
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opetussuunnitelma 
Ammatilliseen peruskoulutuk-
seen valmentava koulutus 2015 
 

Oph määräys 5/011/2015 
Luksian hallitus 28.8.2015 



 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä   
Opetussuunnitelma  

1 JOHDANTO............................................................................................................................................................. 1 

1.1 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen muodostuminen ........................................................... 4 
1.1.1 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen ............................................................................................. 5 
1.1.2 Opintopolkuvaihtoehtoja .............................................................................................................................. 5 
1.1.3 Opintojen ja oppimisen ohjaus ...................................................................................................................... 6 
1.1.4 Yrittäjyys ....................................................................................................................................................... 7 
1.1.5 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ................................................................................................ 7 

2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN KOULUTUKSEEN OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN 
ARVIOINTI .............................................................................................................................................................. 8 

2.1 Pakollinen koulutuksen osa ........................................................................................................................................... 8 
2.1.1 Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 10osp ............ 8 
2.1.1.1 Opiskelijan itsetuntemus 2 osp ............................................................................................................................. 8 
2.1.1.2 Koulutuksen ja ammattien tuntemus 2 osp .......................................................................................................... 9 
2.1.1.3 Opiskelun (yleis)valmiudet 2osp ......................................................................................................................... 11 
2.1.1.4 Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen 3 osp .................................................. 12 
2.1.1.5 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) 1osp ........................................................................................ 14 

2.2 Valinnaiset koulutuksen osat, valittava yhteensä 50 osp ............................................................................................ 15 
2.2.1 Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 10–30 osp ........................................................................................... 15 
2.2.1.1 Äidinkieli (suomi) 4osp ........................................................................................................................................ 15 
2.2.1.2 Suomen kieli 10 osp ............................................................................................................................................ 16 
2.2.1.3 Ruotsi 2 osp ......................................................................................................................................................... 18 
2.2.1.4 Englanti 3osp ....................................................................................................................................................... 19 
2.2.1.5 Tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet 2 osp .............................................................................................. 20 
2.2.1.6 Matematiikka 3 osp ............................................................................................................................................ 22 
2.2.1.7 Fysiikka ja kemia 2osp ......................................................................................................................................... 23 
2.2.1.8 Mediataidot 10 osp ............................................................................................................................................. 24 
2.2.1.9 Yhteiskuntatieto 8 osp ........................................................................................................................................ 26 
2.2.2 Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen, 10-20 osp ......................................... 27 
2.2.2.1 Ammatteihin tutustuminen 5 osp ....................................................................................................................... 27 
2.2.2.2 Työssäoppimiseen valmentautuminen 15osp .................................................................................................... 29 
2.2.3 Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 10–20 osp ............................................................................. 31 
2.2.3.1 Vapaa-aika ja harrastustoiminta hyvinvoinnin osana 5 osp................................................................................ 31 
2.2.3.2 Kodinhoito- ja talousosaaminen 5 osp ................................................................................................................ 32 
2.2.3.3 Aktiivinen kansalaisuus 2 osp .............................................................................................................................. 34 
2.2.3.4 Elämänhallinta hyvinvoinnin osana (Elma) 7 osp ................................................................................................ 35 
2.2.4 Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat tai osa-alueet 0-10osp .......................................................... 36 
2.2.5 Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0-5 osp ............................................................................................... 37 
2.2.5.1 Työelämän suomea 5 osp ................................................................................................................................... 37 
2.2.5.2 Koulutukselta koulutukseen siirtymät 0-5 osp .................................................................................................... 38 
2.2.5.3 Mediapaja 5 osp .................................................................................................................................................. 40 
2.2.5.4 Syventävä työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen 5 osp ...................................... 41 



 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  1 (44) 
Opetussuunnitelma  

 
 

1 JOHDANTO 
  
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen kuvaus, arvopohja ja koulutuk-
sen tavoitteet 
 
Koulutuksen kuvaus 

 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa on yhdistetty neljä 
aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa, ohjaavaa ja kuntout-
tavaa koulutusta. Yhdistämisen tarkoituksena oli muodostaa perusopetuksen ja toisen 
asteen nivelvaiheeseen toimiva ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava yhtenäi-
nen koulutuskokonaisuus, jossa kuitenkin huomioidaan erilaisten kohderyhmien eri-
tyistarpeet. Valmentava koulutus mahdollistaa yksilölliset opintopolut ja joustavoittaa 
siirtymistä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen tarkoitus on 
edistää nivelvaiheen sujuvuutta, lisätä ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyä ja näin 
ollen vastata koulutustakuun tavoitteisiin. 
 
Koulutus on opiskelijalähtöistä ja perustuu alkukartoituksen jälkeen opiskelijan henki-
lökohtaisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma mahdollistaa koulutuksen suuntaamisen yksilöllisesti ja osaamistavoitteiden 
henkilökohtaisen valinnaisuuden. Koulutus on opiskelijalle kasvun, suunnittelun ja 
vaihtoehtojen punnitsemisen aikaa. 
 
Koulutuksessa on pakollinen koulutuksen osa ja sen lisäksi valinnaisia koulutuksen 
osia sekä liikkumavaraa koulutuksen osien osaamispisteissä. Näin opiskelija voi suun-
nitella opintonsa joustavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
 
Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen päättäneet nuoret, 
jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen 
ja ammatinvalinnassa. Kohderyhmänä ovat myös eri syistä koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet nuoret, jotka eivät ole löytäneet itselleen sopivaa koulutuspaikkaa. 
 
Koulutus edistää erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten ta-
savertaisuutta koulutuksessa, työelämässä ja hyvän elämän saavuttamisessa yhteis-
kunnan jäsenenä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti nuorille, mutta koulutukseen 
voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen 
siirtymisessä. Aikuiskohderyhmiä voivat olla erityisesti maahanmuuttajat sekä alan-
vaihtajat tai uudelleen kouluttautuvat henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksissa on puut-
teita. Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henki-
löiden kielitaidon tulisi olla suomen tai ruotsin kielessä kielitaidon tasojen kuvausas-
teikolla tasoa A2.2. 
 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus suuntautuu ammatilliseen kou-
lutukseen ja eroaa tässä suhteessa muista nivelvaiheen koulutuksista. Koulutuksella 
on tiivis yhteys työelämään ja koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa myös am-
matillisen perustutkinnon tutkinnon osia. Lisäksi koulutusta järjestettäessä toimitaan 
yhteistyössä muiden nivelvaiheen sidosryhmien, kuten työpajatoimijoiden, sosiaali-, 
terveys- ja nuorisotyön viranomaisten sekä myös perusopetuksen järjestäjien kanssa. 
 
Oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen sisältyy ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmentavaan koulutukseen. Oppisopimuskoulutukseen valmentautuvat opis-
kelijat voivat suorittaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti koulutuksen osien 
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vaihtoehdoista itselleen sopivat (yhteensä vähintään 30 osp). Oppisopimuskoulutuk-
seen valmentautuvalla opiskelijalla on mahdollisuus missä vaiheessa tahansa valmen-
tavaa koulutusta siirtyä oppisopimusmuotoiseen tutkintotavoitteiseen ammatilliseen 
koulutukseen löytäessään itselleen sopivan oppisopimuspaikan. 
 

Koulutuksen arvoperusta 
 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus edistää koulutuksellista tasa-
arvoa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua am-
matilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan 
täysivaltaisena kansalaisena. Koulutuksen toteuttamisen keskeinen arvo on opiskelija-
lähtöisyys, jonka työvälineenä toimii henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutuk-
sen tavoitteena on tukea myös yhteisöllisyyttä ja yhdessä toimimista, jolloin opiskelija 
voi saada muilta tukea ja olla osallisena turvallisessa oppimisympäristössä. Koulutuk-
sen keskeisiä arvoja ovat myös ihmisoikeuksien ja yksilöiden kunnioittaminen sekä 
toisten huomioonottaminen. 
 

Koulutuksen tavoitteet 
 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opis-
kelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumisessa sekä vahvistaa 
opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksen tavoite on 
myös edistää tasa-arvoa ja esteettömyyttä koulutuksessa. Koulutuksen avulla voidaan 
vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua jatkokoulutukseen ja suorittaa ammatilli-
nen perustutkinto. Opiskelijoiden tulee saada riittävästi ohjausta ja tukea opinnoissa 
sekä tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista. Tavoitteena on parantaa oppi-
maan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten. 
 
Erityistä tukea tarvitseville voidaan koulutukseen tarvittaessa liittää yhteistyössä kun-
toutuspalvelujen tuottajien kanssa järjestettävää toimintaa, joka edistää opiskelijan ko-
konaiskuntoutusta. Pääpaino on pedagogisella, oppimista tukevalla kuntoutuksella. 
Tällä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka vahvistavat opiskelijoiden hyvinvointia, yksilöllisiä 
oppimisvalmiuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Pedagogisen kuntoutuksen lähtö-
kohtana ovat opiskelijan yksilölliset oppimisedellytykset, tarpeet ja odotukset, toiminta-
kyky ja voimavarat. 
 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
 

Koulutuksen aikana valmentaudutaan myös elinikäisen oppimisen avaintaitojen saa-
vuttamiseen. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota 
tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuu-
den uusissa haasteissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät tarkemmin eri am-
matillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimuksiin. 
 

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus 
 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
 
Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa 
osaamistaan, ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee erilaisia valintoja ja päätöksiä. 
Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii, jäsentää, 
arvioi ja soveltaa saamaansa uutta tietoa. 
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Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 
Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä il-
maisee erilaisia näkökantojaan selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän 
toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä koh-
telee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäyty-
missääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. 
 
Ammattietiikka 
 
Opiskelija toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja 
toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. 
 
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja 
ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergono-
misesti ja hyödyntää alallaan tarvittavaa terveysliikuntaa sekä ehkäisee työhön ja työ-
ympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 
 
Aloitekyky ja yrittäjyys 
 
Opiskelija edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja 
asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työs-
kentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 
itseään johtaen. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteidensa mukaan. 
 
Kestävä kehitys 
 
Opiskelija toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalis-
ten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä kes-
keisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 
 
Estetiikka 
 
Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää 
tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 
 
Viestintä ja mediaosaaminen 
 
Opiskelija viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla 
kielitaitoaan hyödyntäen. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia me-
diatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 
 
Matematiikka ja luonnontieteet 
 
Opiskelija käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtä-
vien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammat-
titehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa, ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalai-
suuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 
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Teknologia ja tietotekniikka 
 
Opiskelija hyödyntää ammatissa käytettävää teknologiaa monipuolisesti. Hän ottaa 
työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää monipuolisesti 
tietotekniikkaa ammatissaan ja kansalaisena. 
 
Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 
 
Opiskelija käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista 
sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii 
oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssään että arkielämässään. 
Opiskelija pyrkii aktiivisella toiminnallaan vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän 
noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaa-
timusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassaan ja 
kansainvälisissä toiminnoissaan. 

 
 

1.1 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen muodostuminen  

 

 

2. Koulutuksen osat, 60 osp 
 

2.1 Pakollinen koulutuksen osa 
 

   2.2 Valinnaiset koulutuksen osat,   

2.1.
1 

Ammatilliseen koulutukseen orientoitumi-
nen ja työelämän perusvalmiuksien hank-
kiminen 
 

10  2.2.1 Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 10–30 

    2.2.2 
 
2.2.3     
 
2.2.4     
 
2.2.5 

Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulu-
tukseen valmentautuminen 
Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistami-
nen 
Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon 
osat tai osa-alueet 
Vapaasti valittavat koulutuksen osat 

10–20 
 
10–20 
 
 
0-10 
 
0-5 

       
 

 
 
 

 

 

 
Koulutuksen pakollinen osa 

  
 Koulutus sisältää pakollisia opintoja, jotka ovat laajuudeltaan 10 osp. Mikäli opiskeli-

jalla on aiemmin hankittua pakollisten opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaa-
mista, voidaan osaaminen tunnistaa ja tunnustaa (esim. opintoaloilta keskeyttävien 
nuorten kohdalla). 
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Koulutuksen valinnaiset osat 
 

 Koulutuksen valinnaisista osista opiskelija valitsee enintään 50 osaamispistettä henki-
lökohtaisen ydintarpeensa mukaisesti. Valinnaiset opinnot (pois lukien työssäoppimi-
seen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen) sisältävät suomenkielen opin-
toja opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

 
Koulutuksen vapaasti valittavat tutkinnon osa 

 
 Vapaasti valittava koulutuksen osa (0-5 osp) koostuu Luksian opintotarjottimella vuo-

sittain olevista opinnoista. Lisäksi opiskelija voi suorittaa opintoja myös muiden koulu-
tuksenjärjestäjien tarjonnasta ja esimerkiksi työssäoppien. 

