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 Autoalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet  
 
 Ammattialan kuvaus 
 
 Autoalan tehtävänä on yhteiskunnan yksityisen ja joukkoliikenteen sekä tavarakuljetus-

ten ja muiden logististen palvelujen ja ihmisten liikkumiseen liittyvien harrastusten tur-
vaaminen. Alalle koulutetaan ajoneuvoasentajia, autokorinkorjaajia, automaalareita, au-
tomyyjiä, varaosamyyjiä ja pienkoneasentajia. 

 
 Autoala toimintaympäristönä on kansainvälinen. Toiminta määräytyy kansainvälisesti 

yhtenevien ohjeiden sekä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Laadun merki-
tys korostuu kaikissa asiakaspalvelutehtävissä. Materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö 
edellyttävät puolestaan uusien asioiden oppimista. Ammattitaidollisia tavoitteita ovat 
monipuolinen osaaminen, palvelun laatu ja yhteistyökyky. 

 
 Autoalan työtehtävissä on osattava soveltaa monipuolisesti tietoja ja taitoja sekä käyttää 

uutta tekniikkaa. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvalli-
suutta edistävästi, työsuojelua edistävin menetelmin ja ympäristöhaittoja välttäen. 

 
 Asennuksiin, korjauksiin ja huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpaikkoja ovat auto- ja auto-

tarvikeliikkeet, autokorjaamot ja huoltoasemat. Ajoneuvoasentajilla, on korjaamotöiden 
lisäksi valmiudet työskentelyyn autoteollisuudessa ja esimerkiksi erilaisia ajoneuvokore-
ja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa. 

 
 Teknologian nopean kehityksen jatkuva seuraaminen ja uuden tekniikan osaaminen on 

alalla yhä tärkeämpää. Varsinaisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan yhteistyötaitoja, oma-
aloitteisuutta, yrittäjyyttä ja valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen. 

 
 Ammattialan arvoperusta 
 
 Autoalan työn keskeisenä vaatimuksena on asiakaslähtöisyys, hyvä työmoraali ja am-

mattietiikka sekä yhteistyöhaluisuus. Toiminnan on perustuttava kestäville arvoille, re-
hellisyydelle ja vastuullisuudelle. Työnhyvän laadun ja hyvän asiakaspalvelun tavoitteet 
korostuvat kaikissa tehtävissä. Työn tekemisen arvoina ovat ahkeruus, oma-aloitteisuus, 
sovitun noudattaminen ja kanssaihmisten näkemysten arvostaminen. 

 
 Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti liikenne- ja työturvalli-

suutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ja ympäristöhaittoja minimoiden. Auto-
alalla työskentelevillä on suuri vastuu liikenneturvallisuudesta. Autoala on kansainväli-
nen ja osaltaan myös kansainvälisten ohjeiden ja säädösten ohjaama ala. 
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1.1. Autoalan perustutkinnon muodostuminen  

 
2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat    2.7 Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 45 osp)  

2.1.1 Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45  2.7.1 Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 15 

2.1.2 Auton korjaaminen 45  2.7.2 Rengastyöt 15 

    2.7.3 Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden kor-
jaus 

15 

    2.7.4 Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 15 

    2.7.5 Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien 
korjaus 

15 

    2.7.6 Paineilmajarrujen testaus ja korjaus 15 

      2.7.7 Maalauksen esikäsittelytyöt 15 

      2.7.8 Auton turvavarustetyöt      15 

    2.7.9 Auton korin sähkövarustetyöt 15 

      2.7.10 Auton lisävarustetyöt 15 

      2.7.26 Varaosatyö ja varaston hallinta 15 

    2.7.32 Yrityksessä toimiminen 15 

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1    Toinen kotimainen kieli, ruotsi 0 - 3 

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-
minen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-
minen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2     Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 0 - 3 

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  

 
 
 
 
 
 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
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 Autoalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset tutkinnon osat toteu-

tuvat joko henkilökohtaisen opintopolun mukaan työssäoppimalla tai muiden koulutuk-
sen järjestäjien tarjonnasta.  

 
 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Toteutetaan vuosittain vahvistettavan paikallisen tarjonnan mukaan. 
 
 Vapaasti valittavat tutkinnon osat  
 
 Toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun mukaan yhteisten tutkinnon osien 

valinnaistarjonnasta, koulutuksen järjestäjän tarjolla olevista opintopoluista, työssäoppi-
sen kautta tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta  

1.1.1. Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 
 Tutkinnossa edetään tutkinnon osittain ja opintojen tarjonta on suunniteltu kolmelle vuo-

delle. Tutkinnon osat opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, pienemmissä osissa 
työprosessin mukaan edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poi-
keta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu taulukossa tutkinnon perusteiden mukaisesti numeroiden. 

Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen suunniteltu 
ajoitus. Autoalan perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan osaamista vähintään 30 
osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle 
opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
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Autoalan perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Auton tai moottoripyörän huoltaminen 
 

45                         

2.1.2 Auton korjaaminen 
 

45                         

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat 
 

45                         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          
3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11                         

3.1.2 Äidinkieli 7                         
3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                         
3.1.4 Vieraat kielet 3                         
3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen       

osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 4                         
3.2.2 Fysiikka ja kemia 3                         
3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  

hyödyntäminen 

2                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1                         

3.3.2 Työelämätaidot 1                         
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1                         
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  

terveystieto 

5                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7                         
3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          
3.4.3 Etiikka 1                         

3.4.4 Psykologia                          
3.4.5 Ympäristöosaaminen 3                         
3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 

 

10                         

 
 
 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 

osien opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  
   

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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1.1.2. Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opin-

topolku voi muodostua useasta erilaisesta vaihtoehdosta. Opiskeluaika riippuu osaami-
sen hankkimiseen kuluvasta ajasta. Sitä voidaan joustavoittaa tai nopeuttaa henkilökoh-
taisilla valinnoilla, henkilökohtaisesti mitoitetun tai ajoitetun työssäoppimisen kautta tai 
hankkimalla esimerkiksi samanaikaisesti useamman tutkinnon osan osaamista. 

