yhteistyökumppanit 
- festivaalialueen kartta (aluella on kaksi 2 esiintymislavaa, info, ensiapu, vessoja, 
ruokailupisteitä, myyntipisteitä, mutta tarvittavaa...)

• Jos ehdit, voit alkaa suunnitella logoa ja graafista ilmettä (esim. värejä). Muista ottaa huomioon 
logon käyttö ja toimivuus eri tarkoituksissa ja eri kokoisena: printti, webbi, kyltit, julisteet...
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Festarit 2 – painotuotteet

Suunnittele ja tee aineisto kaikkiin alla lueteltuihin painotuotteisiin. Lue ohjeet huolellisesti. 
Älä hosu! Mieti eri tuotteiden yhtenäisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta.

- Käsiohjelma 
Käytännöllisen kokoinen esite, josta saat tulostettua mallin digikoneella (max SRA3). 
Käsiohjelmassa tulee olla ainakin seuraavat elementit: 
 • ohjelma/aikataulu 
 • aukioloajat 
 • aluekartta selityksineen 
 • kulkuohjeet/kuljetukset 
 • sponsorit esillä 
Mieti käytettävyyttä!

- Juliste
A3-kokoinen tapahtuman juliste.

- Lehti-ilmoitus 
1/4-sivun imoitus aikakauslehteen, koko jokun seuraavista: 
 - 1/4 pysty (46 mm x 266 mm) 
 - 1/4 neliö (97 mm x 131 mm) 
 - 1/4 vaaka (197 mm x 63 mm)

- Opasteet
Suunnitelma opstekyltin pohjaksi. A3-kokoisia opastekylttejä voidaan käyttää sekä festivaalialueella 
että sen ulkopuolella.

Muista tulostaa kakista mallit esittelyä varten!

Jos tekeminen loppuu kesken, pyydä opettajalta ohjeet bonusmateriaaliin.
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Festarit 3 – bonus-painotuotteet

Kun kaikki perusosat ovat valmiit ja olet tyytyväinen niihin, voit jatkaa näillä lisätuotteilla oman 
valintasi mukaan:

- Pääsylippu

- Ranneke, jolla pääsee huvialueelle

- Backstage-passit (artisti, crew, vieras/media)

- A6-kokoinen flyer

- Lehdistötiedote

- T-paita työntekijöille

- Myyntiartikkeleita: t-paita, rintanappi jne...

Muista tulostaa kaikista mallit esittelyä varten!



Musiikkitapahtuman	  www-‐sivuston	  suunnittelu	  ja	  toteutus	  
	  
	  
Tee	  suunnittelemaasi	  printtimateriaalia	  visuaalisesti	  tukeva	  web-‐sivusto	  
musiikkitapahtumallesi.	  	  
	  
Vähimmäislaajuus:	  
	  
Kansisivu:	  mainosmainen	  sivuston	  avaussivu,	  esim	  julisteen	  layoutin	  pohjalta.	  
	  
Pääsivu:	  osiot	  lyhyille	  uutisille/tiedotteille,	  tapahtuman	  tiivis	  esittelyteksti	  
oleellisine	  perustietoineen	  sekä	  mahdollisesti	  muuta	  markkinointihenkistä	  
materiaalia	  (”fiiliskuvia”	  tms).	  
	  
Infosivu:	  jolla	  on	  lähestymis-‐	  ja	  aluekartta,	  majoitustietoa,	  kuljetukset,	  
käyttäytymissäännöt,	  saapumisohjeet,	  jne.	  Voi	  lisätä	  joitakin	  elementtejä	  myös	  
esim	  pdf-‐formaatissa	  (esitteet,	  kartat)	  
	  
Esiintyjien	  esittelysivu:	  lyhyet	  tekstit	  esiintyjistä	  ja	  sopiva	  kuva	  sekä	  linkki	  
kotisivuille	  jne.	  	  Aikataulut	  ja	  esiintymispaikat!	  
	  
	  
Voit	  myös	  jaotella	  sivustosi	  sisältöä	  useammille	  sivuille	  ja	  ottaa	  mukaan	  lisää	  
aineistoa	  omille	  sivuilleen.	  Lisää	  ehdotuksia	  sivuston	  sisällön	  laajentamisesta	  
saat	  opettajalta!	  	  
	  
	  
Käytettävät	  tekniikat:	  html	  ja	  css	  sekä	  muut	  mahdolliset	  toteutuskeinot.	  
	  
	  
Mieti	  sivustosi	  koko	  sopivaksi:	  haluatko	  sivuista	  leveät	  ja	  sisällön	  useammalle	  
palstalle	  vai	  pidempiä	  kapeampia	  sivuja	  vai	  kenties	  jaotella	  sisällön	  useammille	  
sivuille?	  Mikä	  on	  paras	  resoluutio	  sivuillesi?	  	  Onko	  nykyisen	  suosituksen	  
mukainen	  noin	  960	  pikselin	  leveys	  sopiva?	  
	  