 

1.1.1 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen  

 
 Koulutuksessa edetään opiskelijan ydintarpeen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-

man mukaisesti. Koulutuksen laajuus on 30–60 osaamispistettä ja koko koulutus 
(60 osp) voidaan suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Suoritettuaan 30 osaamispistettä 
opiskelija on oikeutettu kuuteen (6) lisäpisteeseen toisen asteen yhteishaussa ja saa 
todistuksen suoritetusta koulutuksesta. 

  
 Koulutuksen pakolliset opinnot on sijoitettu lukuvuoden alkuun, mutta toimintasuunni-

telmissa on huomioitu, että myös kesken lukuvuoden aloittava opiskelija voi saavuttaa 
pakollisten opintojen osaamistavoitteet yhden lukuvuoden aikana. Valinnaisista opin-
noista opiskelija valitsee ydintarpeensa mukaiset sisällöt. Mikäli opiskelijalla on aiem-
paa osaamista koulutuksen osaamistavoitteiden osalta, osaaminen tunnistetaan ja tun-
nustetaan Hops-keskusteluissa.  

 
 Opinnoilla ei ole virallista etenemisjärjestystä vaan opintojen suoritusjärjestys määräy-

tyy vuosittaisen toteutussuunnitelman ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunni-
telman mukaan. 

 
 Opiskelija voi missä tahansa vaiheessa valmentavaa koulutusta siirtyä suorittamaan 

tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta joko ammatillisena peruskoulutuksena tai 
oppisopimuskoulutuksena mikäli opintoaloilla on tilaa, tai opiskelija löytää oppisopi-
mustyöpaikan ja opiskelijan edellytykset suoriutua opinnoista ovat riittävät. 

 
 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen voi siirtyä joustavasti 

myös Luksian ammatti- tai aikuisopiston opiskelija, joka tarvitsee tukea elämänhallin-
nassaan. Koulutuksessa perehdytään opiskelijan elämäntilanteeseen kokonaisvaltai-
sesti ja tehdään suunnitelma opintojen jatkamiseksi Valma-koulutuksessa, tuetusti 
opintoalalla, tai sidosryhmän tukipalveluissa. Tavoitteena on koulutuksen läpäisyn 
edistäminen. 

 

1.1.2 Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Opiskelijan henkilökohtainen opintopolku rakentuu opiskelijan ydintarpeen ympärille. 

Opiskelijan ydintarve tunnistetaan Hops-keskustelussa ja häntä ohjataan rakentamaan 
henkilökohtainen opintopolku omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. 
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Esimerkkejä opintopoluista Pakolli-
set opin-
not 
10osp 

Opiske-
luval-
miuksien 
vahvista-
minen 
10-30osp 

Työssä-
oppimi-
seen ja 
oppisopi-
muskou-
lutuk-
seen val-
mentau-
tuminen 
10-20osp 

Arjen tai-
tojen ja 
hyvin-
voinnin 
vahvista-
minen 
10-20osp 

Ammatil-
liset pe-
rustutkin-
non osat 
tai osa-
alueet 0-
10osp 

Vapaasti 
valittavat 
koulutuk-
sen osat 
0-5osp 

Ammatinvalinta polku x x x x x x 

Elämänhallinnan polku x x x x   

Suomen kielen vahvistami-
sen polku 

x x x   x 

Työssäoppimis- ja oppisopi-
muspolku 

x  x  x x 

 
 
 

1.1.3 Opintojen ja oppimisen ohjaus  

 
 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 

osaan. Opinto-ohjaus on opiskelijan koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa opis-
kelija saa opettajilta, ammatillisilta ohjaajilta, erikoisammattihenkilöiltä, opinto-ohjaajilta 
ja muilta opiskelijahuollon toimijoilta tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta 
opintojensa eri vaiheissa. Opinto-ohjauksen eri osa-alueita ovat kasvatuksellinen oh-
jaus, oppimisen ja opiskelun ohjaus sekä uraohjaus. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen 
sekä uraohjauksen kannalta keskeinen väline on opiskelijan henkilökohtainen opiske-
lusuunnitelma eli HOPS. Opiskelijan kanssa käydään HOPS – keskustelu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa ja keskustelussa sovitut asiat kirjataan HOPS – lomakkeelle. 

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian Opinto-ohjaussuunnitelma ja 

Ryhmänohjaajan käsikirja (Luksia Intranet). 
 
 Opinto-ohjauksen käytännön toteutus kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Jo-

kaisen Luksialaisen tehtävä on ohjata opiskelijaa yhteisöllisesti kannustamalla ja moti-
voimalla häntä opintojen etenemiseksi ja koulutuksen loppuun saattamiseksi (esim. 
Valman koulutuskokeiluissa). 

 
 Opiskelijalle tarjotaan koulutuksen aikana yksilö- ryhmä- ja vertaisohjausta, joka lähtee 

opiskelijan tarpeesta ja perustuu rehellisyydelle, avoimuudelle ja luottamukselle. Opis-
kelijaa tuetaan voimavarakeskeisesti oman toiminnan reflektointiin, itseohjautuvuuteen 
ja vastuullisuuteen. Ohjauksessa kunnioitetaan opiskelijan asiantuntijuutta omaa elä-
mää koskevissa asioissa ja päätöksissä. Ohjauksella tuetaan nuoren persoonallisuu-
den kehittymistä ja hyvinvointia. Apuna käytetään Luksian ohjaussuunnitelmaa. 

 
 Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla noudatetaan Luksian erityisen tuen 

suunnitelmaa ja lainsäädäntöä. 
 
 Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset ydintarpeet. Kaksiopettajajär-

jestelmää hyödynnetään niissä koulutuksen osissa, joissa oppimistavoitteiden saavut-
taminen sen vaatii. Kaksiopettajajärjestelmää käytetään esimerkiksi maahanmuutta-
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jien opetuksessa, jossa opiskelijalla on toimintakokonaisuuden perusosaamistavoittei-
den oppimisen lisäksi suomenkielen oppimisen tavoite. Erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden riittävän tuen tarpeen varmistamiseksi kaksiopettajajärjestelmää hyö-
dynnetään tilanteen ja toimintakokonaisuuden vaatimalla tavalla. 

 

1.1.4 Yrittäjyys 

 
 Yrittäjyyskasvatus on osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen koulutus- ja oppimispol-

kujen eri vaiheissa yrittäjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät. 
 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla 

ammattilainen suhtautuu työhönsä. Se ilmenee mm. oma-aloitteisuutena, tunnollisuu-
tena, kekseliäisyytenä, rohkeutena ja luovuutena työssä. Omaehtoinen yrittäjyys sisäl-
tyy elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointikriteereihin. Sisäinen yrittäjyys ilmenee 
tapana toimia ja työskennellä työyhteisössä.  

 

1.1.5 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
 Opiskelijalla on oikeus saada aiemmin hankittua osaamistaan tunnistettua ja tunnus-

tettua. 
  
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuksi-

haastattelulla ja lähtötasotesteillä. Tämän perusteella opiskelija ohjataan hakemaan 
osaamisen tunnustamista, jos hänellä on selvitys osaamisestaan (esim. tutkintotodis-
tus, työtodistus tms.). Jos opiskelijalla ei ole riittävää selvitystä osaamisestaan, voidaan 
hänen osaamisestaan varmistua muilla tavoin (haastattelut, työtehtävät jne.). Aiemmin 
hankittua osaamista verrataan ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulu-
tuksen osaamistavoitteisiin. Näiden tietojen pohjalta laaditaan opiskelijan henkilökoh-
tainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Luksian ohjeiden mukaisesti. 
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2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN KOULU-
TUKSEEN OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

2.1  Pakollinen koulutuksen osa 

2.1.1 Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankki-
minen, 10osp 

 
 Opiskelija on selvillä kiinnostuksen kohteistaan sekä valmiuksistaan ja mahdollisista 

esteistään suhteessa koulutukseen ja työelämään. Opiskelija hankkii tietoa koulutuk-
sista, käytännön työelämästä ja ammateista. Hän oppii tekemään ammatinvalintaa, 
koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja sekä hyödyntämään saa-
maansa palautetta. Hän valmistautuu opiskelemaan ammatillisessa tutkintotavoittei-
sessa koulutuksessa sekä suorittamaan ammatillisen perustutkinnon joko ammatilli-
sena peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.  

 

2.1.1.1 Opiskelijan itsetuntemus 2 osp 

 
 Opiskelijaa ohjataan löytämään omia vahvuuksiaan ja vahvistamaan elinikäisen oppi-

misen taitojaan. Opiskelija selvittää erilaisten menetelmien avulla omalle elämälleen 
asettamiaan tavoitteita ja toiveita sekä tunnistaa elämäntilanteensa mahdollisia haas-
teita. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksia omien rajojen tunnistamiseen ja ylittämi-
seen luovien menetelmien avulla. Toimintakokonaisuuden tavoitteena on löytää opis-
kelijalle ammatillisia kiinnostuksen kohteita ja vahvistaa opiskelijan käsitystä omasta 
ammatillisesta suuntautumisesta. Toimintakokonaisuus sisältää suomen kielen opin-
toja opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään uran- ja ammatinvalinnan 
pohjaksi ja tunnistaa kehittymistarpeitaan 

 tunnistaa omia kiinnostuksiaan, soveltuvuuttaan ja mahdollisia esteitään oppijana 
koulutusta suunniteltaessa 

 selvittää omalle elämälle asettamiaan tavoitteita ja toiveita sekä tunnistaa elämän-
tilanteensa mahdollisia haasteita 

 parantaa mahdollisuuksiaan suorittaa ammatillinen perustutkinto. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia erilaiset luovan ilmai-
sun tilat, luonto, liikunta- ja kulttuuriympäristöt, työelämäympäristöt, kolmannen sekto-
rin toimintaympäristöt, julkiset ympäristöt, virtuaaliset oppimisympäristöt, messut ja ta-
pahtumat, yhteistyöoppilaitosten tilat, virastot ja laitokset. 
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 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin luovin menetelmin, joita voivat olla 

ryhmätyöt, vertaisoppiminen, dialogiset menetelmät, draamatyöskentely, yhdessä teh-
tävät projektit, sosiaalinen media, pelillistäminen, audiovisuaaliset menetelmät. Kak-
siopettajajärjestelmää käytetään menetelmänä tarpeen ja tilanteen mukaan.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Materiaaleina käytetään erilaisen luovan toiminnan mahdollistavaa materiaalia, kuten 

itsetuntemusta tukevia tehtäviä ja testejä, musiikkia, kirjallisuutta, vuorovaikutteisia pe-
lejä ja ohjelmia. 

  
 Ohjaus ja osaamisen arviointi   
 
 Pakollisissa opinnoissa opiskelijaa ohjataan ammatinvalintaan auttamalla häntä tun-

nistamaan omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja ammatinvalinnan realiteetteja. 
Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan ja kehittämään henkilökohtaisia opiskeluvalmiuksia 
ammatillisen peruskoulutuksen edellyttämällä tavalla. Opiskelijaa ohjataan ja rohkais-
taan avoimeen, sosiaalisen ja vastavuoroiseen kanssakäymiseen vertaisryhmässä. 
Opiskelijaa tuetaan koulutukseen sitoutumisessa laadullisesti ja määrällisesti riittävän 
henkilökohtaisen ohjauksen avulla. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija  
 

 arvioi realistisesti edellytyksiään ammatinvalinnan suhteen ja selkeyttää tavoittei-
taan suhteessa koulutusten vaatimuksiin 

 arvioi omaa käytännön työskentelyään suhteessa tavoitteisiinsa ja työskentelee 
suunnitelmallisesti omien (oppimis)tavoitteidensa mukaisesti 

 osaa hakea tukea opiskeluun ja elämäntilanteeseen mahdollisesti liittyviin haastei-
siin ja niiden ratkaisemiseen.  

 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty-merkinnän 

lisäksi. 
 

2.1.1.2 Koulutuksen ja ammattien tuntemus 2 osp 

 
 Toimintakokonaisuudessa herätetään opiskelijan kiinnostus oman uransa suunnitte-

luun. Opiskelija tutustuu Suomen koulutusjärjestelmän periaatteisiin, toisen asteen 
koulutuksen eri muotoihin, pääsyvaatimuksiin, haku- ja valintamenettelyihin sekä pe-
rustutkintojen suorittamistapoihin. Opiskelija tutustuu itseään kiinnostaviin ammatteihin 
ja eri ammattien työympäristöihin tavoitteenaan löytää sopiva koulutusala ja – muoto. 
Opiskelija ymmärtää työssäoppimisen merkityksen ammattitaidon hankkimisen kan-
nalta. Toimintakokonaisuus sisältää suomen kielen opintoja opiskelijoille, joiden äidin-
kieli ei ole suomi.  
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 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija: 
 

 tuntee Suomen koulutusjärjestelmän periaatteet ja toisen asteen ammatillisen kou-
lutuksen muodot, ammatillisen perustutkinnon suorittamistavat ja muita koulutuk-
sia 

 on selvillä eri ammateista ja työympäristöistä sekä itseään kiinnostavien ammattien 
perusedellytyksistä tavoitteena löytää itselleen sopiva koulutusmuoto 

 perehtyy eri koulutusalojen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakritee-
reihin 

 tutustuu ammatilliseen opiskeluun käytännössä ja hahmottaa työssäoppimisen 
osana tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta.  

