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Media-alan tuotanto edellyttää vankkaa tuotanto- 
prosessien tuntemista, suunnittelu- ja koulutus-
valmiuksia, hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutustaitoja. 
Työssään avoin ja vuorovaikutteinen "mestari/taitaja" 
verkostoituu eri toimijoiden kanssa, edistää yrityksen 
mainetta ja kilpailukykyä. Auta joukkuettasi onnistu-
maan ja ansaitsemaan asiakkaan luottamus! 

Toimit tuotannon vetäjänä, esimiehenä, monipuolisena suunnit-
telun, toteutuksen ja kehittämisen asiantuntijana. Voit osaamis- 
tarpeesi mukaan suorittaa joko koko tutkinnon tai vain tutkinnon 
osan/osia ja halutessasi jatkaa tutkinnon suorittamista myöhemmin. 

Tutkinto lähellä työelämää 

Opiskelun ja tutkinnon suoritat ensisijaisesti työpaikalla ammatti-
tutkintoa syvällisempiä tai monipuolisempia media-alan työtehtä-
viä tekemällä. Lähiopiskelu tai verkossa toteutettava koulutus ja 
sen määrä sovitaan valitsemiesi tutkinnon osien eli osaamistavoit-
teiden ja työkokemuksen mukaan. Näytöt suoritat ensisijaisesti 
aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Hankit mm. seuraavia taitoja:

• Vahvistat ja laajennat osaamistasi audiovisuaalisen tai 
painoviestinnän tuotantoympäristön suunnittelu- ja  
teknisten taitojen asiantuntijana.

• Opit hallitsemaan prosessit ja voit toimia yrityksen  
tuotantotoiminnan kehittäjänä.

• Saat eväitä omakohtaiseen oppimis- ja kehittymisprosessiin; 
ajanhallintaan, työn suunnitteluun ja vuorovaikutus- 
tilanteisiin.

• Saat valmiudet toimia erilaisissa henkilöstön kehittämis-
tehtävissä.

• Kehität esimies- ja asiantuntijataitojasi tunnistamalla missä 
olet vahvimmillasi, mihin seikkoihin sinun kannattaa kiinnit-
tää huomiota. Opiskelijan omien valmiuksien kehittämisessä 
hyödynnämme Disc-käyttäytymisprofiilia.

• Saat tietoa esimiehen vastuista, jolloin osaat toimia työ-
turvallisuus- ja muita määräyksiä noudattaen.

• Hankit valmiuksia projektien hallintaan, jolloin voit johtaa 
yrityksen toimintaa edistävän kehityshankkeen läpivientiä. 
Saat jämäkkyyttä projektiaikatauluihin, pitävyyttä projekti-
budjettiin, systemaattisuutta projektitiedon hallintaan ja 
vakuuttavuutta projektiviestintään.

• Kehität liiketoimintaosaamistasi, löydät keinoja kannatta-
vaan yritystoimintaan asiakastyytyväisyyden kärsimättä. 
Saat keinoja hallita budjetointia, kustannuslaskentaa,  
asiakassuhteiden ja asiakastuen hallintaa. 

Yksilöllinen opintopolku

Jokaisen opiskelijan opintopolku on yksilöllinen. Polun suunnittelet 
ennen opintojen alkua yhdessä vastuuopettajan kanssa (henkilö-
kohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS). 

Seuraavassa on kuvattu Taitotalossa suoritettavan Media-alan 
erikoisammattitutkinnon osat. Voit täydentää tutkintoasi myös 
jonkin muun tutkinnon osalla. Lisätietoa tutkinnosta saat koti-
sivuillamme osoitteessa www.taitotalo.fi/media.