 
Esimerkki 
nopeasta opinto-
polusta  

1. vuosi Kesä-/loma ajat 

Autonasentajan työtehtävissä 
osaamisen hankkimista 

2. vuosi 
 

 

Oman ryhmän 
mukana 

2.1.1 Auton tai moot-
toripyörän huoltami-
nen  
45 osp  

Osa valinnaisten osaamisesta   2.1.2 Auton korjaami-
nen, 45 osp,  

Oman ryhmän 
mukana, osittain eri 
ryhmien opinnoissa 
mukana 

2.1.1 Auton tai moot-
toripyörän huoltami-
nen  
45 osp 
2.1.2 Auton korjaami-
nen, 45 osp, 

Osa valinnaisten osaamisesta   Osa valinnaisten osaa-
misesta   

Oman ryhmän 
mukana, osittain eri 
ryhmien opinnoissa 
mukana 

2.1.1 Auton tai moot-
toripyörän huoltami-
nen  
45 osp 

Osa 2.1.2 auton korjaamisesta, 
15 osp, 

2.1.2 Auton korjaami-
nen, 30 osp, osa valin-
naisten osaamisesta 

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunnitel-

tu opintojen tarjonta, 90 osp joiden lisäksi valitaan opintoja ammatillista valinnaisista, yh-
teisistä, ja/tai vapaasti valittavista tutkinnon osista. 

   
Esimerkkejä opin-
topoluista 

Ammatilliset valin-
naiset tutkinnon 
osat, 15 osp 

Yhteisten tutkinnon osien 
valinnaiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat 
tutkinnon osat, 10 osp 

Peruspolku työ-
elämään, yrittäjäksi 
tai täydennyskoulu-
tuksen kautta auto-
korin korjaukseen 
suuntautunut ajo-
neuvoasentaja  

Autokorintyöt Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 
esim. englanti, ruotsi, matema-
tiikka, tieto- ja viestintätekniikka 
sekä sen hyödyntäminen, työky-
vyn ylläpitäminen, liikunta ja 
terveystieto, taide ja kulttuuri, 
kulttuurien tuntemus.  

Auton turvavarustetyöt/ 
Maalauksen esikäsitte-
lytyöt 

Polku jatko-
opintoihin esim. 
AMK, opettajan-
koulutus tai muulle 
alalle 

Sähkövarusteiden 
mittaus ja korjaus tai 
lukio-opinnot 

Lukio-opinnot, valinnaisten yhdis-
telmät 

Lukio-opinnot ja työssä-
oppiminen ulkomailla 

Huippuosaajaksi tai 
jatko-opintoihin  
AMK, opettajan-
koulutus tai muu 
ala 

Huippuosaajana 
toimiminen, yksilölli-
nen suunnitelma 
työssäoppimiseen 

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 
esim. englanti, ruotsi, matema-
tiikka, tieto- ja viestintätekniikka 
sekä sen hyödyntäminen, työky-
vyn ylläpitäminen, liikunta ja 
terveystieto, taide ja kulttuuri, 
kulttuurien tuntemus.  tai lukio-
opinnot ja valinnaisten yhdistel-
mät 

Työssäoppien autoalan 
työkokemusta, kilpailuja, 
valmennusta yksilöllisen 
suunnitelman mukaan 

Polku toisen tutkin-
non tai lukion jäl-
keen muodostuu 
pakollisista tutkin-
non osista  

Tutkinnon osat jo 
valmiista tutkinnosta 
tai lukio-opinnoista  

Tutkinnon osa jo valmiista tutkin-
nosta tai lukio-opinnoista, mah-
dollisesti valinnaisten yhdistelmil-
lä täydentäen 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta, hiu-
salan perustutkinnosta, 
tai lukio-opinnoista 
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1.1.3. Opintojen ohjaus 
 

 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 
osaan. Opinto-ohjaus on opiskelijan koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa opiske-
lija saa opettajilta, ammatillisilta ohjaajilta, erikoisammattihenkilöiltä, opinto-ohjaajilta ja 
muilta opiskelijahuollon toimijoilta tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta opinto-
jensa eri vaiheissa. Opinto-ohjauksen eri osa-alueita ovat kasvatuksellinen ohjaus, op-
pimisen ja opiskelun ohjaus sekä uraohjaus. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä 
uraohjauksen kannalta keskeinen väline on opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma eli HOPS. Opiskelijan kanssa käydään HOPS -keskustelu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa ja keskustelussa sovitut asiat kirjataan HOPS -lomakkeelle. 

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

ohjaussuunnitelma ja Ryhmänohjaajan käsikirja.   
 
 Opinto-ohjauksen käytännön toteutus kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Jokai-

sen Luksialaisen tehtävä on ohjata opiskelijaa esim. puuttumalla epäasialliseen käyttäy-
tymiseen ja muihin järjestyssääntörikkomuksiin.  

1.1.4. Yrittäjyys 
 

 Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 
on osa elinikäistä oppimista, joissa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa 
yrittäjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät.  

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

mattilainen suhtautuu työhönsä. Se ilmenee mm. oma-aloitteisuutena, tunnollisuutena, 
kekseliäisyytenä, rohkeutena ja luovuutena työssä. Omaehtoinen yrittäjyys sisältyy elin-
ikäisen oppimisen avaintaitojen arviointikriteereihin.  

  
 Sisäinen yrittäjyys ilmenee tapana toimia ja työskennellä työyhteisössä. Sisäisen yrittä-

jyyden esimerkkeinä pidetään yrityksen ja yhteisön menestymistä edistävien mahdolli-
suuksien havaitsemista ja niihin tarttumista. Sisäinen yrittäjyys sisältyy kaikkien ammatil-
listen tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.  

 
 Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy ammattitaitoa täydentäviin opintoihin 

ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrittäjyys 
opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnaisiin 
opintoihinsa 15 osp:een laajuiset yrittäjyys –opinnot. 

 
 Perustutkinnolle ominaisia yrittäjyys opintoja opiskellaan työnvastaanotossa, jossa har-

joitellaan mm. asiakaspalvelua, työn organisointia ja korjaamotaloutta. 

1.1.5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

 
 Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista on tämän ope-

tussuunnitelman liitteenä. (Liite 1).  

1.1.6. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 Opiskelijalla on oikeus saada autoalan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaati-
muksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja tunnustettua. Ennen 
tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tutkinnon suorittamisen 
aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut aiemmilla opinnoillaan tai 
tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon tai opetussuunni-
telman ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten opintojen osaamistavoitteisiin.  



 
 
 

 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  7 (48) 
Opetussuunnitelma 

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuk-

si -haastattelulla ja lähtötason kartoituksella ( testit ). Näiden tietojen pohjalta laaditaan 
opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) siten kuin ryhmänohjaajan 
käsikirjassa on ohjeistettu. HOPS päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa käytä-
vien HOPS -keskusteluiden pohjalta.  

