
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opetussuunnitelman  
 tutkintokohtainen osa 

Käsi- ja taideteollisuusalan 
 perustutkinto 2015 

Ympäristön suunnittelun ja  
rakentamisen osaamisala 

Sisustusrakentaminen 
 

 Oph määräys 53/011/2014 
Luksian hallitus 28.8.2015 

 
 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Opetussuunnitelma 

Sisältö 

 Käsi- ja taideteollisuusalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet .................................................. 1 

1.1 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon muodostuminen ....................................................................................... 4 
1.1.1 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle ...................................................................... 5 
1.1.2 Opintopolkuvaihtoehtoja ...................................................................................................................................... 7 
1.1.3 Opintojen ohjaus ................................................................................................................................................... 8 
1.1.4 Yrittäjyys ............................................................................................................................................................... 8 
1.1.5 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi .................................................................................... 8 
1.1.6 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ....................................................................................................... 8 

 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen 
arviointi .................................................................................................................................................................... 9 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat ............................................................................................................................................... 9 
2.1.1 Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 osp .............................................................................................................. 9 
2.1.2 Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 osp .......................................................................................................... 10 
2.1.2.1. Kulttuuritiedon hankinta ..................................................................................................................................... 11 
2.1.2.2. Kulttuuritiedon soveltaminen ............................................................................................................................. 12 

2.3 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani, pakolliset tutkinnon osat ..................................... 13 
2.3.1 Toteuttamisen suunnittelu, 15 osp ..................................................................................................................... 13 
2.3.1.1. Visuaalinen suunnittelu, 7 osp ............................................................................................................................ 13 
2.3.1.2. Tilasuunnittelu, 8 osp .......................................................................................................................................... 14 
2.3.2 Palvelun toteuttaminen, 45 osp .......................................................................................................................... 15 
2.3.2.1. Ammattiin perehdyttäminen .............................................................................................................................. 16 
2.3.2.2. Väliseinä- ja alakattoasennustyöt ....................................................................................................................... 17 
2.3.2.3. Sisämaalaustyöt .................................................................................................................................................. 18 
2.3.2.4. Seinä- ja lattiapäällystystyöt ............................................................................................................................... 18 
2.3.2.5. Kiintokalusteet .................................................................................................................................................... 19 
2.3.2.6. Sisärakennusprojekti, 12 osp .............................................................................................................................. 20 

2.4 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp .............................................................................................................................. 21 
2.4.1 Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen 15 osp ........................................................................................ 21 
2.4.2 Kulttuurin soveltaminen käsityöhön 15 osp ....................................................................................................... 22 
2.4.3 Ohjaustoiminnan toteuttaminen 15 osp............................................................................................................. 23 
2.4.4 Palvelun tuotteistaminen 15 osp ........................................................................................................................ 24 
2.4.5 Sisustustyön tekeminen 15 osp .......................................................................................................................... 25 
2.4.6 Stailaaminen 15 osp ............................................................................................................................................ 26 
2.4.7 Taidekäsityön tekeminen 15 osp ........................................................................................................................ 27 
2.4.8 Tilaustyön valmistaminen 15 osp ........................................................................................................................ 28 
2.4.9 Tuotekehitysprosessiin osallistuminen 15 osp ................................................................................................... 29 
2.4.10 Tuotteen valmistaminen käsityönä 15 osp ......................................................................................................... 30 
2.4.11 Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp .................................................................................................................... 31 
2.4.12 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 15 osp ..................................................................................... 32 
2.4.13 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp ........................................................ 32 
2.4.14 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 osp ...................................................................................... 32 
2.4.15 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 15 osp ................................................................................................. 32 
2.4.16 Yrityksessä toimiminen 15 osp ............................................................................................................................ 33 
2.4.17 Huippuosaajana toimiminen 15 osp ................................................................................................................... 34 
2.4.18 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 5 - 15 osp ................................................................................................. 35 
2.4.19 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5 - 15 osp ......................................................................... 35 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Opetussuunnitelma 