MEDIA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO  
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala 
Painoviestinnän osaamisala
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Esitteen sisältö

Tutkinnon osat ................................. sivut 1–5

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

• Media-alan toimintaympäristön hallinta

Valitun osaamisalan mukainen valinnainen tutkinnon osa

• Audiovisuaalisen viestintäalan esimiehenä toimiminen
• Audiovisuaalisten tuotantoprosessien kehittäminen
• Painoviestintäalan esimiehenä toimiminen
• Painoviestintäalan tuotantoprosessien kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

• Audiovisuaalisen sisällön tuottaminen
• Audiovisuaalisen viestintäalan esimiehenä toimiminen
• Audiovisuaalisten tuotantoprosessien kehittäminen
• Audiovisuaalisten tuotantopalvelujen kehittäminen
• Painotuotannon laadunhallinta
• Painotuotannon tuotannonsuunnittelu
• Painotuotannon materiaalivirrat ja hankintatoimi
• Painoviestintäalan esimiehenä toimiminen
• Painoviestintäalan tuotantoprosessien kehittäminen

Tutustu esitteessä kuvattuihin tutkinnon osaan liittyviin  
työtehtäviin ja opiskeltaviin aiheisiin. Jos sinulla on  
entuudestaan tutkinnon osan edellyttämä osaaminen,  
voit suorittaa näytön myös ilman koulutusta. 

Tutkinnon osat, rakennetaulukko .............. liite 

Taulukossa esitetyt Taitotalossa suoritettavat tutkinnon osat. 
Tutkinnon osat on linkitetty Media-alan erikoisammattitutkinnon 
perusteisiin Opetushallituksen sivuilla.  

TUTKINNON OSAT

Työtehtävät ja opiskeltavat aiheet

Media-alan toimintaympäristön hallinta 30 osp

Tunnistat media-alan sekä yrityksen asiakkaat, verkostot, toiminta-
tavat, taloudelliset rakenteet sekä markkinat ja osaat hyödyntää 
tietoa omissa työtehtävissäsi. Seuraat aktiivisesti oman alasi 
toimintaympäristön kehittymistä. Huomioit työssäsi mediatuotan- 
toon liittyvät sopimuskäytännöt ja lainsäädännön, noudatat toi-
mintaan ja laatuun liittyviä ohjeita.  

Huomioit toimeksiannon mukaiset tilaajan tarpeet, osaat ohjata 
ja auttaa asiakasta toimimaan oikein mediavalinnoissa,  tunnistat 
eri medioiden erityispiirteet. Teet työhön liittyvää tuotannon 
suunnittelua ja tarvittavaa kustannuslaskentaa sekä työvaihei-
den hinnoittelua esimerkiksi tarjousta varten. Suunnittelet ja 
aikataulutat työn tuotantotavoiltaan mahdollisimman sujuvaksi 
ja varmistat työvaiheiden tuotantotarpeet. 

Viestit selkeästi työyhteisössäsi ja asiakkaiden kanssa sekä kir-
jallisesti että suullisesti suomen tai ruotsin kielellä. Lisäksi viestit 
yhdellä vieraalla kielellä tehtäväsi edellyttämällä tavalla. Huo-
mioit, miten ja mitkä lait ja erilaiset yrityksen ja alan sopimukset 
vaikuttavat työn tekemiseen. 

Mikäli suoritat koko tutkinnon, on tämä tutkinnon osa pakollinen. 

Opiskeltavia aiheita

• Joukkuepelaajan yhteistyötaidot
• Yritystalouden ABC
• Esimiehen työlainsäädäntö tai Työlainsäädännön  

verkkokurssi 

Audiovisuaalisen viestintäalan  
esimiehenä toimiminen 60 osp

Hallitset yritystalouden lähtökohdat. Seuraat taloudellisia tunnus- 
lukuja, analysoit poikkeamia ja ryhdyt tarvittaessa toimenpi-
teisiin. Kytket yrityksen liikeidean, toiminta-ajatuksen, arvot ja 
kulttuurin esimiestoimintaan. Toteutat strategiaa yhdessä henki-
löstön kanssa. 