 
 Tämän lisäksi ennen uuden tutkinnon osan tai yhteisten opintojen osa-alueen opintojen 

aloittamista opettaja selvittää onko opiskelijoilla aiemmin hankittua tutkinnonosan tai 
opintojen osa-alueen osaamista. Tämän perusteella opiskelija ohjataan hakemaan 
osaamisen tunnustamista, jos hänellä on selvitys osaamisestaan (esim. tutkintotodistus, 
työtodistus tms.). Jos opiskelijalla ei ole riittävää selvitystä osaamisestaan, voidaan hä-
nen työskentelyään havainnoida, häntä voidaan haastatella, voidaan järjestää harkittu 
mahdollisuus ammattiosaamisen näyttöön tai mahdollisuus osoittaa osaamisensa muilla 
tavoilla. 

 Autoalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaa-
timukset ja osaamisen arviointi 

2.1. Pakolliset tutkinnon osat Otsikko  

2.1.1. Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp  

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa mahdolliset korivau-
riot  

o tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa 
asiakasta jatkotoimenpiteitä varten  

o tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon 
o tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto-ohjelman mu-

kaan 
o jakopään huolto-osien vaihdon 
o jarrujen huolto-osien vaihdon 
o tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset sekä osaa tehdä rengastyön 
o käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä 

säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla 
o hoitaa asiakaspalvelutilanteen 
o käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön 
o huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä 
o ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset 

omassa työssään 
o käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja 
o alalla tarvittavan sanaston 
o tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten 

vaaratilanteessa 
o tulee toimia, sekä tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta 
o edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta 
o ylläpitää työkykyään 
o tuntee yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä 
o suorittaa SFS 6002 pätevyyden 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7449 
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 Esimerkkejä tähän tutkinnon osaan: aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu 

osaaminen, työturvallisuuskortti ja tulityökortti. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitel-
lessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaa-
mista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa 
sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Korihuolto 
o Kuntohuolto 
o Rengastyö 
o Jarrutyö 
o Moottorihuolto 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija tuntee työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja tunnistaa riskit. Hän tuntee 

korjaamon yleisimmät toimintatavat ja osaa toimia osana kokonaisuutta ymmärtäen 
oman merkityksensä siinä. Hän tuntee keskeisimmät työvälineet ja tarveaineet. Hän 
huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija osaa tehdä huollon ajoneuvol-
le, käyttäen tarvittaessa apuna korjaamon tietokannasta haettuja valmistajan ohjeita. 
Hän osaa käyttää korjaamon testilaitteita työssään. Hän osaa palvella asiakasta huol-
toon liittyvissä asioissa. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vas-
tuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja ai-
katauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimintaansa.  

 
 Tutkinnon integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueista:  
 
 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, vieraat kielet, yhteiskunnassa ja työelämässä tar-

vittava osaaminen sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta fysiikka ja tieto- 
ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

2.1.1.1.  Korihuolto  

 
 Opiskelija pesee ja vahaa auton erillisenä työnä tai osana isompaa huoltokokonaisuutta, 

käyttäen siihen soveltuvia tuotteita ja työvälineitä. Hän osaa tarkastaa ja arvioida ajo-
neuvon korin kunnon ja neuvoa asiakasta mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 
Hän tuntee korinhuollossa käytettävät kemikaalit, niiden käytön. Opiskelija tiedostaa 
työhön liittyvät riskit.  

 
 Keskeinen sisältö 

o auton tai moottoripyörän pesu ja vahaus 
o sisätilojen puhdistus 
o mahdollisten korivaurioiden tarkastus/ korin kunnon arviointi 
o korihuoltoon käytettävien kemikaalien tuntemus 
o työmenetelmät 
o työvälineet 
o asiakaspalvelu 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
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lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o koneiden pesuun tarkoitettu tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o korjaamon kaltainen tila laitteineen 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.2. Kuntohuolto  

 
 Opiskelija tekee huollon ajoneuvolle. Hän tulkitsee ajoneuvon huoltokirjaa määritelles-

sään tarvittavan huollon laajuuden. Hän hakee korjaamon tietojärjestelmästä kyseisen 
auton huolto-ohjelman ja tiedot huoltotyöhön liittyvistä mahdollisista erityistoimista. Hän 
suunnittelee työn kulun ja kartoittaa tarvittavat työkalut ja tarveaineet. Hän tilaa tarvitta-
vat varaosat ja huoltaa auton valmistajan ohjeita noudattaen. Opiskelija tuntee yleisim-
mät huoltotoimenpiteet ja niihin liittyvät riskit. Hän osaa kuunnella asiakasta ja tuntee 
tärkeimmät moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot.  

 
 Keskeinen sisältö 

o ajoneuvon kuntoa ylläpitävät toimenpiteet ja huollon merkitys 
o ajoneuvon tunnistus 
o huollontarpeen määritys 
o ajoneuvojen huolto-ohjelmat 
o öljynvaihtohuolto 
o suppean määräaikaishuollon suorittaminen 
o oman alan ohjelmistojen käyttö 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
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voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu ähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.1.1.3. Rengastyö  

 
 Opiskelija perehtyy rengasmääräyksiin. Hän osaa arvioida renkaan kunnon ja vaih-

to/korjaustarpeen. Hän suorittaa rengastyön käyttäen korjaamon laitteita. Hän tuntee 
työhön liittyvät turvallisuusohjeet ja riskit. Hän suorittaa rengastyön erillisenä työnä tai 
mahdollisesti muun huoltotyön yhteydessä, osana isompaa huoltokokonaisuutta.   

 
 Keskeinen sisältö 

o pyörien tarkastus 
o rengas- ja vannetyypit 
o rengasmääräykset 
o työmenetelmät 
o työvälineet 
o asiakaspalvelu 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 
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 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.4. Jarrutyö   

 
 Opiskelija perehtyy erilaisiin jarrurakenteisiin ja jarruihin liittyviin määräyksiin. Hän mää-

rittää jarrujen kuntoarviointia asiakkaan autoon, jarrudynamometrin ja visuaalisen tar-
kastuksen perusteella. Hän selvittää mahdolliset mallikohtaiset ohjeet ja kulutuspintojen 
raja-arvot. Opiskelija selvittää korjaamon tietojärjestelmistä automalliin mahdollisesti 
kuuluvat erityistoimet. Hän suorittaa jarrujen huollon/ korjauksen erillisenä työnä tai 
mahdollisesti muun huoltotyön yhteydessä, osana isompaa huoltokokonaisuutta. Hän 
tuntee työhön liittyvät tarveaineet ja riskit.  