 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa .................................................................................. 36 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ........................................................................................................................ 36 
3.1.1 Äidinkieli.............................................................................................................................................................. 36 
3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) .................................................................................................................................. 36 
3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) ................................................................................................................................... 37 
3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) .................................................................................................................................... 38 
3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi ........................................................................................................................... 40 
3.1.3 Vieraat kielet, Englanti ........................................................................................................................................ 41 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp .................................................................................................. 42 
3.2.1 Matematiikka ...................................................................................................................................................... 42 
3.2.2 Fysiikka ja kemia ................................................................................................................................................. 43 
3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen ......................................................................................... 44 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp ..................................................................................... 45 
3.3.1 Yhteiskuntataidot ................................................................................................................................................ 45 
3.3.2 Työelämätaidot ................................................................................................................................................... 47 
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta .................................................................................................................................. 48 
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto ................................................................................................ 49 

 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 1 (51) 
Opetussuunnitelma 

 Käsi- ja taideteollisuusalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon 
tavoitteet 

 
Ammattialan kuvaus 
 
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa: tuotteen suunnittelu 
ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinto sisältää työ-, elinkeino- ja kulttuurielämästä lähtöisin olevia ammattialoja, 
jotka eroavat toisistaan materiaalin ja/tai erityisosaamisen perusteella. Koulutuksen jär-
jestäjät päättävät ammattialoista, joita ovat esimerkiksi entisöinti-, keramiikka-, kirjansi-
donta-, kivi-, kultaseppä-, lasi-, lavasterakennus-, metalli-, aseseppä-, puu-, restaurointi-, 
saamenkäsityö-, sisustus-, soitinrakennus-, tekstiili-, vaatetus-, veneenrakennus- ja ver-
hoiluala. 
 
Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaiset toimivat useilla palvelun ja valmistuksen toi-
mialoilla eri ammateissa joko toisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatin-
harjoittajana. Alan yritystoiminta perustuu osaamiseen, laatuun ja yksilöllisiin tuotteisiin 
tai palveluihin. Yritykset ovat tyypillisesti pieniä, ja verkostoituminen mukaan lukien ali-
hankinta on toiminnalle luonteenomainen ja tärkeä tapa kasvattaa toimintavolyymia ja 
tehokkuutta. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaiset voivat toimia tuotantoprosessin eri 
vaiheissa. Raja käsityön, taideteollisuuden ja taidekäsityön välillä ei ole selkeä, joten 
alan tuotteet ulottuvat käyttöesineistä ja erilaisista palveluista taideteoksiin. 
 
Alan tyypillisiä työtehtäviä ovat laadukkaiden käsityötuotteiden valmistus, suunnittelu ja 
muotoilu, korjaaminen ja restaurointi, ohjaus- ja palvelutehtävät sekä erikoistuneet 
myyntitehtävät. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilainen hallitsee ammattialansa mate-
riaalit, työvälineet ja työmenetelmät laaja-alaisesti. Työssä ja työskentelyssä korostuvat 
asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys, esteettinen ja luova osaaminen, tyyli- ja laatutietoi-
suus, korkeatasoinen suunnittelu ja valmistus, yhteistyökyky, yrittäjämäinen asenne työ-
hön sekä valmiusjatkuvasti kehittää ja jakaa omaa osaamista. Työ edellyttää usein ver-
kostoitunutta yhteistyötä suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja toisten alan ammattilaisten 
kanssa. 
 
Käsityön tekeminen ja taidon kehittyminen voi olla myös asiakkaalle kuntoutusta, elämys 
tai uutta sisältöä elämään antava taito, joten kasvava harrastustoiminta sekä matkailu- 
ja hyvinvointipalveluiden huomioiminen lisäävät alan ammattilaisten ohjaustehtäviä. 
Muutosherkkyys sekä tuotteiden ja palveluiden huolellinen tuotteistaminen lisäävät alan 
ammattilaisten kykyä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
 
Ammattialan arvoperusta 
 
Käsi- ja taideteollisuusalan mahdollisuuksia ja vahvuuksia ovat luovuuden, esteettisyy-
den, tekemisen taidon ja ympäristömyönteisyyden arvostus. Teknologian kehitystä hyö-
dynnetään alalla mm. suunnittelussa ja valmistuksessa sekä sähköisenä kaupankäynti-
nä. 
 