 
  Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia erilaiset toisen asteen 
ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt, tutustumis- ja vierailukohteet, koulutus- ja 
rekrytointimessut. 

 
 
  Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin menetelmin, joita voivat olla ryhmä-

työt, kampuskävelyt, asiantuntijavierailut ja -haastattelut, keskustelut, yritysvierailu-
käynnit ja henkilökohtainen ohjaus.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään ammattivideoita ja tietoverkoista saatavia oppimista tu-

kevia koulutusmateriaaleja. Oppimateriaaleina voidaan käyttää myös oppikirjoja ja 
muuta kirjallisuutta, audiovisuaalisia välineitä sekä opettajan tarjoamia oppimismateri-
aaleja. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi   
 
 Pakollisissa opinnoissa opiskelijaa ohjataan ammatinvalintaan auttamalla häntä tun-

nistamaan omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja ammatinvalinnan realiteetteja. 
Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan ja kehittämään henkilökohtaisia opiskeluvalmiuksia 
ammatillisen peruskoulutuksen edellyttämällä tavalla. Opiskelijaa ohjataan ja rohkais-
taan avoimeen, sosiaalisen ja vastavuoroiseen kanssakäymiseen vertaisryhmässä. 
Opiskelijaa tuetaan koulutukseen sitoutumisessa laadullisesti ja määrällisesti riittävän 
henkilökohtaisen ohjauksen avulla. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija  
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 hankkii tietoa koulutuksista ja ammateista käyttäen monipuolisesti eri lähteitä ja 
välineitä 

 asettaa realistisesti koulutustavoitteita ja tekee toteuttamiskelpoisen urasuunnitel-
man sekä vaihtoehtoisia jatkosuunnitelmia 

 hakee kiinnostuksensa mukaisesti koulutuksiin ja tietää, mistä saa lisätietoa.  

 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty-merkinnän 

lisäksi. 
 

2.1.1.3  Opiskelun (yleis)valmiudet 2osp 

 
 Opiskelija opettelee arvioimaan omia opiskelutaitojaan ja oman oppimisensa vahvuuk-

sia sekä kehittämiskohtiaan. Hän harjoittelee suunnitelmallista opiskelua omien oppi-
mistavoitteiden mukaisesti. Opiskelija harjoittelee viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja 
opettelee toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa monipuolisia viestintä- ja kom-
munikointikeinoja käyttäen. Opiskelija vahvistaa tieto- ja viestintäteknisiä taitojaan pe-
rehtymällä yleisimpiin oppimista tukeviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä vahvistaa 
(suomen kielen) viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Toimintakokonaisuus sisältää 
suomen kielen opintoja opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija: 
 

 arvioi omia opiskelutaitojaan ja oman oppimisensa vahvuuksia sekä kehittämis-
kohtia 

 asettaa omia oppimistavoitteitaan 

 viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa erilaisia viestintä- ja kommunikointikeinoja 
käyttäen 

 osaa toimia ryhmätyötilanteissa ja oppii ryhmän avulla 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-, 

ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia erilaiset luovan ilmai-
sun tilat, luonto, liikunta- ja kulttuuriympäristöt, työelämäympäristöt, kolmannen sekto-
rin toimintaympäristöt, julkiset ympäristöt, virtuaaliset oppimisympäristöt, messut ja ta-
pahtumat, yhteistyöoppilaitosten tilat, virastot ja laitokset. 

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin, luovin menetelmin, joita voivat olla 

vuorovaikutukseen perustuvat toimintatavat, oppimistaitoja vahvistavat menetelmät, 
motivaatioharjoitukset ja testit. Toimintaan kuuluvat asiantuntijavierailut ja – haastatte-
lut sekä vierailukäynnit.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, testejä, oppikirjoja, 

kirjallisuutta, lehtiä ja sallittuja mediasisältöjä.  Lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia toi-
minnallisia materiaaleja ja audiovisuaalisia välineitä. Tietoverkoista saatavat asiantun-
tijamateriaalit tukevat oppimista. 
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 Ohjaus ja osaamisen arviointi   
 
 Pakollisissa opinnoissa opiskelijaa ohjataan ammatinvalintaan auttamalla häntä tun-

nistamaan omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja ammatinvalinnan realiteetteja. 
Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan ja kehittämään henkilökohtaisia opiskeluvalmiuksia 
ammatillisen peruskoulutuksen edellyttämällä tavalla. Opiskelijaa ohjataan ja rohkais-
taan avoimeen, sosiaalisen ja vastavuoroiseen kanssakäymiseen vertaisryhmässä. 
Opiskelijaa tuetaan koulutukseen sitoutumisessa laadullisesti ja määrällisesti riittävän 
henkilökohtaisen ohjauksen avulla. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija  
 

 kehittää aktiivisesti omia opiskelutaitojaan ja opiskelee itselleen parhaiten soveltu-
valla opiskelutyylillä 

 kommunikoi ammatillisen peruskoulutuksen ja työelämän edellyttämällä tavalla 

 toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ryhmän jäsenenä.  

 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty-merkinnän 

lisäksi. 

2.1.1.4  Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen 3 osp 

 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelija tutustuu ammatillisen opiskelun, työssäoppimisen 

ja työelämän perusperiaatteisiin. Opiskelija tutustuu työnhakumenetelmiin, tekee työn-
hakuasiakirjoja ja tunnistaa työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija muodostaa 
käsityksen soveltuvuudestaan eri ammatteihin ja etsii itselleen ohjatusti työssäoppi-
mispaikan. Opiskelija saa henkilökohtaista tukea ja ohjausta HOPS:n tavoitteiden mu-
kaisesti. Opiskelija perehtyy oppisopimuskoulutuksen perusperiaatteisiin. Hän tutustuu 
työelämän pelisääntöihin ja sopimuksiin, sisäistää työturvallisuuden merkityksen ja 
noudattaa tarvitsemiaan alakohtaisia työturvallisuusohjeita. Opiskelija oppii ymmärtä-
mään työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan ohjauksen ja palautteen merkityksen 
työssäoppimisprosessissa. Toimintakokonaisuus sisältää suomenkielen opintoja opis-
kelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija  
 

 hankkii työpaikalla kokemusta ja tietoa ammateista, työtehtävistä ja työympäris-
töistä ja muodostaa käsityksen soveltuvuudestaan toimia eri ammateissa 

 ymmärtää sosiaalisten taitojen merkityksen työelämässä ja työryhmien jäsenenä 

 tuntee työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä 

 tuntee oppisopimuskoulutuksen perusperiaatteen ja edellytykset siihen osallistu-
miselle 

 tuntee työelämän pelisäännöt ja tehdyt sopimukset sekä noudattaa niitä käytän-
nössä 
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 tietää tarvitsemansa työturvallisuusohjeet ja noudattaa niitä 

 ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta  

 ymmärtää, miten koulutus vaikuttaa ammattitaidon saavuttamiseen ja töihin sijoit-
tumiseen.  

 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia toisen asteen amma-
tilliset oppimisympäristöt ja työelämän ympäristöt. Lisäksi hyödynnetään virtuaalisia 
oppimisympäristöjä.  

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin menetelmin, joita voivat olla toimin-

nalliset työnhakuharjoitukset, ryhmätyöt, dialogiset menetelmät, haastattelut ja vierai-
lut. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, ammattiliittojen ja 

keskusjärjestöjen oppaita, kirjallisuutta, lehtiä ja sallittuja mediasisältöjä. Lisäksi voi-
daan hyödyntää erilaisia toiminnallisia materiaaleja ja audiovisuaalisia välineitä. Tieto-
verkoista saatavat asiantuntijamateriaalit tukevat oppimista. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi   
 
 Pakollisissa opinnoissa opiskelijaa ohjataan ammatinvalintaan auttamalla häntä tun-

nistamaan omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja ammatinvalinnan realiteetteja. 
Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan ja kehittämään henkilökohtaisia opiskeluvalmiuksia 
ammatillisen peruskoulutuksen edellyttämällä tavalla. Opiskelijaa ohjataan ja rohkais-
taan avoimeen, sosiaalisen ja vastavuoroiseen kanssakäymiseen vertaisryhmässä. 
Opiskelijaa tuetaan koulutukseen sitoutumisessa laadullisesti ja määrällisesti riittävän 
henkilökohtaisen ohjauksen avulla. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija  
 

 perehtyy työelämään ja/tai oppisopimukseen koulutusmuotona sovitulla tavalla 

 tuntee erilaisia työelämäympäristöjä ja työtehtäviä 

 osaa käyttää erilaisia työllistymiseen ja työntekemiseen liittyviä tukipalveluita ja 
-toimia  

 noudattaa työelämän keskeisiä pelisääntöjä, tehtyjä sopimuksia ja työturvallisuus-
ohjeita  

 vastaanottaa saamansa palautteen asiallisesti ja hyödyntää sitä tavoitteiden aset-
telussa. 
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 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty-merkinnän 
lisäksi. 

 

2.1.1.5 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) 1osp 

 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelijan aiempaa osaamista tunnistetaan ja tunnuste-

taan ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Lisäksi kartoitetaan 
opiskelijan henkilökohtaisen, opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 
(HOJKS) tarve ja laaditaan tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmän kanssa yhteinen erityi-
sen tuen suunnitelma opintojen tukemiseksi. Alaikäisten opiskelijoiden kohdalla huol-
tajia kuullaan ja heiltä pyydetään tarvittaessa nivelvaiheen tiedonsiirtolupa. Opiskelun 
aikana tehdään tavoitteiden mukaiset koulutushaut ja loppuvaiheessa opiskelijalle laa-
ditaan jatkosuunnitelma.  

 
 Osaamistavoitteet 
 

 Opiskelija käyttää henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa opintojensa pohjana ja 
tekee jatkosuunnitelman.  

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa yksityi-

syyden ja tietoturvan kannalta soveltuvassa ympäristössä.  
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuuden menetelmänä käytetään henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja. 

Tarvittaessa hyödynnetään oppilashuoltoryhmän sekä erityisopetuksesta vastaavien 
opettajien osaamista.  

  
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina voidaan käyttää lomakkeita (HOPS, HOJKS), testejä, kartoituk-

sia, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen käytettäviä materiaaleja  
 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi   
 
 Pakollisissa opinnoissa opiskelijaa ohjataan ammatinvalintaan auttamalla häntä tun-

nistamaan omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja ammatinvalinnan realiteetteja. 
Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan ja kehittämään henkilökohtaisia opiskeluvalmiuksia 
ammatillisen peruskoulutuksen edellyttämällä tavalla. Opiskelijaa ohjataan ja rohkais-
taan avoimeen, sosiaalisen ja vastavuoroiseen kanssakäymiseen vertaisryhmässä. 
Opiskelijaa tuetaan koulutukseen sitoutumisessa laadullisesti ja määrällisesti riittävän 
henkilökohtaisen ohjauksen avulla. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
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 laatii opiskelun alkaessa yhdessä opettajien kanssa henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelman, jossa asettaa koulutustaan ja kehitystään koskevia tavoitteita 

 hakee kiinnostuksensa mukaisesti koulutuksiin ja tietää mistä saa lisää tietoa 

 seuraa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman etenemistä ja ottaa vastuun opis-
kelustaan 

 on selvillä siitä, miten hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen tai oppisopimuk-
seen ja hänellä on jatkosuunnitelma.  

 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty-merkinnän 

lisäksi. 
 

2.2  Valinnaiset koulutuksen osat, valittava yhteensä 50 osp 

 

2.2.1 Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 10–30 osp 

 
 Opiskelija saavuttaa opiskelutaidot, jotka tukevat oppimista sekä valmentavassa kou-

lutuksessa että ammatillisessa peruskoulutuksessa. Opiskelija vahvistaa tietopoh-
jaansa ja sitoutuu opiskeluun.  Hän parantaa mahdollisuuksiaan tulla valituksi amma-
tilliseen koulutukseen sekä tarvittaessa korottaa perusopetuksen oppimäärän arvosa-
noja. Oppimisen vahvistamisen osa-alueet valitaan opiskelijan henkilökohtaisen opis-
kelusuunnitelman mukaisesti.  

 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
  

2.2.1.1 Äidinkieli (suomi) 4osp  

 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelija kertaa ja syventää äidinkielen osaamistaan. Opis-

kelija tutustuu eri tekstilajeihin ja harjoittelee niiden tuottamista.  Opiskelija ymmärtää 
ammatti- ja arkiviestinnän eron, opettelee sujuvaa suullista ja kirjallista ammattiviestin-
tää ja rohkaisee ilmaisemaan itseään monipuolisesti. 