Toimit tuotannon vetäjänä ja esimiehenä. Reagoit poikkeamiin 
ja muutoksiin yrityksen, tuotannon tai kilpailijoiden toiminnassa. 
Ylläpidät ja kehität verkostosuhteita. Analysoit ja raportoit yksi-
kön toimintaa raportointijärjestelmää hyödyntäen sekä johdolle 
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että henkilökunnalle. Hahmotat vastuusi esimiehenä, ymmärrät 
ja huomioit eri tekijöiden vaikutuksen ihmisten jaksamiseen, käyt-
täytymiseen ja työhyvinvointiin. Tunnet ryhmässä työskentelevien 
henkilöiden toimenkuvat ja työtehtävien sisällöt. Vastaat ryhmän 
ja yksittäisten alaistesi toiminnasta ja sen kehittämisestä. Toimit 
työhön perehdyttäjänä tai kouluttajana. 

Mikäli suoritat koko tutkinnon, audiovisuaalisen viestinnän osaa-
misalan, on tämä tai Audiovisuaalisten tuotantoprosessien kehit-
täminen -tutkinnon osa pakollinen. Tutkinnon osa on mahdollista 
suorittaa myös valinnaisena tutkinnon osana.

Opiskeltavia aiheita 

• Minä esimiehenä – taitava viestijä ja palautteen antaja
• Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt (Disc)
• Työnopastus ja valmentavat keskustelut 
• Haastavat tilanteet hallintaan 
• Esimies strategian jalkauttajana 
• LEAN perusteet 
• Esimiehen yritystalous tai Esimiehen yritystalous  

-verkkokurssi 
• Esimiehen työlainsäädäntö. 

Audiovisuaalisten tuotantoprosessien  
kehittäminen  60 osp

Teet audiovisuaalisen viestintäalan tuotantoprosessien kehittämis- 
suunnitelmia: Hallitset erilaisten audiovisuaalisten tuotantojen 
erityispiirteet ja pystyt johtamaan tuotannon suunnittelua ja 
prosesseja. Huomioit tuotteen suunnittelussa käyttötarkoi-
tuksen, jakelun ja mahdollisuudet. Teet kehittämishankkeelle 
teknisen suunnitelman, tuotanto- ja toteutussuunnitelman sekä 
alustavan kustannusarvion käytettävissä olevat resurssit huomioi-
den. Lisäksi määrittelet seurantasuunnitelman, välitavoitteet ja 
mittarit. 

Toteutat tuotantoprosessin kehittämissuunnitelmia: Vastaat ja 
seuraat suunnitelman toteutumista, ylläpidät ja kehität verkosto-
suhteita tuntien näiden tehtävät, vastuut ja velvollisuudet. Laadit 
kustannusarvioita ja seuraat niiden kertymistä. Hallitset aikataulut 
ja huomioit työhyvinvointiin liittyvät seikat. Osallistut neuvottelui-
hin, sopimusten ja raprottien laadintaan sekä huolehdit dokumen-
toinnista ja raportoinnista tarvittaville tahoille. 

Mikäli suoritat koko tutkinnon, audiovisuaalisen viestinnän osaa-
misalan, on tämä tai Audiovisuaalisen viestintäalan esimiehenä  
toimiminen -tutkinnon osa pakollinen. Tutkinnon osa on mahdol-
lista suorittaa myös valinnaisena tutkinnon osana. 

Opiskeltavia aiheita 

• Joukkuepelaajan yhteistyö 
• Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt (Disc)
• Työnopastus ja valmentavat keskustelut  
• Haastavat tilanteet hallintaan  
• Esimies strategian jalkauttajana ja palveluketjun kehittäjänä
• Prosessin johtaminen ja kehittäminen 
• LEAN perusteet  
• Esimies ja työsuojeluyhteistyö 
• Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen 
• Projektitoiminnan periaatteet
• Jatkuva parantaminen ja ongelmanratkaisu.