Käsi- ja taideteollisuusalalla toimitaan suomalaisen kulttuurin ylläpitämiseksi ja edelleen 
kehittämiseksi sekä saamen käsityöalalla saamelaisen kulttuurin ylläpitämiseksi ja edel-
leen kehittämiseksi kansainvälistyvässä maailmassa. Tavoitteena on luoda viihtyisä, es-
teettinen, toimiva ja terveellinen tuotemaailma ja ympäristö. Tuotteiden ja palveluiden 
korkea laatu, toimivuus, taloudellisuus, kestävyys, kauneus sekä sopusointu valmista-
jan, käyttäjän ja ympäristön välillä tukevat kulttuurista, sosiaalista, ekonomista ja ekolo-
gista kestävää kehitystä. Ympäristömyönteinen ja asiakaslähtöinen tuotteen suunnittelu, 
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tuotteiden elinkaaren huomioiminen ja kestävät raaka-aineiden valinnat sekä valmistus 
ovat käsi- ja taideteollisuusalalla sekä arvoja että kilpailuvaltteja. Toiminnan lähtökohta-
na on asiakaslähtöinen palveluhenkisyys ja tuloksellinen yhteistoiminta. 
 
Käsi- ja taideteollisuusalalla arvostetaan ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä, vastuulli-
suutta, aloitteellisuutta, omatoimisuutta, luovuutta, yksilöllisyyttä ja yhteistyökykyisyyttä. 
Alalla korostuu käsillä tekemisen taito sekä perinteisten työmenetelmien ja työtapojen 
kehittäminen ja ylläpitäminen. Kansainvälistyvässä ympäristössä tarvittavia ominaisuuk-
sia alan toimijoilla ovat viestintä ja mediaosaaminen sekä kieli- ja kulttuuriosaaminen. 
Yrittäjämäinen toiminta edellyttää kustannustietoisuutta ja taloudellisuutta, markkinointi-
osaamista, liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja asiakaslähtöistä vuorovaikut-
teista palveluosaamista. 
 
Perustutkinnon tavoitteet 
 
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneella artesaanilla on laaja-alaiset 
ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Lisäksi 
hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä 
tutkinnon osa-alueella siten, että tutkinnon suorittanut voi sijoittua työelämään, suoriutua 
ammattialansa tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan. 
 
Artesaanilla on monipuolinen ammattitaito, ja hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tie-
toja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä nähdä työnsä osana ympäristöä ja suu-
rempia tehtäväkokonaisuuksia. Hän osaa ottaa työssään huomioon lähialojen ammatti-
laisten tehtävät. Artesaani on luotettava, laatutietoinen, esteettisyyttä ymmärtävä, oma-
aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän tekee työnsä ammattialaa 
koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Toiminta edellyttää laadunhallinnan, 
kuluttajansuojan sekä malli- ja tekijänoikeuden tuntemista. Artesaanilla on yrittämisen 
perusvalmiudet ja hän työskentelee kestävän ja terveen yritystoiminnan periaatteita 
noudattaen. Hän toimii vuorovaikutteisesti, asiakaslähtöisesti, tyyli- ja laatutietoisesti. 
Hän osaa toimia kustannustietoisesti ja taloudellisesti. 
 
Artesaani osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti ja tuloksel-
lisesti sekä ilmaista itseään selkeästi ja luottamusta lisäten. Kansainvälisesti toimivan ar-
tesaanin taitoja ovat kielitaito, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja eri-
laisiin oloihin mukautuminen. Artesaani toimii suomalaisen kulttuurin ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi kansainvälistyvässä maailmassa. Alalle tyypillinen verkostoituminen edel-
lyttää mm. vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, verkostoitumisen mahdollisuuksien tunnis-
tamista sekä kykyä toimia verkostoissa avoimesti ja luottamusta lisäten. Hänellä on 
myös edellytykset kehittää itseään ammatissaan. 
 