  
 Osaamistavoitteet 
 

 arvioi ja kehittää suomen kielen taitoaan ja tunnistaa eri tekstilajeja sekä hallitsee 
ammattiviestinnän perusteita 
 

  Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia toisen asteen amma-
tilliset oppimisympäristöt ja työelämän ympäristöt. Lisäksi hyödynnetään virtuaalisia 
oppimisympäristöjä.  

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin menetelmin, joita voivat olla ryhmä-

työt, tiedonhakutehtävät, erilaiset kirjalliset ja suulliset harjoitukset, keskustelut, vuoro-
vaikutusharjoitukset ja henkilökohtainen ohjaus.  
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 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, suomen kielen teh-

täviä, kirjallisuutta, eri tekstilajeja sisältäviä artikkeleita, pelejä, testejä ja sallittuja me-
diasisältöjä. Lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisuutta tukevia materiaaleja 
ja audiovisuaalisia välineitä. Tietoverkoista saatavat asiantuntijamateriaalit tukevat op-
pimista. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-

aluilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
avoimeen ja sujuvaan vuorovaikutukseen ja saavuttamaan riittävä kielitaito ammatilli-
sista opinnoista suoriutumiseksi. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään opiskelun perus-
valmiuksien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävänä asiana. Opiskeli-
jaa ohjataan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen arvosanoja. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulu-

tuksen osa katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 ymmärtää, tulkitsee ja tuottaa suullisia, kirjallisia ja kuvallisia tekstejä suomen kie-
lellä arkielämän, ammatillisen koulutuksen ja työelämän edellyttämällä tavalla 

 hankkii tietoa monipuolisesti eri lähteistä sekä arvioi tietoa ja sen lähteitä kriittisesti. 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 
lisäksi.  

 
 Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärän arvosa-

noja(perusopetuslain 628/98, 38 §:n mukaisessa erityisessä tutkinnossa), annetaan 
hyväksytysti suorittaneille erillinen todistus perusopetuksen oppimäärän suorittami-
sesta kokonaan tai osittain. 

 
 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden 

osa-alueita, osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien mää-
räysten mukaisesti. 

 

2.2.1.2 Suomen kieli 10 osp  

 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelija kertaa ja syventää suomen kielen osaamistaan. 

Opiskelija vahvistaa suomen kielen sanavarastoa, ammattisanastoa ja kielioppia sekä 
oppii tuottamaan tekstiä suomen kielellä. Opiskelija tutustuu eri tekstilajeihin, ymmär-
tää ammatti- ja arkiviestinnän eron ja opettelee sujuvaa suullista ja kirjallista ammatti-
viestintää. Toimintakokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole 
suomi.  

 
 Osaamistavoitteet 
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 Opiskelija 
 

 arvioi ja kehittää suomen kielen taitoaan ja tunnistaa eri tekstilajeja sekä hallitsee 
ammattiviestinnän perusteita, 

 kehittää ja arvioi opiskelutaitojaan, monilukutaitojaan ja viestintä- ja vuorovaikutus-
taitojaan käyttäen itselleen soveltuvia kommunikointikeinoja, 

 Vieraskielisten opiskelijoiden/maahanmuuttajien suomen kielen tavoitteena on saavut-
taa B1-tasoinen kielitaito kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmärtämi-
sessä ja kirjoittamisessa. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia monimuotoiset toisen 
asteen ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt, kielistudio, virtuaalinen oppimis-
ympäristö sekä tutustumis- ja vierailukohteet. 

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin, toiminnallisuutta tukevin menetel-

min, joita voivat olla ryhmätyöt, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, audiovisuaaliset me-
netelmät, keskustelut, vierailukäynnit ja vuorovaikutusta ja kielitaitoa vahvistavat pelit.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, suomen kielen teh-

täviä, kirjallisuutta, eri tekstilajeja sisältäviä artikkeleita, pelejä, testejä ja sallittuja me-
diasisältöjä. Lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisuutta tukevia materiaaleja 
ja audiovisuaalisia välineitä. Tietoverkoista saatavat asiantuntijamateriaalit tukevat op-
pimista. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-

aluilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
avoimeen ja sujuvaan vuorovaikutukseen ja saavuttamaan riittävä kielitaito ammatilli-
sista opinnoista suoriutumiseksi. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään opiskelun perus-
valmiuksien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävänä asiana. Opiskeli-
jaa ohjataan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen arvosanoja. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomen kieli) arvioidaan asteikolla hyväk-

sytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 ymmärtää, tulkitsee ja tuottaa suullisia, kirjallisia ja kuvallisia tekstejä suomen kie-
lellä arkielämän, ammatillisen koulutuksen ja työelämän edellyttämällä tavalla 

 hankkii tietoa monipuolisesti eri lähteistä sekä arvioi tietoa ja sen lähteitä kriittisesti. 
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 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 
lisäksi. Lisäksi todistukseen merkitään tarvittaessa opiskelijan saavuttama kielitaidon 
taso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. 

 
 Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärän arvosa-

noja(perusopetuslain 628/98, 38 §:n mukaisessa erityisessä tutkinnossa), annetaan 
hyväksytysti suorittaneille erillinen todistus perusopetuksen oppimäärän suorittami-
sesta kokonaan tai osittain.  

 
 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden 

osa-alueita, osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien mää-
räysten mukaisesti. 

 

2.2.1.3 Ruotsi 2 osp 

 
 Opiskelija ylläpitää ja kehittää ruotsin kielen taitoa siten, että hän voi hyödyntää sitä 

arkielämässä, toisen asteen koulutuksessa ja työelämässä. Opiskelija osaa tuottaa ja 
vastaanottaa viestejä toisella kotimaisella kielellä. 

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 arvioi ja kehittää ruotsin kielen taitoaan ja tunnistaa eri tekstilajeja sekä hallitsee 
ammattiviestinnän perusteita 

 ymmärtää toisen kotimaisen kielen perusteita sillä tasolla, että voi osallistua am-
matilliseen koulutukseen kuuluviin toisen kotimaisen kielen opintoihin.  

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia monimuotoiset toisen 
asteen ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt, kielistudio, virtuaalinen oppimis-
ympäristö ja tutustumis- sekä vierailukohteet. 

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin, toiminnallisuutta tukevin menetel-

min, joita voivat olla ryhmätyöt, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, audiovisuaaliset me-
netelmät, keskustelut, vierailukäynnit ja kielitaitoa vahvistavat pelit.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, ruotsin kielen 

tehtäviä, kirjallisuutta, eri tekstilajeja sisältäviä artikkeleita, pelejä, testejä ja sallittuja 
mediasisältöjä.  Lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisuutta tukevia materiaa-
leja ja audiovisuaalisia välineitä. Tietoverkoista saatavat asiantuntijamateriaalit tukevat 
oppimista. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-

aluilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
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avoimeen ja sujuvaan vuorovaikutukseen ja saavuttamaan riittävä kielitaito ammatilli-
sista opinnoista suoriutumiseksi. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään opiskelun perus-
valmiuksien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävänä asiana. Opiskeli-
jaa ohjataan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen arvosanoja. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (ruotsi) arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Koulutuksen osa katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 ymmärtää, tulkitsee ja tuottaa suullisia, kirjallisia ja kuvallisia tekstejä suomen tai 
ruotsin kielellä arkielämän, ammatillisen koulutuksen ja työelämän edellyttämällä 
tavalla 

 ymmärtää ja tuottaa viestejä toisella kotimaisella kielellä sekä kirjallisesti että suul-
lisesti tai vaihtoehtoisella kommunikointitavalla 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 
lisäksi. Lisäksi todistukseen merkitään tarvittaessa opiskelijan saavuttama kielitaidon 
taso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. 

 
 Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärän arvosa-

noja(perusopetuslain 628/98, 38 §:n mukaisessa erityisessä tutkinnossa), annetaan 
hyväksytysti suorittaneille erillinen todistus perusopetuksen oppimäärän suorittami-
sesta kokonaan tai osittain.  

 
 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden 

osa-alueita, osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien mää-
räysten mukaisesti. 

 

2.2.1.4 Englanti 3osp 

 
 Opiskelija ylläpitää ja kehittää englannin kielen taitoa siten, että hän voi hyödyntää sitä 

arkielämässä, toisen asteen koulutuksessa ja työelämässä. Opiskelija osaa tuottaa ja 
vastaanottaa suullisesti ja kirjallisesti viestejä englannin kielellä. Opiskelija ymmärtää 
kielitaidon ja kansainvälistymisen merkityksen muuttuvassa maailmassa. 

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 hallitsee vieraan kielen perusteita sillä tasolla, että voi osallistua ammatilliseen 
koulutukseen kuuluviin vieraan kielen opintoihin. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia monimuotoiset toisen 
asteen ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt, kielistudio, virtuaalinen oppimis-
ympäristö ja tutustumis- ja vierailukohteet. 
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 Oppimismenetelmät 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin, toiminnallisuutta tukevin menetel-

min, joita voivat olla ryhmätyöt, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, audiovisuaaliset me-
netelmät, keskustelut, vierailukäynnit ja kielitaitoa vahvistavat pelit.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, englannin teh-

täviä, kirjallisuutta, eri tekstilajeja sisältäviä artikkeleita, pelejä, testejä ja sallittuja me-
diasisältöjä.  Lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisuutta tukevia materiaaleja 
ja audiovisuaalisia välineitä. Tietoverkoista saatavat asiantuntijamateriaalit tukevat op-
pimista. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-

aluilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
avoimeen ja sujuvaan vuorovaikutukseen ja saavuttamaan riittävä kielitaito ammatilli-
sista opinnoista suoriutumiseksi. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään opiskelun perus-
valmiuksien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävänä asiana. Opiskeli-
jaa ohjataan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen arvosanoja. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (englanti) arvioidaan asteikolla hyväksytty/hy-

lätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 ymmärtää ja tuottaa viestejä vieraalla kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti tai 
vaihtoehtoisella kommunikointitavalla. 

 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 

lisäksi. Lisäksi todistukseen merkitään tarvittaessa opiskelijan saavuttama kielitaidon 
taso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. 

 
 Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärän arvosa-

noja(perusopetuslain 628/98, 38 §:n mukaisessa erityisessä tutkinnossa), annetaan 
hyväksytysti suorittaneille erillinen todistus perusopetuksen oppimäärän suorittami-
sesta kokonaan tai osittain.  

 
 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden 

osa-alueita, osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien mää-
räysten mukaisesti. 

 

2.2.1.5 Tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet 2 osp 

 
 Opiskelija harjoittelee käyttämään eri tiedonhankintakanavia ja opettelee kriittistä me-

dianlukutaitoa monimediaisessa ympäristössä. Opiskelija omaksuu Office-ohjelmiston, 
sosiaalisen median perustiedot- ja taidot. 
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 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 osaa hakea tietoa eri tietolähteitä ja välineitä käyttäen sekä toimia monimediai-
sessa ympäristössä 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia monimuotoiset toisen 
asteen ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt ja virtuaalinen oppimisympäristö. 
Toimintakokonaisuudessa opiskelu tapahtuu tieto-ja viestintätekniikan käytön mahdol-
listavassa ympäristössä.  

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin, toiminnallisuutta tukevin menetel-

min, joita voivat olla ryhmätyöt ja tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät harjoitukset. 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, pelejä ja sallit-

tuja mediasisältöjä.  Tietoverkoista saatavat asiantuntijamateriaalit tukevat oppimista. 
Tietotekniikan perusohjelmat ovat keskeinen osa toimintakokonaisuuden toteuttami-
sessa. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-

aluilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
avoimeen ja sujuvaan vuorovaikutukseen ja saavuttamaan riittävä kielitaito ammatilli-
sista opinnoista suoriutumiseksi. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään opiskelun perus-
valmiuksien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävänä asiana. Opiskeli-
jaa ohjataan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen arvosanoja. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Viestinnän ja vuorovaikutuksen opinnot (tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet) ar-

vioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväksytysti suorite-
tusti, kun opiskelija 

 

 viestii aktiivisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisissa ympäris-
töissä tilanteen mukaisella tavalla ja noudattaa turvallisen internetin käytön peri-
aatteita 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 
lisäksi. 

 



 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  22 (44) 
Opetussuunnitelma  

 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden 
osa-alueita, osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien mää-
räysten mukaisesti. 

 
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
 

2.2.1.6 Matematiikka 3 osp 

 
 Opiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten taitojen merkityksen arki- ja työelä-

mässä. Opiskelija ylläpitää ja kehittää jo saavuttamiansa matematiikan taitojaan siten, 
että hän voi hyödyntää niitä arkielämässä, toisen asteen koulutuksessa ja työelä-
mässä. Opiskelija vahvistaa päättely- ja päässälaskutaitojaan ja oppii lukemaan tilas-
toaineistoja. Toimintakokonaisuudessa opiskelija harjoittelee peruslaskutoimituksia, 
prosenttilaskentaa, geometriaa, mittayksiköiden muunnoksia ja oppii käyttämään suju-
vasti laskustrategioita ja matemaattisia apuvälineitä.  