Käytä	  mahdollisimman	  paljon	  samaa	  materiaalia	  kuin	  printtimateriaaleissakin	  –	  
mutta	  muista	  www-‐sivujen	  erikoisvaatimukset:	  erityisesti	  optimoidut	  kuvat!	  



TAO FEST 
2012 
	  

TAO	  FEST	  2012:	  Mitä, 	  missä, 	  mil lo in, 	  miksi? 	  

Ennen	  kuin	  TAO	  ja	  Pirko	  fuusioituvat	  vuoden	  2013	  alussa,	  TAOssa	  järjestetään	  yksi	  koulu-‐/työpäivä,	  jolloin	  
koko	  ammattiopiston	  väki,	  henkilökunta	  sekä	  opiskelijat,	  tulevat	  saman	  katon	  alle	  viihtymään	  yhteiseen	  
tapahtumaan.	  Olemme	  kerrankin	  kaikki	  yhdessä	  paikassa	  samaan	  aikaan.	  

Suurtapahtuma-‐nimellä	  kulkeva	  projekti,	  saa	  päätepisteensä	  Tampere-‐areenalla	  Kalevassa	  torstaina	  

6.9.2012,	  alustavana	  kellonaikana	  on	  13:00–17:00.	  

Tapahtuman	  keskiössä	  ovat	  TAOn	  opiskelijat,	  heistä	  nimenomaan	  nuorisoasteen	  opiskelijat,	  joita	  TAOssa	  oli	  
syksyllä	  2011	  noin	  4000	  henkeä.	  	  

Tapahtuman	  ohjelma	  tulee	  sisältämään	  esimerkiksi	  seuraavanlaisia	  asioita:	  

-‐ Juontajina	  toimivat	  alustavasti	  Axl	  Smith	  sekä	  Vappu	  Pimiä.	  

-‐ Pääesiintyjät	  ovat	  nuorison	  suosiossa	  olevia	  bändejä,	  jotka	  TAOn	  opiskelijat	  pääsivät	  äänestämään	  
ajalla	  30.9.–30.10.2011.	  Pääesiintyjinä	  ovat	  Turmion	  Kätilöt,	  Raappana	  sekä	  Asa	  &	  Jätkäjätkät	  ja	  he	  

esiintyvät	  päälavalla,	  jonka	  tekniikan	  hoitaa	  Musiikki-‐Mode.	  	  

-‐ TAOn	  opiskelijat	  pääsevät	  esiintymään	  tapahtumaan	  Side	  Show	  lavalle.	  Opiskelijoiden	  oma	  ohjelma	  
voi	  olla	  esim.	  musiikkia,	  stand	  uppia,	  muotinäytöstä,	  tanssia,	  puheita	  jne.	  Side	  Show	  lavan	  tekniikan	  
toteuttaa	  TAOn	  av-‐puolen	  opiskelijat	  opettajiensa	  johdolla.	  

-‐ Tampere-‐areena	  on	  kokonaisuudessaan	  TAOn	  käytössä	  tapahtumapäivänä,	  halutessaan	  opiskelijat	  

voivat	  osallistua	  myös	  muuhun	  toimintaan	  talossa.	  Alustavia	  suunnitelmia	  on	  mm.	  erilaiset	  
ulkopuolisten	  tahojen	  vetämät	  työpajat,	  Elixian	  kuntosalin	  vapaa	  käyttö	  päivänä,	  hohtokeilaus,	  
paint	  ball-‐pelin	  pelaaminen,	  frisbee	  golf	  rata	  ulos,	  erilliset	  valotapahtumat	  Valovoimainen	  

Pirkanmaa-‐hankkeen	  kanssa	  yhteistyössä,	  opiskelijoiden	  oman	  opintoalan	  esittelyä	  jne.	  	  
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-‐ TAOn	  opiskelijat	  osallistetaan	  tapahtuman	  tekemiseen	  ja	  toteuttamiseen.	  Tapahtuma	  sidotaan	  

keväällä	  2012	  opiskelijoiden	  opetussuunnitelmiin	  niiltä	  osin,	  kuin	  se	  on	  mahdollista.	  	  

	  

Graafinen	   i lme,	  TAOn	  painoviest innän	  opiskel i jat, 	  u lkoasuntoteuttajat	  

Mitä	  tarvitaan?	  