Painoviestintäalan esimiehenä  
toimiminen  60 osp

Hallitset yritystalouden lähtökohdat. Seuraat taloudellisia tunnus- 
lukuja, analysoit poikkeamia ja ryhdyt tarvittaessa toimenpiteisiin. 
Kytket yrityksen liikeidean, toiminta-ajatuksen, arvot ja kulttuurin 
esimiestoimintaan. Toteutat strategiaa yhdessä henkilöstön kanssa. 

Toimit tuotannon johtajana ja esimiehenä. Reagoit poikkeamiin 
ja muutoksiin yrityksen, tuotannon tai kilpailijoiden toiminnassa. 
Ylläpidät ja kehität verkostosuhteita. Analysoit ja raportoit yksi-
kön toimintaa raportointijärjestelmää hyödyntäen sekä johdolle 
että henkilökunnalle. Hahmotat vastuusi esimiehenä, ymmärrät 
ja huomioit eri tekijöiden vaikutuksen ihmisten jaksamiseen, käyt-
täytymiseen ja työhyvinvointiin. Vastaat ryhmän ja yksittäisten 
alaistesi toiminnasta ja sen kehittämisestä. Toimit työhön pereh-
dyttäjänä tai kouluttajana. 

Mikäli suoritat koko tutkinnon, painoviestinnän osaamisalan, on 
tämä tutkinnon osa pakollinen tai Painoviestinnän tuotantopro-
sessien kehittäminen. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa 
myös valinnaisena tutkinnon osana.

Opiskeltavia aiheita 

• Minä esimiehenä – taitava viestijä ja palautteen antaja
• Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt (Disc)
• Työnopastus ja valmentavat keskustelut 
• Haastavat tilanteet hallintaan 
• Esimies strategian jalkauttajana 
• LEAN perusteet 
• Esimiehen yritystalous tai Esimiehen yritystalous  

-verkkokurssi 
• Esimiehen työlainsäädäntö.
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Painoviestintäalan tuotantoprosessien  
kehittäminen 60 osp

Teet painoviestintäalan tuotantoprosessien tai -linjan kehittämis-
suunnitelmia huomioiden yrityksen taloudellisen tilanteen, lain-
säädännön ja viranomaisvaatimukset. Teet kehittämishankkeille 
teknisen suunnitelman, tuotanto- ja toteutussuunnitelman sekä 
alustavan kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Osaat laatia 
kustannusarvioita ja seurata budjettia sekä laatia aikataulut. 

Vastaat prosessien kehittämisestä. Tunnet tuotannot, henkilöiden 
toimenkuvat ja tuotantolaitteet. Laadit seurantasuunnitelmat, 
välitavoitteet ja seurantamittarit. Seuraat kustannuksia ja raportoit 
määritellyille tahoille. Ylläpidät ja kehität yhteistyötä eri tahojen 
kanssa. 

Mikäli suoritat koko tutkinnon, painoviestinnän osaamisalan, on 
tämä tutkinnon osa pakollinen tai Painoviestintäalan esimiehenä 
toimiminen. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös valin-
naisena tutkinnon osana.

Opiskeltavia aiheita 

• Joukkuepelaajan yhteistyö 
• Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt (Disc)
• Työnopastus ja valmentavat keskustelut  
• Haastavat tilanteet hallintaan  
• Esimies strategian jalkauttajana ja palveluketjun kehittäjänä
• Prosessin johtaminen ja kehittäminen, perusteet 
• LEAN perusteet  
• Esimies ja työsuojeluyhteistyö 
• Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen 
• Projektitoiminnan periaatteet
• Jatkuva parantaminen ja ongelmanratkaisu.

Audiovisuaalisen sisällön tuottaminen 60 osp

Suunnittelet ja toteutat asiakaslähtöisen mediatuotannon suun-
nittelun mukaisessa aikataulussa. Omaat vahvan tuntemuksen 
ja ymmärryksen käytettävistä jakelukanavista, ohjelmistoista, 
tuotantoympäristöstä ja laitteiden toiminnasta sekä tunnet niiden 
rajoitukset. 