 
 Osaamistavoitteet 
 

 hallitsee ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelua varten tarvittavat matema-
tiikan perustiedot ja -taidot 

 harjoittaa ja syventää päättely- ja päässälaskutaitojaan 

 osaa lukea ja tulkita tilastoaineistoja. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia monimuotoiset toisen 
asteen ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt ja virtuaalinen oppimisympäristö. 

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin, toiminnallisuutta tukevin menetel-

min, joita voivat olla kirjalliset ja suulliset harjoitukset, audiovisuaaliset menetelmät, 
ryhmätyöt ja matematiikan taitoa vahvistavat pelit.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, testejä, kirjalli-

suutta, matemaattisia julkaisuja, pelejä ja sallittuja mediasisältöjä.  Lisäksi voidaan hyö-
dyntää erilaisia toiminnallisuutta tukevia materiaaleja ja audiovisuaalisia välineitä. Tie-
toverkoista saatavat asiantuntijamateriaalit tukevat oppimista. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-

aluilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
avoimeen ja sujuvaan vuorovaikutukseen ja saavuttamaan riittävä kielitaito ammatilli-
sista opinnoista suoriutumiseksi. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään opiskelun perus-
valmiuksien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävänä asiana. Opiskeli-
jaa ohjataan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen arvosanoja. 
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 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (matematiikka) arvioidaan asteikolla hy-
väksytty/hylätty. 

 
 Koulutuksen osa katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 käyttää tarkoituksenmukaisesti peruslaskutoimituksia, prosenttilaskennan perus-
teita, tärkeimpiä mittayksiköiden muunnoksia ja geometriaa matemaattisten ongel-
mien ratkaisemiseksi ja arvioi tulosten oikeellisuutta, 

 käyttää sujuvasti laskustrategioita ja tarvittaessa apuvälineitä matemaattisten teh-
tävien ratkaisemiseen ja osaa ratkaista matemaattisia ongelmia yhtälöiden avulla, 
osaa ohjattuna tulkita oikein tilastoaineistoja ja diagrammeja sekä tehdä niistä pää-
telmiä. 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 
lisäksi.  

 
 Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärän arvosa-

noja(perusopetuslain 628/98, 38 §:n mukaisessa erityisessä tutkinnossa), annetaan 
hyväksytysti suorittaneille erillinen todistus perusopetuksen oppimäärän suorittami-
sesta kokonaan tai osittain.  

 
 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden 

osa-alueita, osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien mää-
räysten mukaisesti. 

 

2.2.1.7  Fysiikka ja kemia 2osp 

 
 Opiskelija ylläpitää ja kehittää jo saavuttamiaan fysiikan ja kemian taitoja. Hän tutustuu 

fysiikan ja kemian keskeisiin käsitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Opiskelija oppii ym-
märtämään ja selittämään erilaisia asioiden välisiä yhteyksiä ja luonnontieteellisiä ilmi-
öitä ja lainalaisuuksia.   

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 saavuttaa tiedolliset valmiudet fysiikan ja kemian opiskeluun ammatillisessa perus-
koulutuksessa 

 ymmärtää, mihin luonnontieteelliset kysymykset liittyvät jokapäiväisessä elä-
mässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia monimuotoiset toisen 
asteen ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt, virtuaalinen oppimisympäristö, 
luonto, tutustumis- ja vierailukohteet. 
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 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin, toiminnallisuutta tukevin menetel-

min, joita voivat olla ryhmätyöt, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, audiovisuaaliset me-
netelmät, havainnointitehtävät sekä luonnontieteeseen liittyvät pelit.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, testejä, kirjalli-

suutta, pelejä ja sallittuja mediasisältöjä.  Lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia toimin-
nallisuutta tukevia materiaaleja ja audiovisuaalisia välineitä. Tietoverkoista saatavat 
asiantuntijamateriaalit tukevat oppimista. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-

aluilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
avoimeen ja sujuvaan vuorovaikutukseen ja saavuttamaan riittävä kielitaito ammatilli-
sista opinnoista suoriutumiseksi. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään opiskelun perus-
valmiuksien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävänä asiana. Opiskeli-
jaa ohjataan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen arvosanoja. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (fysiikka ja kemia) arvioidaan asteikolla 

hyväksytty/hylätty.  Koulutuksen osa katsotaan suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 käyttää keskeisimpiä arkielämään ja ympäristöön liittyviä fysiikan ja kemian käsit-
teitä, kuvaa ja selittää ohjattuna erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä ja lainalaisuuk-
sia 

 ymmärtää eri asioiden välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia. 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 
lisäksi. 

 
 Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärän arvosa-

noja (perusopetuslain 628/98, 38 §:n mukaisessa erityisessä tutkinnossa), annetaan 
hyväksytysti suorittaneille erillinen todistus perusopetuksen oppimäärän suorittami-
sesta kokonaan tai osittain.  

 
 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden 

osa-alueita, osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien mää-
räysten mukaisesti. 

 

2.2.1.8 Mediataidot 10 osp 

 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelija kehittää ja syventää saavuttamiaan tieto- ja vies-

tintätekniikan taitoja. Opiskelija vahvistaa osaamistaan valo- ja videokuvauksessa, ku-
van- ja äänen käsittelyssä, tutustuu livetuotantoihin, eri grafiikoihin, sosiaalisen median 
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ja eri verkkoalustojen mahdollisuuksiin, tietoturva-asioihin ja syventää ohjelmointiosaa-
mistaan. Opiskelija vahvistaa työelämässä tarvittavia nykyaikaisia viestintä- ja media-
taitoja. 

 
 Osaamistavoitteet  
 

 hyödyntää ja syventää tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia monimuotoiset toisen 
asteen ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt sekä virtuaaliset oppimisympäris-
töt. Toimintakokonaisuudessa opiskelu tapahtuu tieto- ja viestintätekniikan käytön 
mahdollistavassa ympäristössä.  

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin, toiminnallisuutta tukevin menetel-

min, joita voivat olla ryhmätyöt ja tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät harjoitukset ja 
käytännön työtehtävät.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia tieto- ja viestintäteknolo-

gian ja audiovisuaalisen tekniikan materiaaleja. Tietoverkoista saatavat asiantuntija-
materiaalit tukevat oppimista.  

 
 Ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-alu-

eilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
avoimeen ja sujuvaan vuorovaikutukseen ja ymmärtämään opiskelun perusvalmiuk-
sien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävänä asiana. Opiskelijaa ohja-
taan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen arvosanoja. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toiminta-
kokonaisuuteen parhaiten soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaa-
misen portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (mediataidot) arvioidaan asteikolla hyväk-

sytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti ja tietoturvallisesti 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 
lisäksi.  

 
 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden 

osa-alueita, osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien mää-
räysten mukaisesti. 
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 Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen 
 

2.2.1.9 Yhteiskuntatieto 8 osp 

 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii ymmärtämään itseään, kulttuurista ympäris-

töään ja sen moninaisuutta sekä pohtii suvaitsevaisuuttaan ja omaa identiteettiään. 
Opiskelija ymmärtää aktiivisen kansalaisuuden merkityksen oman ja muiden hyvin-
voinnin edistäjänä. Opiskelija tunnistaa syrjäytymisen riskitekijät ja välttää niitä omassa 
elämässään.  Hän tutustuu päätöksentekojärjestelmiin paikallisella ja valtakunnallisella 
tasolla sekä tunnistaa vaikuttamisen mahdollisuuksiinsa omassa elinpiirissään. Opis-
kelija tutustuu kansalaisoikeuksiinsa ja oikeuslaitoksen toimintaperiaatteisiin.  Hän ym-
märtää kolmannen sektorin roolin hyvinvoinnin edistäjänä ja tunnistaa globalisaation 
ilmentymiä. Opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan palvelurakenteisiin ja jä-
sentää suomalaista työ- ja elinkeinoelämää toimialoittain. Opiskelija ymmärtää histo-
rian merkityksen suomalaisen kulttuurien muotoutumisessa.  

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 ymmärtää eduskunnan, hallituksen ja oikeuslaitoksen toimintaperiaatteet 

 tuntee suomalaisen elinkeino- ja työelämän toimialoja, tuotantoa ja palveluja 

 tutustuu toimintamahdollisuuksiinsa yhteisten asioiden hoitamisessa oppilaitok-
sessa, aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana 

 tarkastelee kolmannen sektorin ja maailmanlaajuisen toiminnan (globalisaation) 
vaikutuksia yhteiskunnassa 

 ymmärtää omaa ja muiden kulttuurista moninaisuutta sekä pohtii omaa identiteet-
tiään. 

 
  Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Ympäristöinä hyödynnetään toisen asteen ammatillisia 
oppimisympäristöjä, luokkaopetusta, tutustumis- ja vierailukäyntejä, sekä asiantuntija-
vierailuja. Lisäksi hyödynnetään työelämän, kolmannen sektorin, virastojen ja laitosten 
ympäristöjä sekä virtuaalista oppimisympäristöä. 

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuus toteutetaan monipuolisin, toiminnallisin menetelmin. Ryhmätyöt, 

vierailut, kulttuuriset teemapäivät, projektit, uutiskatsaukset ja case-työskentelyt tuke-
vat oppimista. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään koulutuksen järjestäjän toiminnallisuutta tukevaa ma-

teriaalia, kirjallisuutta, sallittuja mediasisältöjä sekä tietoverkoista saatavaa ajankoh-
taista yhteiskunnallista materiaalia.   

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-

aluilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
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avoimeen ja sujuvaan vuorovaikutukseen ja saavuttamaan riittävä kielitaito ammatilli-
sista opinnoista suoriutumiseksi. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään opiskelun perus-
valmiuksien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävänä asiana. Opiskeli-
jaa ohjataan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen arvosanoja. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen (yhteiskuntatieto) arvioidaan hyväksytty – mer-

kinnällä. Koulutuksen osa katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
  

 ymmärtää ja tuntee keskeistä yhteiskunnallista päätöksentekoa ja sen vaikutuksia 
yhteiskunnan toimintaan 

 ymmärtää suomalaisen elinkeino- ja työelämän toimialojen merkityksen työllisty-
misessä  

 arvioi monipuolisesti toimintamahdollisuuksiaan yhteisten asioiden hoitamiseen 

 oppilaitoksessa sekä aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana, 

 tuntee itseään kiinnostavan kansalaisjärjestön tai yhteiskunnallisen liikkeen toimin-
taa,  

 hankkii aktiivisesti tietoa yhteiskunnan monimuotoisuudesta ja arvostaa omaa 
identiteettiään suhteessa siihen. 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-
nän lisäksi. 

 
 Jos opiskelija suorittaa perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita, 

osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien määräysten mu-
kaisesti. 

 

2.2.2 Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen, 10-20 osp 

 
 Opiskelija syventää tietoa käytännön työelämästä ja itselleen sopivista ammateista. 

Opiskelija selkiyttää ja vahvistaa henkilökohtaisia valmiuksiaan toimia eri ammateissa, 
työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. Hän hankkii kokemuksia oppisopimus-
koulutuksesta yhtenä mahdollisena koulutusvaihtoehtona.  

 

2.2.2.1 Ammatteihin tutustuminen 5 osp 

 
 Toimintakokonaisuuden aikana opiskelija selkiyttää omaa tulevaisuuden koulutuspol-

kuaan ja oppii arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään toimia eri ammateissa. Opis-
kelija saa monipuolisen kuvan ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehdoista ja tutustuu 
käytännössä itseään kiinnostaviin koulutuksiin ja ammatteihin. Toimintakokonaisuuden 
aikana opiskelija tutustuu 1-3 tutkintotavoitteiseen koulutukseen tarkemmin osallistu-
malla alan opiskelijaryhmän mukana käytännön opiskeluun. Opiskelija vahvistaa työ-
elämässä vaadittavia sosiaalisia taitoja ja tulee tietoiseksi oikeuksistaan ja velvollisuuk-
sistaan työntekijänä. Opiskelija ymmärtää työlainsäädännön ja työsopimuskäytäntöjen 
perusperiaatteet. Toimintakokonaisuus sisältää suomenkielen opintoja opiskelijoille, 
joiden äidinkieli ei ole suomi. 
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 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 syventää tuntemusta valitsemistaan ammattialoista ja selkeyttää omia koulutusta-
voitteitaan sekä hankkii tietoa itseään kiinnostavista tutkinnoista 

 arvioi soveltuvuuttaan eri ammattialoille käytännön toiminnan kautta 

 tietää työlainsäädäntöön ja työelämän sopimuskäytäntöihin liittyviä perusasioita 
sekä omat oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä 

 vahvistaa sosiaalisia taitojaan, joita tarvitaan työelämässä ja työssäoppimiseen 
valmentautumisessa 

 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia erilaiset toisen asteen 
ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt, tutustumis- ja vierailukohteet, koulutus- ja 
rekrytointimessut. 