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan suorittanut artesaani osaa toimia 
useilla palvelun ja valmistuksen toimialoilla eri ammateissa joko toisen palveluksessa, 
yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hän voi toimia alan valmistus-, tuotanto-, 
suunnittelu-, muotoilu-, korjaus-, restaurointi-, ohjaus-, palvelu- ja/tai myyntitehtävissä. 
Hän tuntee ammattialansa materiaaleja ja työtapoja laajasti ja erikoistuu valitsemiinsa 
ammattialan työtehtäviin. Hän pystyy toimimaan aloitteellisesti, avoimesti ja luottamusta 
lisäten yhteistyössä suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja toisten alan ammattilaisten 
kanssa. Hän osaa tuotteistamista ja markkinointia sekä tunnistaa uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia muuttuvassa yhteiskunnassa. 
 
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalan suorittanut artesaani osaa toimia 
useissa palvelun ja tekemisen työtehtävissä toisen palveluksessa, yrittäjänä tai itsenäi-
senä ammatinharjoittajana. Hän toimii alan suunnittelu-, tuotanto-, restaurointi-, ohjaus-, 
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palvelu- tai myyntitehtävissä. Hän tuntee ammattialansa sekä perinteisiä että nykyaikai-
sia materiaaleja, tuotteita ja työtapoja ja erikoistuu valitsemiinsa työtehtäviin. Hänellä 
on yrittäjämäinen asenne työhön toisen palveluksessa toimiessaankin sekä valmius ke-
hittää ja jakaa omaa osaamistaan. Hän tekee ja käyttää erilaisia ammattialansa käytän-
töihin perustuvia selvityksiä ja suunnitelmia ja tietää, milloin on tehtävä yhteistyötä 
suunnittelijan tai toisen ammattilaisen kanssa. Hän käyttää erilaisia tarvittavia dokumen-
tointimenetelmiä työssään. Hän osaa tuotteistaa palvelunsa ja markkinoida niitä yhteis-
työssä markkinoinnin ammattilaisten kanssa. 
 
Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrit-
täjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja ta-
sapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opinto-
valmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuoli-
sen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 §, muutos 
787/2014). 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito-
vaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikritee-
reihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan 
jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa 
haasteissa. 
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1.1 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon muodostuminen 

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 30 osp    2.4 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp  

2.1.1 Asiakaslähtöinen valmistaminen 15  2.4.1  Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen 15 

2.1.2 Kulttuurilähtöinen valmistaminen 15  2.4.2  Kulttuurin soveltaminen käsityöhön 15 

    2.4.3  
2.4.4  
2.4.5   

Ohjaustoiminnan toteuttaminen  
Palvelun tuotteistaminen 
Sisustustyön tekeminen 

15 
15 
15 

 
2.3 

  
 

2.3.1 
2.3.2 
 
        

 
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen  
osaamisala, artesaani, pakolliset  
tutkinnon osat, 60 osp 

Toteuttamisen suunnittelu 
Palvelun toteuttaminen 

 
 
 
 

15 
45 

 
 

 2.4.6  
2.4.7  
2.4.8 
2.4.9   
2.4.10 
2.4.11 
2.4.12 
2.4.13 
 
2.4.14 
2.4.15 
2.4.16 
2.4.17 
2.4.18 
2.4.19 
 

Stailaaminen 
Taidekäsityön tekeminen 
Tilaustyön valmistaminen 
Tuotekehitysprosessiin osallistuminen 
Tuotteen valmistaminen käsityönä 
Yritystoiminnan suunnittelu 
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai 
 erikoisammattitutkinnosta* 
Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* 
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 
Yrityksessä toimiminen 
Huippuosaajana toimiminen 
Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 
Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon 
osista 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

 
15 

 
5 

15 
5-15 
5-15 

 

    * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. 

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  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista 

tutkinnon osista toteutetaan oppilaitoksessa Tuotekehitysprosessiin osallistuminen tut-
kinnon osa.  Opiskelijan valinnan osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voivat toteutua 
henkilökohtaisen opintopolun kautta, työssäoppimalla tai muiden koulutuksen järjestä-
jien 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 osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, pienemmissä osissa 
työprosessin mukaan edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poi-
keta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa perustutkinnon perusteiden mukai-

sesti numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppi-
misen suunniteltu ajoitus. Käsi ja taideteollisuusalanperustutkinnossa työssäoppimalla 
hankitaan osaamista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu 
toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunni-
telman mukaisesti.  
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Käsi ja taideteollisuusalan  
perustutkinto. Ympäristön 
suunnittelun ja rakentami-
sen osaamisala 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 30 osp 

 

     1.              