 
 Keskeinen sisältö 

o jarrurakenteet 
o jarruihin liittyvä vianhaku ja korjaukset 
o jarrujen huolto-osien vaihto 
o työmenetelmät 
o työvälineet 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
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o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.5. Moottorihuolto 
 

 Opiskelija perehtyy erilaisiin moottorikonstruktioihin ja niiden jakopään rakenteisiin. 
Opiskelija tutustuu eri ajoneuvojen merkki- ja mallikohtaisiin ohjeisiin ja huomioi tarvitta-
vat erikoistyökalut. Hän suorittaa yksinkertaisen jakopäähuollon autoon tai irtomoottoriin. 

  
 Keskeinen sisältö 

o moottori- ja jakopäärakenteet 
o jakopään huoltotarpeen määrittely 
o työohjeiden haku ja lukeminen 
o jakopään huolto-osien vaihto 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.1.2. Auton korjaaminen, 45 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
 Opiskelija osaa 

o jarrujen vian haun ja korjauksen 
o pyörän tuentaan liittyvän vian haun ja korjauksen 
o mitata ja säätää pyörien asentokulmat 
o korjata perus-, yksilevykytkimen 
o vaihtaa vetoakselin murrosnivelen 
o tehdä auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten 
o käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin kunnon määrityksen ja vaihdon 
o diagnosoida kansitiivistevaurion 
o tehdä ohivuotomittauksen perusmoottoriin 
o tehdä pakokaasumittauksen bensiini- ja dieselmoottoriseen autoon 
o kunnostaa ajovalot 
o käyttää auton korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huol-

taa niitä 
o hoitaa asiakaspalvelutilanteen ja neuvoa asiakasta 
o ottaa huomioon kuluttajansuojalain ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset 

omassa työssään 
o alalla tarvittavan sanaston 
o auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan sekä niihin liittyvien fysikaa-

listen ja kemiallisten ilmiöiden hyödyntämisen 
o ottaa huomioon auton turvavarusteet korjauksia tehdessään 
o ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät 
o käyttää korjaamon tietojärjestelmää 
o autokorjaamotoimintaan liittyvän pyroteknisten laitteiden käsittelyn 
o ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset ilmastointilaitteisiin liittyen 
o tuntee moottorin ohjausjärjestelmän ja sähkökaavioiden periaatteen 
o tuntee yrittäjyyden periaatteen korjaustöissä 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7981 
  
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Aiemmat opinnot, työkoke-

muksen kautta hankittu osaaminen, työturvallisuuskortti, tulityökortti. Tutkinnon osan 
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloitta-
villa vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnus-
tamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Alustatyöt 
o Katsastustarkastukset 
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o Moottorityöt 
o Auton järjestelmät 
o Sähkötyöt 
o Diagnostiikka 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii asiakaspalvelussa, käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja asiakas-

palvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän huolehtii työympäristös-
tään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vas-
tuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja ai-
katauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimintaansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueista: 
 
 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, vieraat kielet, yhteiskunnassa ja työelämässä tar-

vittava osaaminen sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta fysiikka ja tieto- 
ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen.  

2.1.2.1.  Alustatyöt 

 
 Opiskelija suorittaa ajoneuvon alustan tarkastuksen/ korjauksen erillisenä työnä tai 

mahdollisesti muun huoltotyön yhteydessä, osana isompaa huoltokokonaisuutta. Hän 
tarkastaa auton pyöränripustuksen välykset ja toteaa mahdollisen korjaustarpeen. Hän 
tuntee säädökset koskien alustarakenteiden korjauksia. Hän osaa etsiä valmistajan oh-
jeita korjauksiin liittyen. Opiskelija arvioi myös pyöränsuuntauksen tarkastus/ säätö tar-
peen ja suorittaa työn tarvittaessa. 

  
 Keskeinen sisältö 

o pyöräntuenta 
o pyöräntuentaan liittyvä vianhaku ja korjaukset 
o pyörien asentokulmien mittaus ja säätö 
o työmenetelmät 
o työvälineet 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 
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o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.2. Katsastustarkastukset  

 
Opiskelija tekee autolle katsastustarkastuksen tarkastuskorttia apuna käyttäen. Hän 
osaa määritellä mahdolliset esille tulevat korjaustarpeet. Hän suorittaa auton käyttöönot-
topäivän mukaisen päästömittauksen. Hän osaa tulkita jarrudynamometrin antamia tu-
loksia. 

 
 Keskeinen sisältö 

o auton tunnistaminen 
o auton tarkastus määräaikaiskatsastusta varten 
o katsastukseen liittyvät määräykset/ arvosteluperusteet 
o päästömittaukset 
o työmenetelmät 
o työvälineet 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  
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 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.3. Moottorityöt  

 
 Opiskelija tekee moottorin kunnon arvioinnin käyttäen eri menetelmiä.  
 
 Keskeinen sisältö 

o moottorin kunnon arviointimenetelmät 
o työmenetelmät 
o työvälineet 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.1.2.4. Auton järjestelmät  

 
 Opiskelija perehtyy auton kokonaisrakenteeseen ja järjestelmien/ alijärjestelmien toimin-

tatapoihin. Hän etsii tietoa korjaamon tietojärjestelmistä ja kirjallisuudesta. Hän tutkii 
ajoneuvossa olevia komponentteja ja niiden yhteyksiä. Hän tekee mittauksia liittyen au-
tossa oleviin vikoihin. 

 
 Keskeinen sisältö 

o auton kokonaisrakenne 
o järjestelmien toimintatavat 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.5. Sähkötyöt 

 
 Opiskelija tutkii ajoneuvon sähköjärjestelmään liittyviä vikoja. Hän käyttää tukenaan ajo-

neuvokohtaisia sähkökaavioita. Hän käyttää apunaan korjaamolla käytössä olevia mitta-
laitteita. Hän huomioi työssään sähköturvallisuuden ja auton mallikohtaiset turvallisuus-
ohjeet.  

 
 Keskeinen sisältö 

o sähköjärjestelmät 
o sähkökaavioiden periaatteet ja niiden lukeminen 
o tiedonhaku korjaamon järjestelmistä 
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o työvälineet 
o työmenetelmät 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.6. Diagnostiikka 

 
 Opiskelija etsii ja määrittää ajoneuvon järjestelmässä olevaa vikaa vianhaun periaatteita 

noudattaen. Työ tehdään erillisenä työnä tai osana isompaa huoltokokonaisuutta. 
 