Otat tuotannon suunnittelussa huomioon syntyvät kustannukset,  
laitteistovaatimukset, tuotantokapasiteetin ja työtehtävät. Hal-
litset tuotannon aikataulutuksen, tunnet riskit ja mahdollisuudet. 
Otat huomioon tilaajan tarpeet, tarvittavat aineistot ja niiden 
tekijänoikeudet. Laadit tuotteesta tarjouksen ottaen huomioon 
eri työvaiheiden kustannukset. Lisäksi neuvottelet tarvittavat 
sopimukset.

Johdat tai toimit esimiehenä omalla vastuualueellasi. Resursoit 
henkilöitä tarpeen mukaan ja omaat selkeän näkemyksen henki-
löstön osaamisesta. Seuraat tuotantoprosessin etenemistä ja 
harkitset tarvittaessa muutostarpeita. Dokumentoit tuotanto-
prosessin eri vaiheet ja laadit tarvittavat raportit. Viestit ja toimit 
asiantuntijana tuotannon ja verkoston välillä. Noudatat yrityksen 
toiminta- ja työturvallisuusohjeita, laadit selkeät työohjeet tuo-
tantotyön mukaan. 

Opiskeltavia aiheita

• Joukkuepelaajan yhteistyö
• Esimiehen yritystalous 
• Esimiehen työlainsäädäntö 
• Projektitoiminnan periaatteet 
• Kannattavuus ja hinnoittelu -verkkokurssi
• Budjetointi-verkkokurssi.

Audiovisuaalisten tuotantopalvelujen  
kehittäminen  60 osp

Tunnet yritystoiminnan muodot ja liiketoiminnan käynnistämisen 
omaa toimialatuntemustasi hyödyntäen. Suunnittelet  ja toteutat 
yhteistyössä tuotantopalveluiden käyttötarkoituksen, asiakas- ja 
kohderyhmän, tavoitteet, tuotteistamisen, toteutuksen, kaupal-
listamisen, resurssit, kustannukset, aikataulun, markkinointi ja/tai 
jakelun sekä taloudellisen seurannan. Kehität analysointityökaluja 
ja raportointia sekä teet tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. 

Ylläpidät ja kehität toiminnan kehittämisen kannalta merkittäviä 
asiakas-, alihankinta- ja muita verkostosuhteita sekä käyt näiden 
kanssa neuvotteluja. Hallitset hinnoittelun ja osaat soveltaa eri-
laiset rahoitusmahdollisuudet. Tunnet alan immateriaaliset eli 
aineettomat oikeudet. 

Opiskeltavia aiheita

• Joukkuepelaajan yhteistyö 
• Ihmisten erilaisuus, ryhmän toiminta ja pelisäännöt (Disc)
• Esimies strategian jalkauttajana ja palveluketjun kehittäjänä
• LEAN perusteet  
• Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen 
• Projektitoiminnan periaatteet.



–5–
PAIKKA
Taitotalo 
Valimotie 8, 00380 Helsinki

LISÄTIETOJA
 Ari Muhonen, kouluttaja
ari.muhonen@taitotalo.fi, 050 430 8283. 

LUE LISÄÄ JA HAKEUDU

www.taitotalo.fi/media

M
uu

to
ks

et
 m

ah
do

lli
sia

Painotuotannon laadunhallinta 30 osp

Hallitset painotuotannon laadunhallintaprosessit, painolaadun 
vakioinnin ja ylläpitämisen sekä mittalaitteet. Pystyt selvittä-
mään yleisimmät prosessihäiriöt ja muut tuotannossa esiintyvät 
laadunhallintaan vaikuttavat ongelmatilanteet. Ylläpidät laadun-
hallintaan liittyvää dokumentointia ja otat työssäsi huomioon 
laatustandardit, työturvallisuuden ja ympäristöasiat. 

Hallitset ja vastaat testipainatusten toteuttamisesta. Analysoit 
ja raportoit tekstipainatuksen tuloksen. 