2.1.1 Asiakaslähtöinen valmistaminen 
 

15                  

2.1.2 
 

Kulttuurilähtöinen valmistaminen 
 

15                  

                    
2.2 
 
 
 

2.3.1 
2.3.2 
 
 
2.4 

2.4.9 

Ympäristön suunnittelun ja  
rakentamisen osaamisala, artesaa-

ni, 
pakollisettutkinnon osat 60 osp 

 
Toteuttamisen suuunnittelu                                                                 
Palvelun toteuttaminen      
 
Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp 

Tuotekehitysprosessiin osallistuminen 
Jokin kohdasta 2.4 
Jokin kohdasta 2.4 
                  

 
 
 
 
 

15 
45 
 
 

15 
15 
15 

                 

3. 
 

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                   

3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaami-
nen 

11                  

3.1.2 Äidinkieli 5                  
3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                  
3.1.4 Vieraat kielet 2                  
3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 
9                  

3.2.1 Matematiikka 3                  
3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                  
3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  

hyödyntäminen 
1                  

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 8                  

3.3.2 Työelämätaidot 8                  
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 8                  
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  

terveystieto 
2                  

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaa-
minen 

7                  

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                   
3.4.2 Taide ja kulttuuri                   

3.4.3 Etiikka                   
3.4.4 Psykologia                   
3.4.5 Ympäristöosaaminen                   
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 2. Vuosi 

 

3. vuosi 
 

 

Oman ryhmän  
mukana 

2.2.1 Tuotteen val-
mistaminen 45 osp 
2.2.2 Tuotteen suun-
nittelu 15 osp 

  

Oman ryhmän mu-
kana, osittain eri 
ryhmien opinnoissa 
mukana 

 2.1.2 Kulttuurilähtöinen valmis-
taminen 15 osp 
2.4 Valinnaiset tutkinnon osat  
30 osp 
2.1.1 Asiakaslähtöinen valmis-
taminen 15 osp 

 

Osaamisen tunnus-
taminen aikaisem-
masta tutkinnosta 

 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat  
15 osp 

 

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunnitel-

tu opintojen tarjonta 135 osp, joiden lisäksi valitaan opintoja  ammatillista valinnaisista, 
yhteisistä, tai vapaasti valittavista tutkinnon osista. 

   
Esimerkkejä 
opintopoluista 

Ammatilliset valin-
naiset tutkinnon 
osat, 15 osp 

Yhteisten tutkinnon osien 
valinnaiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat 
tutkinnon osat, 10 osp 

Peruspolku työ-
elämään tai yrittä-
jäksi  

Tuotekehitysproses-
siin osallistuminen. 

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.  

Työssäoppien, ammat-
tialan työkokemus, 
yritystoiminnan lisä-/ 
täydentävät opinnot 

Polku jatko-opin-
toihin esim. AMK, 
opettajankoulutus 
tai muulle alalle 

Soveltuva tutkinnon 
osa 

Lukio-opinnot, valinnaisten yhdis-
telmät 

Lukio-opinnot ja työssä-
oppien ammattialan 
työkokemus 

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

Huippuosaajana 
toimiminen, yksilölli-
nen suunnitelma 
kilpailuvalmennuk-
seen ja työssäoppi-
miseen 

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät, 
tai lukio-opinnot ja valinnaisten 
yhdistelmät 

Työssäoppien ammat-
tialan työkokemusta, 
kilpailuja, valmennusta 
yksilöllisen suunnitel-
man mukaan 

Polku toisen tut-
kinnon tai lukion 
jälkeen muodos-
tuu pakollisista 
tutkinnon osista 
135 osp 

Tutkinnon osa 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, alan 
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, jossa 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 yhteisten tutkinnon osien osa-aluei-

siin ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrit-
täjyys opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnai-
siin opintoihinsa 15 osaamispisteen laajuiset yrittäjyys -opinnot. 