 Keskeinen sisältö 

o vianhaun periaatteet 
o keskeiset komponentit ja perusrakenteet 
o yleisimmät korjausmenetelmät 
o työvälineet 
o työmenetelmät 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
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voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamon kaltainen tila laitteineen ja ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 
o opetukseen soveltuva asiakaspalvelutila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen, tutki-
va oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2. Valinnaiset tutkinnon osat 

2.2.1.  Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus, 15 osp  

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o tehdä uusien laitteiden sopeuttamisen ajoneuvon järjestelmiin 
o ohjelmistojen päivittämisen 
o etsiä eri tietolähteitä käyttäen korjausohjeet ja vianetsintäkaaviot 
o lukea korjausohjeita ja kytkentäkaavioita 
o käyttää mittaus- ja testauslaitteita 
o testata ja korjata sähkövarusteita. 

 

 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
o suorittaa SFS 6002 pätevyyden 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/10052 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.2. Rengastyöt, 15 osp 

  
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien rengastyöt työturvallisesti ottaen 
huomioon liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät  

o renkaan vianmäärityksen periaatteet ja määritellä renkaan korjauskelpoisuuden sekä 
ajoneuvon korjaustarpeen 

o käyttää ajoneuvonostimia ja työvälineitä ajoneuvon pyörän irrottamiseen ja kiinnittä-
miseen 

o käyttää rengas- ja tasapainotuskonetta  
o kiinnittää pyörän 
o palvella asiakasta ja neuvoa rengasvalinnassa 
o tarjota rengasalan tuotteita ja palveluita 
o tehdä rengasalan töitä noudattaen kuluttajansuojalakia  
o toimia ympäristönsuojeluvaatimusten mukaan 
o renkaiden pinnoitukseen liittyvät prosessit  
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o raskaan kaluston pyöriin liittyvät turvallisuusseikat 
o käyttää rengasalaa koskevaa lähdekirjallisuutta ja muita tietolähteitä 
o rengasalan yleisimmät lainsäädösten perusasiat ja lakien, asetusten ja sopimusten 

vaikutuksen työhönsä. 
  
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/10053 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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2.2.3. Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus, 15 osp  

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o paineilmajärjestelmän korjauksen 
o lehtijousen vaihdon 
o akseliston tuennan korjauksen 
o pyörien asentokulmien mittauksen ja säädön 
o pyörän navan korjauksen ja laakereiden vaihdon. 

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee 

o paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän rakenteen. 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/10054 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
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yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.4. Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus, 15 osp  

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o korjata moottorin tai voimansiirron öljyvuodot 
o hakea ja korjata moottorin ja voimansiirron ohjausjärjestelmän vian 
o hakea ja korjata polttonestelaitteiden vian 
o vaihtaa tai korjata moottorin apulaitteita 
o korjata kytkimen 
o korjata ja linjata nivelakseliston 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/10055 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
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yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.5. Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus, 15 osp  

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o valita oikeat öljylaadut 
o suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä 
o paine- ja virtausmittaukset 
o huoltaa järjestelmän 
o hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit  
o lukea järjestelmäkaavioita 
o vianetsinnän perusperiaatteet 
o esiohjauksen perusperiaatteet 
o huomioida työturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet 
o ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta. 

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee 

o yleisimpien toimilaitteiden toimintaperiaatteet. 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/10056 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.6. Paineilmajarrujen testaus ja korjaus, 15 osp  

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o jarrun korjauksen 
o sovitusajon 
o viranomaismääräykset. 

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee 
 paineilmajarru ja -jousitusjärjestelmän toiminnan 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/10057 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.7. Maalauksen esikäsittelytyöt, 15 osp pitää olla 2.7.7  

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 
o automaalauksen perustekniikan ja siihen liittyvät materiaalit, tilat, välineet, työkalut ja 

työmenetelmät  
o käyttää tarvittavia työkaluja ja välineitä sekä hoitaa ja säilyttää niitä oikein 
o tehdä yksinkertaisia pohjustustöitä maalaustyön suorittamiseksi  
o tehdä koritinaukset ja saumojen tiivistykset 
o suorittaa pieniä pohja- ja hiomamaalauksia 
o suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta 
o ottaa huomioon pohja- ja koritöiden vaatimukset automaalaukselle 
o käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uu-

siokäytön periaatteet 
o tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten 

vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta  
o ylläpitää työkykyään. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/10058 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/10058
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o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.8. Auton turvavarustetyöt, 15 osp  

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o toimia ajoneuvon pyrotekniikkaa sisältävien laitteiden ohjeiden mukaan 
o saattaa ennalleen auton turvateknisen laitteiden autonvalmistajan ohjiden   mukai-

sesti 
o erottaa aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden kohteet autoissa 
o turvajärjestelmien tarkastustoimenpiteet ja -menetelmät 
o vaihtaa turvajärjestelmän komponentit 
o ottaa huomioon korjauksissa tarvittavat turvamääräykset ja turvallisuustekijät 
o varastoi purettavat turvajärjestelmät oikein 
o suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta 
o käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uu-

siokäytön periaatteet 
o tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten 

vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta 
o ylläpitää työkykyään. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/10059 

 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  
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 Oppimisympäristöt   
o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.9. Auton korin sähkövarustetyöt, 15 osp pitää olla 2.7.9  

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o yleisimpien auton korinsähkövarusteiden vianetsinnän, vaihdot ja korjaukset auton-
valmistajan ohjeiden mukaan 

o käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uu-
siokäytön periaatteet 

o tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten 
vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta 

o ylläpitää työkykyään. 
 

 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o suorittaa SFS 6002 pätevyyden 
 

Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/11690 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 
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 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista.  