 
 Oppimismenetelmät 
  
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin menetelmin yhteistoiminnallisuutta 

ja vuorovaikutusta korostaen. Menetelminä voivat toimia koulutuskokeilut opiskelijan 
suuntautumisen ja tavoitteiden mukaisesti, työssäoppiminen, asiantuntijavierailut ja –
haastattelut, vierailukäynnit, keskustelut ja henkilökohtainen ohjaus.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään erilaisia sosiaalista vuorovaikutusta vahvistavia tehtä-

viä, tietoverkoista saatavia oppimista tukevia koulutusmateriaaleja, audiovisuaalisia 
välineitä ja alan kirjallisuutta.  

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan etsimään ja valitsemaan omaa alaa selkiyttävä ja omia tavoitteita 

tukeva työssäoppimispaikka. Opiskelijaa tuetaan oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen 
työssäoppimispaikan hakuvaiheessa. Työssäoppimisjaksoa ohjataan yksilöllisten ta-
voitteiden mukaisesti työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijan ja työnantajan vuoro-
puhelua tuetaan säännöllisillä työpaikkakäynneillä ja yhteydenpidolla. 

 
 Opiskelijaa ohjataan ja rohkaistaan tutustumaan eri koulutusaloihin käytännössä kou-

lutuskokeilujen kautta. Opintoalan ammattiopettajaa tiedotetaan tarvittaessa opiskeli-
jan ohjaustarpeesta. Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan omaa soveltuvuuttaan eri 
aloille. 

  
 Mikäli nuorella on edellytykset oppisopimusopiskeluun, häntä ohjataan sopivan työpai-

kan löytämiseksi. Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan oppisopimusopiskelun vaatimuk-
set ja opinnolliset tavoitteet.  

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toiminta-
kokonaisuuteen parhaiten soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaa-
misen portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 
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 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-
sytysti suoritetuksi, kun opiskelija  

 

 löytää itseään kiinnostavan alan ja ammattinsa eri koulutus- ja työelämävaihtoeh-
doista 

 ymmärtää koulutuksen ja tehtyjen koulutusratkaisujen merkityksen oman elämän 
kannalta ja suhteessa eri ammattialojen vaatimuksiin 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-
nän lisäksi.   

 

2.2.2.2 Työssäoppimiseen valmentautuminen 15osp 

 
 Toimintakokonaisuuden aikana opiskelija syventää ymmärrystään työelämästä, työelä-

män vaatimuksista ja omista valmiuksistaan soveltua valitsemalleen alalle. Opiskelija 
työskentelee suunnitelmallisesti yhteistyössä työnantajan ja ohjaavan opettajan 
kanssa ennalta sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Työssäoppimisen aikana opiskelija 
arvioi omaa oppimistaan, harjoittelee ottamaan vastaan palautetta työpaikkaohjaajal-
taan sekä ohjaavalta opettajalta, oppii ymmärtämään sen oppimista edistävän merki-
tyksen ja kehittää toimintaansa palautteen suuntaisesti. Työssäoppimisen aikana opis-
kelija tutustuu työelämän eettisiin, esteettisiin ja työturvallisuuteen liittyviin näkökulmiin. 
Työssäoppimisen aikana opiskelijalla on mahdollisuus kykyjensä mukaisesti suorittaa 
ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia tai osa-alueita.  

 
 Toimintakokonaisuuden aikana opiskelija syventää tuntemustaan myös oppisopimus-

koulutuksesta ja pystyy arvioimaan oppisopimuskoulutuksen soveltuvuutta itselleen. 
  
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 selkiyttää ja parantaa ammatillisia valmiuksiaan ja edellytyksiään toimia tulevassa 
ammatissa 

 tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä noudat-
taa työturvallisuusohjeita 

 osaa ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opetta-
jalta 

 suunnittelee omaa työskentelyään ja toimii asetettujen tavoitteiden mukaan 

 syventää oppisopimuskoulutuksen tuntemusta ja sen työsuhdeperusteisuutta sekä 
on selvillä koulutusmuodon soveltuvuudesta itselleen 

 hankkii tietoa työelämän eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Toimintakokonaisuuden oppimisympäristönä toimivat työelämän tarjoamat työssäop-

pimispaikat. Jakson aikana hyödynnetään erilaisia verkko-oppimisympäristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuuden menetelmiin kuuluvat työhön perehdyttäminen, työpaikkaoh-

jaaminen, työssäoppimista tukevat tehtävät ja raportit, oppimisen kehityskeskustelut ja 
henkilökohtainen ohjaus. Työssäoppimisjakson aikana hyödynnetään lähipäiviä työs-
säoppimisen purkua, vertaisoppimista ja ohjaamista varten ryhmän tarpeiden mukaan.   
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 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaaleina käytetään muun muassa työ- ja työturvallisuusohjeita, oppimis-

päiväkirjoja ja raportteja, sosiaalisen median viestintävälineitä ja tieto- ja viestintätek-
nisiä laitteita.   

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan etsimään ja valitsemaan omaa alaa selkiyttävä ja omia tavoitteita 

tukeva työssäoppimispaikka. Opiskelijaa tuetaan oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen 
työssäoppimispaikan hakuvaiheessa. Työssäoppimisjaksoa ohjataan yksilöllisten ta-
voitteiden mukaisesti työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijan ja työnantajan vuoro-
puhelua tuetaan säännöllisillä työpaikkakäynneillä ja yhteydenpidolla. 

 
 Opiskelijaa ohjataan ja rohkaistaan tutustumaan eri koulutusaloihin käytännössä kou-

lutuskokeilujen avulla. Opintoalan ammattiopettajaa tiedotetaan tarvittaessa opiskeli-
jan ohjaustarpeesta. Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan omaa soveltuvuuttaan eri 
aloille. 

 
  Mikäli nuorella on edellytykset oppisopimusopiskeluun, häntä ohjataan sopivan työpai-

kan löytämiseksi. Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan oppisopimusopiskelun vaatimuk-
set ja opinnolliset tavoitteet.  

 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toiminta-
kokonaisuuteen parhaiten soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaa-
misen portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija  
 

 toimii työpaikalla koulutukselleen ja ammatinvalinnalleen asettamien tavoit-
teidensa mukaisesti 

 työskentelee vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti työelämässä sekä haluaa kehittää 
itseään ja osaamistaan työpaikalla 

 toimii työpaikalla sovittujen ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja ylläpitää 
tai edistää ympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä 

 toimii sovitusti työelämän keskeisten pelisääntöjen mukaan noudattaen työntekijän 
oikeuksia ja velvollisuuksia 

 suojautuu oikein työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja vastaan ja torjuu vaaraa 
aiheuttavia tilanteita ennalta 

 ottaa aktiivisesti vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti 

 tekee päätöksen oppisopimiskoulutuksen soveltuvuudesta suhteessa omiin tavoit-
teisiin 

 suorittaa työssäoppimiseen tai oppisopimukseen valmentautumisen sovitusti. 

 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-

nän lisäksi. 
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 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnonosia tai niiden 
osa-alueita, ne arvioidaan yhteisten tutkinnonosien arviointia koskevien määräysten 
mukaisesti. 

 

2.2.3 Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 10–20 osp 

 
 Opiskelija vahvistaa arjen toimintoihin ja kodin hoitamiseen liittyviä tietoja ja taitoja 

sekä saa valmiuksia omassa elämässä selviytymiseen ja osallisuuteen yhteiskun-
nassa. Opiskelija kehittää kuluttaja- ja talousosaamistaan ja edistää omaa hyvinvointi-
aan terveellisten  ruokailutottumusten ja elämäntapojen avulla. Hän osaa 
huolehtia omasta toimintakyvystään ja tietää, kuinka voi viettää vapaa-aikansa omaa 
hyvinvointiaan edistävällä tavalla. Opiskelija on tietoinen taiteen, kulttuurin, kädentai-
tojen ja liikunnan harrastamisen sekä sosiaalisista suhteista huolehtimisen merkityk-
sestä terveyttä ja hyvinvointia tukevana voimavarana. 

 

2.2.3.1 Vapaa-aika ja harrastustoiminta hyvinvoinnin osana 5 osp 

 
 Toimintakokonaisuuden aikana opiskelija pohtii vapaa-ajanviettotapojaan ja tunnistaa 

omaa hyvinvointia tukevia mielekkäitä harrastustoimintoja. Opiskelija kokeilee ja suun-
nittelee uusia tapoja viettää vapaa-aikaa. Opiskelija tutustuu harrastusmahdollisuuksiin 
monipuolisesti yhdessä opiskeluryhmän kanssa. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus 
itsetunnon vahvistamiseen ja voimaantumiseen tutustumalla monipuolisesti sekä alu-
eellisiin että valtakunnallisiin taide- ja kulttuuripalveluihin ja tapahtumiin. Toimintakoko-
naisuudessa keskeistä ovat vuorovaikutustaidot, yhdessä tekeminen ja kokemusten 
jakaminen. 

 Toimintakokonaisuus sisältää suomen kielen opintoja opiskelijoille, joiden äidinkieli ei 
ole suomi.  

 
 Osaamistavoitteet 
  
 Opiskelija 
 

 tutustuu erilaisiin liikunta- ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksiin 

 tutustuu taide- ja kulttuuripalveluiden ja tapahtumien tarjontaan 

 saa valmiuksia kädentaitojen käyttämiseen arjen toiminnoissa 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia erilaiset toisen asteen 
ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt, tutustumis- ja vierailukohteet, liikunta- ja 
kulttuuriympäristöt, kirjasto, paikalliset järjestöt ja luonto.  

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuus toteutetaan monimuotoisin toiminnallisin ja luovin menetelmin 

ryhmän ja yksilön tarpeet huomioiden. Oppimista tuetaan teoriapohjaisella materiaalilla 
esim. oppikirjallisuus, lehdet, erilaiset tiedonhakusisällöt internetistä. Havainnointi, ko-
kemuksellinen ja yhteisöllinen oppiminen ovat toimintakokonaisuuden keskeisiä oppi-
mismenetelmiä. 
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 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaaleina voidaan käyttää koulutuksen järjestäjän toiminnalliseen oppimi-

seen tarkoitettua materiaalia, audiovisuaalisia välineitä, pelejä, testejä, liikuntaväli-
neitä, musiikki-, taide- ja teatterivälineitä, käsityö- ja askarteluvälineitä, retkeilyvarus-
teita, elokuvia, dokumentteja ja valokuvia. 

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta elämästään, valinnoistaan ja tulevaisuudes-

taan. Opiskelijaa ohjataan arjen hallintaan liittyvissä perusasioissa ja kannustetaan pi-
tämään huolta terveellisestä ja omaa hyvinvointia tukevasta elämäntavasta. Opiskeli-
jaa tuetaan päivittäiseen läsnäoloon koulutuksessa ja poissaoloihin puututaan nope-
asti. Ohjauksen apuna käytetään tarvittaessa oppilaitoksen oppilashuoltoryhmää ja 
muuta verkostoa. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toiminta-
kokonaisuuteen parhaiten soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaa-
misen portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 toimii yksilönä ja ryhmässä vastuullisesti sekä tasa-arvoa ja turvallisuutta edistä-
västi 

 laatii itselleen terveellisiä elämäntapoja ja vapaa-aikaa koskevan suunnitelman 
oman hyvinvointinsa edistämiseksi ottaen huomioon voimavaransa ja tarpeensa 

 käyttää ja soveltaa kädentaitojaan monipuolisesti arjen toiminnoissa 

 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-

nän lisäksi. 
 

2.2.3.2 Kodinhoito- ja talousosaaminen 5 osp 

 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelija harjoittelee itsenäisessä elämässä tarvittavia tai-

toja. Opiskelija oppii valitsemaan terveellisiä ja taloudellisia raaka-aineita, joista val-
mistaa arkiruokaa sekä tutustuu eri ruoka- ja tapakulttuureihin. Opiskelija oppii pitä-
mään huolta kodin siisteydestä ja vaatehuollosta sekä tekemään asumiseen liittyviä 
taloudellisia päätöksiä ja hankintoja. Opiskelija oppii huolehtimaan omasta henkilökoh-
taisesta hygieniastaan ja siististä ulkoasustaan. Opiskelija tiedostaa hyvien käytösta-
pojen merkityksen ja osaa toimia eri tilanteissa niiden vaatimalla tavalla. Toimintako-
konaisuus sisältää suomen kielen ja kulttuurin opintoja opiskelijoille, joiden äidinkieli ei 
ole suomi. 