Opiskeltavia aiheita

• Painotuotannon laadunhallinta
• Painovalmiin tiedoston valmistus

Painotuotannon tuotannonsuunnittelu 30 osp

Hallitset painotuotannon suunnitteluun vaikuttavat tuotanto-
tekijät ja teet tuotannon suunnittelua. Tunnet eri osa-alueiden 
tuotantolaitteet ja niiden kapasiteetit. Osat aikatauluttaa, 
huomioida henkilöresurssit ja niiden vaikutukset kustannusten 
hallintaan. Osaat suunnitella tuotannon toiminnan sujuvaksi, 
tehokkaaksi ja oikea-aikaiseksi. Noudatat yrityksen toimintata-
poja ja -ohjeistuksia. Osaat laatia selkeitä työohjeita ja hallitset 
yhteistyön tuotannon, asiakkaiden ja myynnin kanssa. 

Opiskeltavia aiheita

• Painomateriaalin valinta ja painotuotannon suunnittelu
• LEAN perusteet.

Painotuotannon materiaalivirrat 
ja hankintatoimi 30 osp

Hallitset ja noudat yrityksen hankintatoimen, tilausprosessien  
ja kilpailutuksen periaatteita taloudellisesti ja oikea-aikaisesti. 
Kehität hankintatoimintaa ja hallitset reklamaatiokäytännöt. 

Osaat varastonhallinnan toimintamallit, tunnet materiaalit ja 
huolehdit niiden kierrosta. Tiedät materiaalien toimituskäytännöt 
tuotantoon ja asiakkaille. Otat työssäsi huomioon laatustandar-
dit, työturvallisuuden ja ympäristöasiat. 

Opiskeltavia aiheita

• Painomateriaalin valinta ja painotuotannon suunnittelu
• LEAN perusteet

https://www.taitotalo.fi/koulutus/markkinointi/media-alan-ja-kuvallisen-ilmaisun-perustutkinto-viestinnan-ja-markkinoinnin-tekijoille


Audiovisuaalisen viestinnän 
osaamisala 

Audiovisuaalisen viestintäalan  
esimiehenä toimiminen, 60 osp
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Audiovisuaalisten tuotantoprosessien 

kehittäminen, 60 osp
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Kaikille pakollinen 
tutkinnon osa 30 osp

Osaamisala  
valitaan oman 
työtehtävän  
mukaan

Pakolliset  
tutkinnon osat 
60 osp

Valinnaiset  
tutkinnon osat 
90 osp
 
Tutkintoon voi  
sisällyttää ammatillisen 
tutkinnon osan tai  
osia toisesta ammatti- 
tutkinnosta tai erikois- 
ammattitutkinnosta 
vähintään 30 osaamis-
pisteen laajuisesti.

MEDIA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, 180 osp

Media-alan toimintaympäristön hallinta, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat Taitotalon tarjonnassa

– linkitetty tutkinnon ePerusteisiin

Audiovisuaalisen sisällön tuottaminen   60 osp
Audiovisuaalisen viestintäalan esimiehenä toimiminen 60 osp
Audiovisuaalisten tuotantoprosessien kehittäminen  60 osp
Audiovisuaalisten tuotantopalvelujen kehittäminen  60 osp
Painotuotannon laadunhallinta    30 osp
Painotuotannon tuotannonsuunnittelu   30 osp
Painotuotannon materiaalivirrat ja hankintatoimi  30 osp
Painoviestintäalan esimiehenä toimiminen   60 osp
Painoviestintäalan tuotantoprosessien kehittäminen  60 osp

Painoviestinnän  
osaamisala

Painoviestintäalan esimiehenä  
toimiminen, 60 osp

tai
Painoviestintäalan tuotantoprosessien 

kehittäminen, 60 osp

06/2020

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327871
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327871
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327873
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327873
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327878
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327878
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327874
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327871
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327873
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327870
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4327877
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791213/reformi/tutkinnonosat/4323699
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