2.2.10. Auton lisävarustetyöt, 15 osp 

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o asentaa autoon lisävarusteen  
o käyttää tarpeellisia työkaluja ja välineitä sekä säilyttää ja hoitaa niitä oikein 
o suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta 
o käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uu-

siokäytön periaatteet 
o tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten 

vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta. 
o ylläpitää työkykyään. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/11691 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  
 

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.11. Varaosatyö ja varaston hallinta, 15 osp 

 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o varastonhallintaan vaikuttavia tekijöitä siten, että hän osaa päättää tuotteiden tilaa-
misen ajankohdan ja tuotemäärän 

o inventaarion suoritustavat ja raportoinnin 
o perustella, milloin tuote on poistettava myynnistä ja varasto-ohjelmasta 
o matemaattisia taitoja siten, että hän osaa päätellä varaston tunnusluvuista, onko 

toiminta taloudellisesti kannattavaa 
o tehdä tilauksen vakiotoimittajilta 
o takuukäsittelyn ja palautustuotteiden menettelytavat 
o menettelytavat palavien ja vaarallisten aineiden varastoinnissa 
o edustamansa liikkeen EPC-ohjelmat ja luettelot 
o esittää asiakkaan työssään tarvitsemia lisäosia ja tarvikkeita. 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/13295 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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2.2.12. Yrityksessä toimiminen, 15 osp  

 
 Opiskelija osaa  

o arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtö-
kohdista 

o täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen 
o suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 
o tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä 
o hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja 
o esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa 
o käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa 
o toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja 

päätöksentekoon 
o arvioida yrityksen kehittämistarpeita.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7443 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

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

lautetta, se perustuu opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin sekä opettajan ha-
vainnointiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun  

 
 Oppimisympäristöt   

o yritys 
o korjaamo tai korjaamon kaltainen tila laitteineen  
o ryhmätyötilat 
o itsenäiseen tiedonhankintaan soveltuva työtila 

 
 Oppimismenetelmät  

o kognitiivinen oppipoikamalli, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen, yhteistoimin-
nallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan oppikirjat, käyttöturvatiedotteet, alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
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arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7445 

2.3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

2.3.1. Äidinkieli  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  
o ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen si-

sällön ja tarkoituksen 
o osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön 

periaatteita 
o osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opis-

kelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi  
o osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä 
o osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita  
o ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja am-

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1), Tekstien 
rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjal-
lisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja identi-
teetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidin-
kieli, suomi -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Äidinkielen osa-alueen osaamista-
voitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksias-
sa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

3.1.1.1. Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija hallitsee kielenkäytön perusnormit ja hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja 
ulkoasua.  

o Opiskelija tuottaa tekstejään tavoitteellisesti ja osaa työstää tuotoksiaan oman arvion 
ja saamansa palautteen pohjalta.  

o Opiskelija osaa laatia asianmukaisia asiakirjoja ja soveltaa asiakirjamalleja. 
o Opiskelija osaa arvioida realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja osaa 

tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen poh-
jalta.  
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä alan kirjallisten töiden laatimiseen ja oman 
äidinkielen taidon arviointiin liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. 

 
Keskeistä on se, että opiskelija tuntee ja osaa laatia oman ammattialansa tekstit. Opis-
kelijaa ohjataan siten, että hän tekstejä laatiessaan osaa kiinnittää huomion sekä kie-
leen, tyyliin että ulkoasuun. Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan 
ja työstämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta. Opiskelijaa 
tulee myös ohjata arvioimaan omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja tunnistamaan 
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittämään omaa osaamistaan palautteen 
pohjalta.  
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-
pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 
 Oppimismateriaalit 

o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista verra-

taan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituksin 
ja/tai kokein.  

3.1.1.2. Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja 
vakuuttavasti ja osaa perustella näkemyksensä monipuolisesti. 

o Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vas-
tuuta viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. 

o Opiskelija toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työ-
hön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 

o Opiskelija toimii joustavasti oman alansa viestintätilanteissa ja pitää erilaisia esityk-
siä tilanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 

o Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista teksteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä ja 
arvioida kriittisesti niiden luotettavuutta. 

o Opiskelija osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttölu-
van. 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toi-
mimiseen ja tiedon hankkimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaami-
nen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelijaa toimimaan asiallisesti ja koh-
teliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilan-
teissa. Opiskelijalla tulisi olla keskustelutilanteissa valmiudet osallistua keskusteluun ak-
tiivisesti ja rakentavasti ja kantamaan vastuunsa viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. 
Opiskelija tulee myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakasläh-
töisesti, joustavasti ja vakuuttavasti ja ohjata perustelemaan näkemyksensä monipuoli-
sesti. Opiskelijan tulisi myös osata pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja alan edellyttämällä 
tavalla. 

 
Opiskelijaa tulee ohjata hakemaan tietoa erityyppisistä teksteistä ja vaikeaselkoisistakin 
teksteistä ja oppia arvioimaan niiden luotettavuutta kriittisesti. Opiskelijan tulee lisäksi 
osata viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa osata pyytää niihin käyttölupa. Lisäksi 
keskeistä on ohjata opiskelija arvioimaan omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja paran-
tamaan sitä saamansa palautteen pohjalta. 

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-
pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 
 Oppimismateriaalit 

o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista verra-

taan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituksin 
ja/tai kokein. 

3.1.1.3. Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija käyttää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. 
o Opiskelija tuntee ja ymmärtää työelämän erilaisten tekstilajien tarkoituksen, sano-

man ja yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstien sisältöä ja 
ilmaisutapaa. 
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o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

o Opiskelija ymmärtää äidinkielen merkityksen omalla alallaan ja osaa arvioida äidin-
kielen merkitystä omalla alallaan. Lisäksi opiskelija osaa arvioida äidinkielen asemaa 
monikielisessä yhteiskunnassa työelämän ja yksilön kannalta.  

o Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimises-
sa.  

o Opiskelija dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla. 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyntä-
miseen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun 
kulttuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen oh-
jaaminen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti 
viestintävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatekste-
jä (erilaisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiskelija 
tuntee ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, osaa 
tehdä johtopäätöksiä ja arvioida tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelijaa ohjataan 
viestimään erilaisissa digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa ammatillisuutta 
osoittaen. Opiskelija oppii myös dokumentoimaan ja kuvaamaan omaa oppimistaan ja 
osaamistaan eri medioiden avulla.  

 
Opiskelijalla tulisi olla taito osata arvioida äidinkielen asemaa monikielisessä yhteiskun-
nassa sekä työelämän että yksilön kannalta. Opiskelijaa ohjataan myös ymmärtämään 
äidinkielen merkitys omalla alallaan. Opiskelijaa tulee ohjata myös ymmärtämään kirjal-
lisuuden tai muun kulttuurin merkitys omalla alalla toimimisessa.  