-‐ Tapahtumalle	  logo	  (TAO	  FEST	  2012)	  

-‐ Julistepohja	  

-‐ Flaikkupohja	  (juliste	  pienennetyssä	  koossa	  vähemmällä	  tavaralla)	  

-‐ Käsiohjelmapohja	  (johon	  tulee	  mahdollisesti	  sponsoreiden	  mainoksia	  mukaan,	  jaetaan	  opiskelijoille	  

vasta	  syksyllä	  2012)	  

-‐ Bannerit	  päälavalle	  sekä	  Side	  Show	  lavalle	  (ilman	  päivämääriä	  tai	  vuosilukuja,	  jotta	  ovat	  tarvittaessa	  
monivuotisia)	  

-‐ Roll	  Upit	  (ilman	  päivämääriä	  tai	  vuosilukuja,	  jotta	  ovat	  tarvittaessa	  monivuotisia)	  

-‐ ”Festariranneke”	  logo	  &	  tekstiasettelu	  

	  

Milloin	  valmista?	  

-‐ 16.3.2012	  alustava	  julistepohja	  valmis	  

-‐ 16.3.2012	  TAO	  FEST	  2012	  logo	  valmis	  	  

-‐ 16.3.2012	  festariranneke	  tekstiasettelu	  valmis	  

-‐ 16.3.2012	  flaikkupohja	  valmis	  

-‐ Viikolla	  13	  (26.3.–30.3.2012)	  graafinen	  ulkoasu	  liitetään	  TAO	  FEST	  2012	  web-‐sivustoon,	  jakelu	  

Intran	  kautta	  opiskelijoille	  

-‐ Ennen	  kesälomaa	  2012:	  viimeistelty	  ilme,	  käsiohjelma	  valmis	  

-‐ Painoon	  materiaali	  laitetaan	  loppukeväästä	  2012	  /	  kesällä	  ja	  alkusyksystä	  2012	  

	  

Mil la ista	  haetaan?	  

Koska	  kyseessä	  on	  nuorisoasteen	  opiskelijoille	  suunnattu	  tapahtuma,	  graafisen	  ilmeen	  tulisi	  näyttää	  myös	  
siltä.	  Jos	  joku	  opiskelijoista	  on	  esim.	  hyvä	  piirtämään	  käsin	  tai	  tekemään	  esim.	  graffiteja,	  tulisi	  tällaista	  
taitoa	  käyttää	  tässä	  hyväksi.	  Värimaailman	  pitää	  olla	  nuorten	  näköinen.	  	  

Adjektiivit,	  joita	  projektipäällikkö	  graafiselta	  ilmeeltä	  hakee,	  ovat:	  



-‐ Rock	  

-‐ Rouhea	  

-‐ Nuorekas	  

-‐ Underground	  

-‐ Katu-‐uskottava	  

-‐ Amis	  

-‐ Houkutteleva	  

-‐ Selkeän	  yksinkertainen,	  jossa	  kuitenkin	  jotain	  erilaista	  

Täytyy	  ottaa	  huomioon,	  että	  tapahtumalla	  brändätään	  myös	  TAOa	  ammatillisena	  kouluttajana	  ja	  

ammatillisen	  koulutuksen	  edelläkävijänä	  Suomessa.	  Graafisen	  ilmeen	  pitäisi	  olla	  nuorten	  mieleen.	  

Rajaehtona	  on,	  että	  Tampereen	  ammattiopiston	  logoa	  on	  käytettävä	  graafisessa	  ilmeessä	  sellaisenaan.	  
Projektipäällikkö	  toimittaa	  esiintyjien	  ja	  juontajien	  promokuvat	  Johanna	  Nuoliojalle	  viimeistään	  21.2.2012.	  
Samana	  päivänä	  klo	  12.15.	  on	  tapahtuman	  brieffi	  opiskelijoille	  (pvut1a).	  	  

Tässä	  kuvia	  mitkä	  voisi	  olla	  jotain	  suuntaa	  antavaa,	  ja	  todellakin	  vaan	  ja	  ainoastaan	  suuntaa	  antavaa.	  Ei	  ole	  

tarkoitus	  tehdä	  graafisesta	  ilmeestä	  liian	  rokkia	  tai	  liian	  hempeää.	  Eniten	  näistäkin	  alla	  olevista	  

projektipäällikköä	  miellyttää	  tuo	  red	  hot	  chili	  peppers-‐logo.	  Motörhead-‐logossa	  miellyttää	  fontti	  ja	  tuossa	  
”What?”	  kuvassa	  fontti.	  Saa	  olla	  huumoria	  (nuo	  norsut),	  väriä	  (tuo	  alla	  oleva	  naisnaama	  esimerkkinä)	  jne.	  
Antaa	  siis	  palaa!:	  

	  

(Kuvat	  poistettu	  tekijänoikeudellisista	  syistä.)	  

 

	  

	  

	  

Lisätiedot:	  

Saija	  Hopea	  

*******************************	  

Projektipäällikkö	  

TAO	  FEST	  2012	  

Suurtapahtuma-‐projekti	  