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 toimii eri tilanteissa yhteistyössä muiden kanssa käytöstapoja ja tapakulttuuria 
noudattaen 

 hankkii tietoja ja taitoja, joiden avulla tekee oman elämänsä taloudellisia päätöksiä 
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 suunnittelee ja mahdollisesti tekee arkielämään ja itsenäiseen asumiseen liittyviä 
valintoja, päätöksiä ja hankintoja 

 ymmärtää, miten hygienia vaikuttaa terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin 

 osaa huoltaa vaatteensa 

 suunnittelee kodin ruokaostokset ja valmistaa kotiruokaa 

 
 
 Oppimisympäristöt 
 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, 

jotka mahdollistavat yksilö-, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä hyödyn-
netään tiloja, joissa on mahdollista harjoitella arjen ruoanlaittoa sekä kodinhoidon tai-
toja. Oppimisympäristöinä voivat toimia luokkatilojen lisäksi ammattikeittiön sekä ko-
dinomaisen keittiön tilat, työelämäympäristöt, leirikeskukset, hotellit, ravintolat, karta-
not, laivat, asuntolat, yksityiskodit, palvelutalot ja luonto.   

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuus toteutetaan monimuotoisin luovin ja toiminnallisin menetelmin 

ryhmän ja yksilön tarpeet huomioiden. Suunnitelmallinen tekemällä oppiminen, koke-
muksellinen, reflektiivinen ja yhteisöllinen oppiminen ovat toimintakokonaisuuden kes-
keisiä oppimismenetelmiä.  Oppimista voidaan tukea esimerkiksi projektitoiminnalla, 
tapahtumatuotannolla, vuorovaikutusta vahvistavilla peleillä, leirikoulutoiminnalla ja hy-
väntekeväisyys- ja vapaaehtoistoiminnalla.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään koulutuksen järjestäjän toiminnallisuutta tukevaa ja 

teoriapohjaista materiaalia. Oppimismateriaaleina voidaan käyttää kodin huoltoon ja 
ruoanvalmistukseen liittyvää oppimateriaalia kuten ruoka-aineita, keittiö- ja siivousvä-
lineitä, audiovisuaalisia materiaaleja, talouslaskureita, sallittuja mediasisältöjä ja valo-
kuvia. 

  
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta elämästään, valinnoistaan ja tulevaisuudes-

taan. Opiskelijaa ohjataan arjen hallintaan liittyvissä perusasioissa ja kannustetaan pi-
tämään huolta terveellisestä ja omaa hyvinvointia tukevasta elämäntavasta. Opiskeli-
jaa tuetaan päivittäiseen läsnäoloon koulutuksessa ja poissaoloihin puututaan nope-
asti. Ohjauksen apuna käytetään tarvittaessa oppilaitoksen oppilashuoltoryhmää ja 
muuta verkostoa. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toiminta-
kokonaisuuteen parhaiten soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaa-
misen portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 toimii hyvien käytöstapojen mukaisesti ja käyttäytyy asiallisesti 

 tekee toteuttamiskelpoisen suunnitelman oman talouden hoitamisesta ja toimii sen 
mukaisesti 
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 huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan, pukeutumisestaan ja muusta ulkoi-
sesta olemuksestaan 

 huoltaa vaatteensa hoito-ohjeiden mukaan 

 valmistaa tai valitsee terveellistä ja taloudellista ruokaa kestävää toimintatapaa 
noudattaen 

 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-

nän lisäksi.   
 

2.2.3.3 Aktiivinen kansalaisuus 2 osp 

 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelija pohtii omia arvojaan ja toimintaansa yhteiskunnan 

vastuullisena jäsenenä. Opiskelija tiedostaa omat kansalaisvastuunsa ja velvollisuu-
tensa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä oppii seuraamaan uutisointia paikallisesti, 
valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Opiskelija oppii etsimään tietoa yhteiskunnan 
tarjoamista palveluista eri elämäntilanteisiin ja hyvinvointiinsa liittyen. Opiskelija tutus-
tuu alueelliseen päätöksentekoon ja omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Opiskelija 
ymmärtää oman vastuunsa tasa-arvoisen ja turvallisen ympäristön jäsenenä sekä oppii 
ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisuutta. Opiskelija tutustuu kestävän kehityksen 
perusperiaatteisiin ja ymmärtää omien tekojensa sekä valintojensa merkityksen. Toi-
mintakokonaisuus sisältää suomen kielen opintoja opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole 
suomi.  

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 perehtyy yhteiskunnan tarjoamiin palvelujärjestelmiin ja palveluihin 

 tuntee turvalliset, vastuulliset ja kestävät toimintatavat opiskelija- ja asuinympäris-
tössä 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, 

jotka mahdollistavat yksilö-, ryhmä- ja vertaisoppimisen.  Oppimisympäristöinä voivat 
toimia toisen asteen ammatilliset oppimisympäristöt, virastot, laitokset, järjestöt sekä 
muut työelämäympäristöt.  

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuus toteutetaan monimuotoisin luovin ja toiminnallisin menetelmin 

ryhmän ja yksilön tarpeet huomioiden. Suunnitelmallinen tekemällä oppiminen, koke-
muksellinen, reflektiivinen ja yhteisöllinen oppiminen prosessimaisesti ovat toimintako-
konaisuuden keskeisiä oppimismenetelmiä. Oppimista voidaan tukea teoriapohjaisella 
materiaalilla.  

  
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään koulutuksen järjestäjän toiminnallisuutta tukevaa ma-

teriaalia, kirjallisuutta, sallittuja mediasisältöjä sekä tietoverkoista saatavaa ajankoh-
taista yhteiskunnallista materiaalia. 
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 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta elämästään, valinnoistaan ja tulevaisuudes-

taan. Opiskelijaa ohjataan arjen hallintaan liittyvissä perusasioissa ja kannustetaan pi-
tämään huolta terveellisestä ja omaa hyvinvointia tukevasta elämäntavasta. Opiskeli-
jaa tuetaan päivittäiseen läsnäoloon koulutuksessa ja poissaoloihin puututaan nope-
asti. Ohjauksen apuna käytetään tarvittaessa oppilaitoksen oppilashuoltoryhmää ja 
muuta verkostoa. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toiminta-
kokonaisuuteen parhaiten soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaa-
misen portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 osaa käyttää omatoimisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja omien tarpeidensa 
mukaisesti 

 huolehtii opiskelu- ja asuinympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta 

 
  Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-

nän lisäksi. 
 

2.2.3.4 Elämänhallinta hyvinvoinnin osana (Elma) 7 osp 

 
 Toimintakokonaisuus voidaan toteuttaa joko yleisvalmiuksia antavana hyvinvointia yl-

läpitävänä kokonaisuutena tai vahvasti ohjattuna yksilön ja kohderyhmän tarpeiden 
mukaan. 

 
 Toimintakokonaisuus on suunnattu opiskelijalle, joka tarvitsee erityistä tukea elämän-

hallintaan pärjätäkseen arkielämässä tai opinnoissa. Toimintakokonaisuudessa kartoi-
tetaan opiskelijan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Opiskelijalle tehdään 
toimintasuunnitelma jaksolle sekä tarvittaessa jatkosuunnitelma toimintakokonaisuu-
den päättyessä. Yhteisöllisyys, voimaantuminen, itsetuntemus ja sosiaaliset taidot 
sekä vertaistuki ovat keskeisiä sisältöjä. 

 
 Opiskelijan elämänhallintaa tuetaan säännöllisellä päivärytmillä ja tarvittaessa opiske-

lupäivän pituutta voidaan lyhentää. Opiskelijalle tarjotaan tukea arjen hallintaan ja opin-
tojen edistämiseksi. Tarvittaessa opiskelija ohjataan verkoston tukipalveluiden pariin. 
Myös oppilaitoksen oppilashuoltoryhmän kanssa tehdään yhteistyötä. Toimintakoko-
naisuus sisältää suomen kielen opintoja opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.  

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 tunnistaa omat voimavaransa ja vahvistaa hyvinvointiaan 

 tunnistaa oman vuorokausirytminsä ja osaa mukauttaa sen opiskelun ja työelämän 
tarpeisiin 

 ymmärtää sosiaalisten suhteiden merkityksen hyvinvoinnille 
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 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Toimintakokonaisuudessa perusopetus tapahtuu struk-
turoidussa ja turvallisessa toisen asteen oppimisympäristössä, jossa korostuvat avoi-
muus, rehellinen palaute, vastuuttaminen ja yksilöllisesti kohdennetut toimintatavat.  

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuus toteutetaan monimuotoisin, luovin ja toiminnallisin menetelmin 

ryhmän ja yksilön tarpeet huomioiden.  Menetelminä voivat olla esimerkiksi ryhmätyöt, 
vertaisoppiminen, dialogiset menetelmät, draamatyöskentely, yhdessä tehtävät projek-
tit, sosiaalinen media, pelillistäminen ja audiovisuaaliset menetelmät.  

  
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään koulutuksen järjestäjän toiminnallisuutta tukevaa ma-

teriaalia, kirjallisuutta, sallittuja mediasisältöjä sekä tietoverkoista saatavaa materiaa-
lia.   

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Toimintakokonaisuus painottuu yksilö- tai pienryhmäohjaukseen opiskelijan tarpeen 

mukaan. Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta elämästään, valinnoistaan ja tulevai-
suudestaan. Opiskelijaa ohjataan arjen hallintaan liittyvissä perusasioissa ja kannus-
tetaan pitämään huolta terveellisestä ja omaa hyvinvointia tukevasta elämäntavasta. 
Opiskelijaa tuetaan päivittäiseen läsnäoloon koulutuksessa ja poissaoloihin puututaan 
nopeasti. Ohjauksen apuna käytetään tarvittaessa oppilaitoksen opiskelijahuoltoryh-
mää ja muuta verkostoa. 

 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toiminta-
kokonaisuuteen parhaiten soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaa-
misen portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.  Koulutuksen osa katsotaan hy-

väksytysti suoritetuksi, kun opiskelija  
 

 ottaa kykyjensä mukaan vastuuta itsestään ja omasta toiminnastaan sekä huolehtii 
oman elämänsä arjen sujumisesta 

 osaa suunnitella ajankäyttöään ja noudattaa sovittuja aikatauluja 

 hakeutuu sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden kanssa itselleen sopivalla tavalla 
ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ja verkostoja. 

2.2.4 Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat tai osa-alueet 0-10osp 

 
 
 Opiskelija voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti suorittaa ammatilli-

sen perustutkinnon tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, jos opiske-
lijalla on siihen valmiuksia ja hänellä on edellytyksiä saavuttaa niiden ammattitaitovaa-
timuksia (ammatilliset tutkinnon osat) tai osaamistavoitteita (yhteiset tutkinnon osat). 
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 Suoritetut tutkinnon osat/osa-alueet arvioidaan siten, kuin niitä koskevissa perustutkin-
tojen perusteissa määrätään. 

 

2.2.5 Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0-5 osp 

 
 Vapaasti valittavien koulutuksen osien avulla opiskelija voi saada vahvistusta urasuun-

nitteluunsa ja lisävalmiuksia tuleviin ammatillisiin opintoihin oman 
 suuntautumisensa mukaan. 
 
 Opiskelija voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti suorittaa vapaasti va-

littavia koulutuksen osia omien yksilöllisten tarpeiden, kiinnostuksen ja valmiuksien 
mukaan koulutuksen järjestäjän paikallisesta tarjonnasta ja/tai muusta (alueellisesta) 
tarjonnasta. Vapaasti valittavat koulutuksen osat voivat koostua yhdestä tai useam-
masta osasta. Opiskelija voi valita vapaasti valittavia koulutuksen osia Luksian yhteis-
ten opintojen tarjottimelta ja/tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulu-
tuksen vapaasti valittavien koulutusten tarjonnasta. Vapaasti valittavat koulutuksen 
osat voivat vaihtua vuosittaisen tarjonnan mukaisesti.  

 
 Vieraskielisille opiskelijoille voidaan järjestää myös oman äidinkielen opetusta, jonka 

tavoitteena on huolehtia siitä, että he ymmärtävät toiminnallisen kaksikielisyyden mer-
kityksen ja arvostavat oman äidinkielen osaamista myös ammatillisissa yhteyksissä. 

 
 Koulutuksen järjestäjän itse päättämille vapaasti valittaville osaamistavoitteille määri-

tellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. 
 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-

nän lisäksi. 
 

2.2.5.1  Työelämän suomea 5 osp 

 
 Toimintakokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa opiskelijan suomen kielen osaamista 

niin, että hän pystyy jatkamaan opintoja haluamallaan alalla Valma-koulutuksen jäl-
keen. Opiskelija vahvistaa urasuunnitteluun, työelämään ja suomalaiseen koulutusjär-
jestelmään liittyvää sanastoa ja ilmaisua. Opiskelija oppii hakemaan tietoa opiskeluun 
ja ammatteihin liittyvistä asioista suomen kielellä. Opiskelijan itsearviointitaidot kehitty-
vät jakson aikana.  