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila, opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-

pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista verra-

taan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituksin 
ja/tai kokein. 
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2.3.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaiku-
tustilanteissa 

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja 
vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-alueen pakol-
lisia oppimistavoitteita. Muualla hankittu osaaminen osoitetaan suullisella ja/tai kirjallisella 
näytöllä. Toisen kotimaisen kielen, ruotsin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään 
opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja 
toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja 
aikataulun mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö  

o työhön ja työturvallisuuteen liittyvien tekstien ymmärtäminen ja tulkinta 
o viestintä- ja vuorovaikutustilanteet 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
 Keskeistä on alan kirjallisten töiden laatimiseen ja viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa 

toimimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. Opiskelija osaa 
laatia oman ammattialansa tekstejä sekä toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työ-
hön liittyvissä asiakastilanteissa. Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimisprosessit 
ja ohjaa hänen tarpeidensa mukaisesti. Oppimisen arviointi on kannustavaa keskustelua 
ja palautetta, joka perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin.   

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila  

o alan työtilat  

 Oppimismenetelmät   
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät  
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu  

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Toisen kotimaisen kielen, ruotsi -osa-alueen loppuvai-

heessa siten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kir-
jallisten tehtävien avulla.  
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2.3.3. Vieraat kielet, Englanti 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

o osaa hakea tietoa vieraskielisistä lähteistä 
o osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan 

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Osaamisen tunnustamisessa 
lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteil-
taan Vieras kieli, A-kieli-osa alueen pakollisia osaamistavoitteita. Muualla hankittu osaa-
minen osoitetaan suullisella ja / tai kirjallisella kokeella. 

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

kielen, englannin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnis-
tamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö  

o kielen joustava käyttäminen alan työtehtävissä ja monipuolinen tiedonhankinta 
o vuorovaikutustilanteissa sujuvasti toimiminen 
o tavanomaisten viestien ja lyhyiden tekstien ja asiakirjojen laadinta 
o tietojen ja taitojen soveltaminen sekä ratkaisujen perusteleminen 
o normaalitempoisen puheen ymmärtäminen 
o omien vahvuuksien ja kehittämiskohteittensa tunnistaminen ja taitojen kehittäminen 

palautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoittei-
den lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opettaja 
ohjaa ja kannustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. Li-
säksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan sekä niiden ymmärrettävyyttä 
ja työstämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta.  

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Häntä ohjataan hankkimaan tietoa omas-
ta alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. Opiskeli-
jaa ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vieraan kielen ja 
kulttuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan itsearviointia 
apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. Tässä toimintako-
konaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnit-
tyminen ja sitoutuminen opiskeluun.  

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
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 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot ammattialaan liittyvät asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draa-

ma, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat me-
netelmät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Vieraat kielet, Englanti -osa-alueen loppuvaiheessa siten, 

että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten tehtä-
vien avulla.    

2.4. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7446 

2.4.1. Matematiikka 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp 

 
Opiskelija 
o osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman 

alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa 
o osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 
o osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa 

tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti 
o osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa 
o osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa 
o osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja 

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria 
(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavis-
ta lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteil-
taan Matematiikka -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
 
Matematiikan osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 
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   Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia.  

 Lähtötilannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti 
HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja oh-
jaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o oppimisympäristönä toimivat teorialuokat, joissa on pääsääntöisesti ATK laitteet 
o opintosisältöjen havainnollistamiseen voidaan käyttää opintoalan käytännön työym-

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-
ristöstä löytyvää materiaalia. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Matematiikka -osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista 

verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää tarvit-
taessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

2.4.2. Fysiikka ja kemia 

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuk-
sia 

o osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja ainei-
den erityisominaisuuksia 

o osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja 
elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoit-
teet yhteisissä tutkinnon osissa.  
 
Fysiikan ja kemian osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnis-
tamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Lähtöti-
lannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti 
HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä osa-alueessa, oppimistavoittei-
den lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli op-
piminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokat, joissa on pääsääntöisesti ATK laitteet 
o havainnollistamiseen voidaan käyttää opintoalan käytännön työympäristöjä ja sovel-

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

o luentoja, mittauksia, laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla sekä 
mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita 

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-
ristöstä löytyvää materiaalia 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Fysiikka ja kemia -osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamis-

ta verrataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Arvioinnissa voidaan 
käyttää tarvittaessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

2.4.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 

 Opiskelija  
o osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden 

käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita 
o osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään 
o osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukai-

sesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteil-
taan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen pakollisia osaamista-
voitteita. 

  
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankit-
tuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytän-
teiden ja aikataulun mukaisesti.. 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Lähtöti-
lannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti 
HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja oh-
jaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja ope-
tuskäyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o tieto- ja viestintätekniikan oppiminen perustuu tietokoneella työskentelyyn 
menetelminä toimivat tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
ja osallistavat menetelmät sisältäen tiedon hankintaa, ongelmanratkaisua lähi-
opetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi erilaiset sovellukset, erityyppiset verkkojulkaisut, maahantuojien internet 
sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukset joita käytetään ja joiden osalta opiskelija osoittaa osaamisensa. Osaamista 
arvioidaan (T1 - K3) vertaamalla opiskelijan osaamista Tieto- ja viestintätekniikka sekä 
sen hyödyntäminen osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Osaaminen voi-
daan osoittaa esim. osana ammatillisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö. 

2.5. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7447 

2.5.1. Yhteiskuntataidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
o osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen 
o osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä 
o osaa hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona 
o osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Osaamisen tunnustaminen aiemmat opinnot joko toinen perustutkinto tai lukion kurssit 

Yhteiskuntataito YH1 ja Taloustaito YH2 korvaavat Yhteiskuntataidon opinnot yhteisissä 
tutkinnon osissa. 

 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen osa-alueen osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallinen päätöksenteko 
o Vaikuttaminen 
o Oman talouden suunnittelu 
o Yhteiskunnan palvelujen käyttäminen ja kuluttajana toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

o Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet 
o Päätöksenteko yhteiskunnan eri tasoilla 
o Vaikuttamisen keinot ja sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä 
o Rahankäytön suunnitelma ja luotonottamisen ehdot, riskit ja seuraukset 
o Yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamien palvelujen käyttäminen 
o Vastuullisena kuluttajana toimiminen 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia auttamalla opiskelijaa hankkimaan erilaisista tietolähteistä luotettavaa tietoa omista 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Opettaja antaa opiskelijalle tehtäväpalautetta ja arvi-
oi opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arviointi tukee 
opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän 
usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suun-
taan. Tässä toimintakokonaisuudessa oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan 
kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

 Oppimismenetelmät 
o erilaiset toiminnalliset menetelmät: ryhmä- ja parityöskentely, keskustelut, väittelyt 
o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun perustuvat yksilötehtävät lähiopetuksena 

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

o Opiskelijoiden tuottama materiaali (yksilö-, pari- tai ryhmätehtävät), erilaisten yhtei-
söjen verkkosivut ja tietopankit  
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yhteiskuntataidot -osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskeli-

jan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvioidaan 
oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarvioin-
ti ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.                           

2.5.2. Työelämätaidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

o osaa hakea itselleen työpaikkaa 
o osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset kohdat 
o osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta 
o osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Esimerkkinä aiemmat opinnot perustutkinto tai riittävän laaja työkokemus, joka osoitetaan 

työtodistuksilla. Työelämätaidot -osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja sel-
vittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aika-
taulun mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Työpaikan hakeminen 
o Työsopimusjärjestelmä, työsopimus ja alan keskeinen työlainsäädäntö 
o Työpaikan toiminta ja työhön perehtyminen 
o Työyhteisössä toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

o Työhakemuksen ja ansioluettelon laatiminen 
o Työhaastatteluun valmistautuminen 
o Median käyttäminen työnhaussa 
o Oman alan työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön tutustuminen 
o Tiedon hakeminen oman työssäoppimis-/ työpaikan toiminnasta ja työtehtävistä 
o Työssäoppimis-/ työpaikassa toimiminen noudattamalla annettuja työaikoja ja sovit-

tuja toimintatapoja ja työskentelemällä osana työryhmää 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa osaa-
mistavoitteisiin. Opiskelija oppii hakemaan töitä erilaisista lähteistä ja oppii tekemään yksi-
löllisen työhakemuksen ja ansioluettelon opettajan ohjatessa tätä prosessia. Opettaja ha-
vainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla tehtäväpalautet-
ta ja arvioimalla opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. 
Arviointi tukee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaus-
tarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannal-
ta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi kes-
keistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 
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o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

o kuvitellut työhaastattelutilanteet lähiopetuksena, mielikuvaharjoitteet, pari- ja ryhmä-
tehtävät 

o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun perustuvat yksilötehtävät lähiopetuksena 
tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
työskenteleminen työ- tai työssäoppimispaikalla 

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Työelämätaidot -osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan 

osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvioidaan op-
pimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarviointi 
ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.                    

2.5.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

o osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa 
o osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia 
o osaa arvioida mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi 
o osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan 
o osaa tunnustaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet 
o osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä hyvinvoinnilleen ja 

Suomen kansantaloudelle 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 Esimerkkinä omassa yrityksessä toimiminen omaa osaamistaan ja taitojaan hyödyntäen. 

Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, 
onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mu-
kaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Omaehtoinen yrittäjyys 
o Sisäinen yrittäjyys 
o Ulkoinen yrittäjyys 
o Yrittäjyys ja yritystoiminta Suomessa 

 
 Keskeinen sisältö 

o SWOT-analyysi eli oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen 
o Liikeidea ja sen sisältö 
o Yrittäjyystestit 
o Alueen oman alan yrittäjäverkostot ja yhteistyökumppanit 
o Rahoituslähteet ja tärkeimmät laskelmat 
o Riskikartoitus ja yritysten merkitys kansantaloudelle 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia anta-
malla tehtäväpalautetta. Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään luotettavaa tietoa yrittäjyy-
destä ja omista mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riittä-
vän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan 
suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opis-
kelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila  
o oman alan yritykset 
o messut, erilaiset yritystapahtumat 

 
 Oppimismenetelmät 

o  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppimi-
nen 

o yritysvierailut 
o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun liittyvät tehtävät lähiopetuksena tai itsenäi-

senä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

o yrittäjyyteen liittyvät verkkosivut ja tietopankit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen loppuvaiheessa, 

Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue ar-
vioidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Teh-
täväarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisar-
viointia.    

2.5.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

o osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman ja 
toteuttaa sitä ammatillisen koulutuksen aikana  

o osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään  
o osaa ehkäistä epäterveellisen ravinnon, tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset 

terveyttä kuluttavina tekijöinä  
o osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen 

ihmisen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla 
opiskelijoiden järjestämiin liikunta- tai muihin tapahtumiin tai yhteisön tilaisuuksiin  

o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyt-
tä yhteistyössä muiden kanssa  

o osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilan-
teissa sekä hakea apua.  

 



 
 
 

 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  47 (48) 
Opetussuunnitelma 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Työkyvyn ylläpitäminen, terveystieto ja liikunta -osa-alueen osaamistavoitteita esitelles-

sään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankit-
tuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytän-
teiden ja aikataulun mukaisesti. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa hyödyn-
netään lukion liikunnan ja terveystiedon kursseja LI1, LI2 ja TE1. 

  
 Opiskelija toimii osana opiskelijayhteisöä, edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työky-

kyään sekä oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tekee suunnitelmia edistymisensä tueksi ja 
arvioi omaa kehittymistään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen  
o Epäterveellisen ravinnon, tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien ehkäiseminen  
o Suunnitelman toteuttaminen  
o Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen liikunnan avulla  
o Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen kuvaaminen  
o Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen  
o Terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn huomioon ottaminen  
o Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun antaminen sekä ergonomisesti toimiminen  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjauksessa keskitytään erityisesti opiskelijan kykyyn toimia hyvinvointia, työ-

kykyä ja terveyttä edistävästi. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kyky 
toimia vastuullisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan 
opiskelijan kyky edistää toiminnallaan ryhmän yhteistyötä ja turvallisuutta. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa ja se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearvioin-
tiin suhteessa osaamisen arviointikriteereihin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskeli-
jan yksilöllistä oppimisprosessia.  

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

o luentoja, lähiopetusta ja projektiluonteista oppimista 
o terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen ja siihen liit-

tyvät sisällöt opitaan osittain itsenäisesti  
o turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät asiakokonaisuudet 

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

o oppimismateriaali suunnitellaan osaksi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Tukena 
suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään lukion liikunnan ja terveystiedon kurssima-
teriaaleja 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-

alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointi-
kriteereihin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, jo-
ka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoitteena on 
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päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset opiskeli-
jan oppimiselle jatkossa.    