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 vahvistaa suomen kielen taitoaan koulutusvalinnan ja urasuunnittelun edellyttä-
mällä tavalla 

 vahvistaa suomen kielen työelämään ja koulutukseen liittyvää sanastoa 

 oppii suomalaiseen koulutusjärjestelmään liittyvää terminologiaa 

 oppii hakemaan tuetusti töitä suomen kielellä 

 opiskelija kehittää itsearviointitaitojaan 

 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia erilaiset toisen asteen 
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ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt, tutustumis- ja vierailukohteet, kirjasto, vir-
tuaalinen oppimisympäristö ja kielistudio.  

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin menetelmin, joita voivat olla ryhmä-

työt, esitelmät, keskustelut ja kirjalliset sekä suulliset harjoitukset. 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina voidaan käyttää opettajan tarjoamia materiaaleja, oppikirjalli-

suutta, pelejä, lehtiä ja sallittuja mediasisältöjä.  
 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 Opiskelijaa ohjataan ja motivoidaan kehittämään opiskeluvalmiuksiaan niillä osa-

aluilla, jotka edistävät ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Opiskelijaa ohjataan 
ymmärtämään opiskelun perusvalmiuksien merkitys ammatillisen koulutuksen läpäisyä 
edistävänä asiana. Opiskelijaa ohjataan tarvittaessa korottamaan perusopetuksen ar-
vosanoja.  

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan työnhaun ja koulutukseen sijoittumisen perustaidoissa joiden 

avulla hän vahvistaa urasuunnittelua ja työelämävalmiuksia. 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta. Arviointi perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiske-
lijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toi-
mintakokonaisuuteen soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaamisen 
portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

  
 Osaamisen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 tuntee urasuunniteluun liittyvän keskeisen sanaston ja on saavuttanut sellaisen 
kielitaidon, että kykenee etsimään itsenäisesti tietoa itseään kiinnostavista ammat-
tialoista ja ammateista 

 hallitsee työnhaussa tarvittavan sanaston ja ilmaisut 

 osaa tuetusti kirjoittaa työhakemuksia ja ansioluettelon 

 tuntee keskeisen oman tulevan opiskelualansa ja työnsä ammattisanaston ja ilmai-
sut  

 tuntee opiskelupaikan hakuun liittyvän sanaston  

 osaa itsenäisesti hakea tietoa suomen kielellä itseään kiinnostavista ura- ja koulu-
tusvaihtoehdoista 

 opiskelija ymmärtää itsearviointitaitojen merkityksen opintojen ja työelämän kan-
nalta 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-
nän lisäksi.   

 

2.2.5.2 Koulutukselta koulutukseen siirtymät 0-5 osp 

 
 Toimintakokonaisuus tarjoaa Luksian ammattiopiston perustutkintoa suorittavalle opis-

kelijalle mahdollisuuden selkeyttää omaa opintopolkuaan, mikäli opiskelija suunnittelee 
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opintoalan vaihtoa. Opiskelija saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta, joka selkeyttää hänen 
elämäntilannettaan ja muutoksen tarpeita. Henkilökohtaiseen ohjaukseen perustuva 
opintojakso tukee koulutuksen läpäisyä tarjoten opiskelijalle mahdollisuuden tutustua 
uusiin opintoaloihin ja työympäristöihin suunnitelmallisesti. Opintoalalta toiselle siirtyvä 
opiskelija juurtuu varmistetun ohjauksen mallin tuella uuteen koulutukseen tai saa tu-
kea jatkaa opintojaan alkuperäisessä tutkinnossa. Siirtyminen tapahtuu Luksian toimin-
tasääntöjen mukaisesti, huomioiden valintakokeiden ja hakukriteereiden tuomat mah-
dollisuudet ja rajoitteet. 

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija  
 

 selkeyttää opintopolkuaan, löytää oman opintoalan ja juurtuu siihen.  

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä voivat toimia toisen asteen oppilaitokset, työelämä, kolmannen 

sektorin toimijat, erilaiset vierailukohteet, luonto.  
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monipuolisin toiminallisuutta tukevin menetelmin, 

jossa korostuu voimavarakeskeinen yksilöohjaus. Tukena voidaan käyttää esimerkiksi 
koulutuskokeiluja, työelämäjaksoja, mentorointia ja haastattelututkimuksia. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
  Oppimismateriaaleina voidaan käyttää erilaisia testejä (Avotesti), itsetuntemusharjoi-

tuksia, oppikirjallisuutta ja erilaisia sosiaalisen median mahdollisuuksia. 
  
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
  
 Opiskelija saa yksilö-, ryhmä, - ja vertaisohjausta joka lähtee opiskelijan tarpeesta ja 

perustuu rehellisyydelle, avoimuudelle ja luottamukselle. Opiskelijaa tuetaan voimava-
rakeskeisesti oman toiminnan reflektointiin, itseohjautuvuuteen ja vastuullisuu-
teen.  Ohjauksessa kunnioitetaan opiskelijan asiantuntijuutta hänen elämää koske-
vissa asioissa ja päätöksissä. Ohjauksella tuetaan nuoren persoonallisuuden kasvua 
ja hyvinvointia. (Liite Luksian ohjaussuunnitelma.) 

 
 Ammattialalta siirtymistä haluavan opiskelijan ympärille kootaan tarvittava monialainen 

työryhmä, joka koostuu ryhmänohjaajasta, opinto-ohjaajasta, Valman opettajasta sekä 
muista tarvittavista opiskelijahuoltoryhmän jäsenistä. Alaikäisen opiskelijan huoltajien 
kanssa tehdään yhteistyötä. Keskusteluissa kartoitetaan opiskelijan osaaminen ja 
aiemmat opinnot. Kiinnostavan ja valitun alan/alojen löydyttyä kartoitetaan mahdolli-
suus tutustua opintoalan opintoihin ja alan työelämään. Oman opintolaan löydyttyä sel-
vitetään siirtymän mahdollisuus, vaiheet ja ajankohta. Opiskelija juurtuu uudelle opin-
toalalle varmistetun ohjauksen mallin mukaisesti. Koulutuksesta koulutukseen siirty-
mävaiheen ohjaus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. 

 
 Osaamisen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 on edistänyt käytännössä prosessiaan koulutuksesta koulutukseen siirtymiseksi 
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 on tehnyt päätöksen ja suunnitelman uuteen tutkintoon siirtymiseksi tai vanhassa 
tutkinnossa jatkamiseksi 

 on juurtunut opintoalalle ja jatkaa opinnoissa/aloittaa uudet opinnot 

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-
nän lisäksi.   

 

2.2.5.3 Mediapaja 5 osp 

 
 Toimintakokonaisuudessa opiskelijaryhmä työstää mediaprojektin, joka voi olla elo-

kuva, mainos, valokuvanäyttely tms. opiskelijaryhmän toiveiden ja osaamistason mu-
kaan. 

 
 Osaamistavoitteet 
  
 Opiskelija 
 

 hyödyntää ja syventää tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan 

 tutustuu projektimaiseen työtapaan 

 harjoittelee vuorovaikutus- ilmaisu- ja tiimityötaitoja ryhmässä 

 oppii still- ja videokameran peruskäytön 

 oppii ääni- ja kuvankäsittelyn perusteet 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Opiskelu tapahtuu monimuotoisissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat yksilö-

, ryhmä- ja vertaisoppimisen. Oppimisympäristöinä voivat toimia monimuotoiset toisen 
asteen ammatilliset oppimis- ja työelämäympäristöt sekä virtuaaliset oppimisympäris-
töt. Toimintakokonaisuudessa opiskelu tapahtuu tieto-ja viestintätekniikan käytön mah-
dollistavassa ympäristössä.  

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Toimintakokonaisuutta toteutetaan monimuotoisin, toiminnallisuutta tukevin menetel-

min, joita voivat olla ryhmätyöt, tapahtumatuotanto, tieto- ja viestintäteknologiaan liitty-
vät harjoitukset ja käytännön työtehtävät.  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia tieto- ja viestintäteknolo-

gian ja audiovisuaalisen tekniikan materiaaleja. Tietoverkoista saatavat asiantuntija-
materiaalit tukevat oppimista.  

 
 Ohjaus ja arviointi 
 
 Ohjauksessa painottuu ryhmäprosessit. Opiskelijaa rohkaistaan ottamaan vastuuta ja 

toimimaan ryhmän yhteisten tavoitteiden eteen aktiivisesti ja tasavertaisesti omaa 
osaamistaan hyödyntäen. 

  
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiskelijan 
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itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toiminta-
kokonaisuuteen parhaiten soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaa-
misen portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Koulutuksen osa arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan 

hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija 
 

 käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti ja tietoturvallisesti 

 osallistui projektin sisällöntuottoon omaa osaamistaan aktiivisesti hyödyntäen 

 viestii aktiivisesti ja toimii yhteistyökykyisesti ryhmän jäsenenä 

 hallitsee still- ja videokameran perustoiminnot 

 osaa äänen- ja kuvankäsittelyn perustaidot  

 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 
lisäksi.  

 
 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden 

osa-alueita, osaaminen arvioidaan yhteisten tutkinnon osien arviointia koskevien mää-
räysten mukaisesti. 

 
 

2.2.5.4 Syventävä työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen 5 osp 

 
 Toimintakokonaisuuden aikana opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa työssäoppimista ja 

syventää työelämä- ja oppisopimusosaamistaan. Opiskelija työskentelee suunnitelmal-
lisesti yhteistyössä työnantajan ja ohjaavan opettajan kanssa ennalta sovittujen tavoit-
teiden mukaisesti. Toimintakokonaisuuden aikana opiskelija valmentautuu työelämää 
ja oppisopimusta varten ja saa ohjausta soveltuvan oppisopimuspaikan etsimiseen. 
Opiskelija tutustuu ammattiosaamisen näyttöjen perusteisiin. Yksilöllisten tavoitteiden 
mukaan työssäoppiminen opinnollistetaan ja opiskelijalla on mahdollisuus kykyjensä 
mukaisesti suorittaa ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia tai osa-alueita.  

 
 Osaamistavoitteet 
 
 Opiskelija 
 

 vahvistaa työelämätaitojaan ja parantaa edellytyksiään toimia tulevassa amma-
tissa 

 työskentelee työssäoppimispaikalla suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti 

 parantaa valmiuksiaan löytää itselleen sopiva työ- tai oppisopimuspaikka  

 perehtyy ammattiosaamisen näyttöjen perusteisiin 
  
 
 Oppimisympäristöt 
 
 Toimintakokonaisuuden oppimisympäristönä toimivat työelämän tarjoamat työssäop-

pimispaikat. Jakson aikana hyödynnetään erilaisia verkko-oppimisympäristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Toimintakokonaisuuden menetelmiin kuuluvat työhön perehdyttäminen, työpaikkaoh-

jaaminen, työssäoppimista tukevat tehtävät ja raportit, oppimisen kehityskeskustelut ja 
henkilökohtainen ohjaus. Työssäoppimisjakson aikana hyödynnetään lähipäiviä työs-
säoppimisen purkua ja ohjaamista varten ryhmän tarpeiden mukaan.   
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 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaaleina käytetään muun muassa työ- ja työturvallisuusohjeita, oppimis-

päiväkirjoja ja raportteja, sosiaalisen median viestintävälineitä ja tieto- ja viestintätek-
nisiä laitteita.   

 
 Ohjaus ja osaamisen arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan etsimään ja valitsemaan omaa alaa selkiyttävä ja omia tavoitteita 

tukeva työssäoppimispaikka. Opiskelijaa tuetaan oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen 
työssäoppimispaikan hakuvaiheessa. Työssäoppimisjaksoa ohjataan yksilöllisten ta-
voitteiden mukaisesti työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijan ja työnantajan vuoro-
puhelua tuetaan säännöllisillä työpaikkakäynneillä ja yhteydenpidolla. 

 
  Mikäli nuorella on edellytykset oppisopimusopiskeluun, häntä ohjataan sopivan työpai-

kan löytämiseksi. Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan oppisopimusopiskelun realiteetit.  
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä ja opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi arviointia suoritetaan kuhunkin toiminta-
kokonaisuuteen parhaiten soveltuvin menetelmin (esim. esitelmät, testit/kokeet, osaa-
misen portfolio, aktiivisuus ja osaamisen näytöt). 

 
 Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen osa katsotaan hyväk-

sytysti suoritetuksi, kun opiskelija  
 

 toimii työpaikalla tavoitteidensa mukaisesti 

 osoittaa hallitsevansa työelämätaitojen perusteet ja haluaa kehittyä työntekijänä 

 työskentelee määrätietoisesti ja vahvistaa mahdollisuuksiaan työllistyä alan töihin 

 hallitsee ammattiosaamisen näytön perusteet 

 tekee päätöksen oppisopimuskoulutuksen soveltuvuudesta itselleen 

 
 Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty – merkin-

nän lisäksi. 
 
 Jos opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnonosia tai niiden 

osa-alueita, ne arvioidaan yhteisten tutkinnonosien arviointia koskevien määräysten 
mukaisesti. 