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 käsi ja taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja 
tunnustettua. Ennen tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tut-
kinnon suorittamisen aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut 
aiemmilla opinnoillaan tai tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perus-
tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-
alueiden osaamistavoitteisiin.  
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 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuksi-
haastattelulla ja lähtötason kartoituksella (testit). Näiden tietojen pohjalta laaditaan opis-
kelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) siten kuin ryhmänohjaajan käsikir-
jassa on ohjeistettu. HOPS päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa käytävien 
HOPS -keskusteluiden pohjalta.  

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

opintojen aloittamista opettaja selvittää onko opiskelijalla aiemmin hankittua tutkinnon-
osan tai osa-alueen osaamista. Tämän perusteella opiskelija ohjataan hakemaan osaa-
misen tunnustamista, jos hänellä on selvitys osaamisestaan (esim. tutkintotodistus, työ-
todistus tms.). Jos opiskelijalla ei ole riittävää selvitystä osaamisestaan, voidaan hänen 
työskentelyään havainnoida, häntä voidaan haastatella, voidaan järjestää harkittu mah-
dollisuus ammattiosaamisen näyttöön tai mahdollisuus osoittaa osaamisensa muilla ta-
voilla. 

 

 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon 
osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat 

2.1.1 Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

 suunnitella omaa työtään 
 valmistaa tuotteen tai palvelun 
 arvioida ja kehittää omaa toimintaansa 
 työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet 
 valita materiaalit 
 laskea materiaalien kulutuksen 
 tehdä hinta-arvion ja tarjouksen 
 neuvotella asiakkaan kanssa 
 esitellä toteutusvaihtoehtoja 
 esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen 
 havainnollistaa tuotetta tai palvelua 
 sopia asiakastapaamisista 
 noudattaa työaikoja ja aikatauluja 
 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33792 
  
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 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.  

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toteuttaa asiakkaalle alalle tyypillisen tuotteen tai palvelun. Opiskelija tekee 

suunnitelman ja työohjeet käyttäen alalle tyypillisiä suunnittelu- ja visualisointimenetel-

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33792
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miä. Valmistuksessa käytetään ammattialan koneita ja välineitä ja materiaaleja. Loppu-
tulos on alan laatutavoitteiden mukainen. 

 
 Opiskelija osaa neuvotella asiakkaan kanssa työn sisällöistä ja osaa neuvoa asiakasta 

materiaalivalinnoissa ja rakenneratkaisuissa. Opiskelija laatii tarvittavat sopimukset ja 
asiakirjat ennen työn aloittamista ja tekee hinta-arvion. Työn edetessä opiskelija osaa 
neuvotella asiakkaan kanssa mahdollisista muutostarpeista. 

 
 Opiskelija huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopi-

muksia, säädöksiä, aikatauluja ja alan työturvallisuussäädöksiä 
 
 Asiakkaana voi olla yksityinen henkilö, julkinen yhteisö, ammatissa toimiva muotoilija tai 

muotoilun opiskelija. 
 
 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. Oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskeli-
jan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

 
 Oppimisympäristöt 

 Opintoalan tilat 
 Asiakaskohteet 

 
 Oppimismenetelmät 

 Oppiminen käytännön tekemisen kautta 
 Oppiminen toimimalla asiakkaan kanssa 

 
 Oppimismateriaalit 

 Alan työvälineistö 
 Alan tietokoneohjelmistot 
 Visualisointimateriaalit ja välineet 

 
 Osaamisen arviointi 
 
  Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen 

arvioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tut-
kinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

2.1.2 Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

 suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun 
 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä 
 hankkia asiantuntijan apua 
 ratkaista ongelmatilanteita 
 toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa 
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 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja 
 noudattaa tehtyjä sopimuksia 
 noudattaa työaikoja ja aikatauluja 
 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33795 
  
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 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.  

  
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

 Kulttuuritiedon hankinta, 5 osp 
 Kulttuuritiedon soveltaminen, 10 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja hyödyntää sitä suunnittelussa ja valmis-

tuksessa. Opiskelija osaa hyödyntää työssään ammattialan perinteisiä työmenetelmiä ja 
materiaaleja. 

2.1.2.1. Kulttuuritiedon hankinta  

 
 Toimintakokonaisuuden aikana opiskelija hankkii yleistä- ja ammattialan kulttuuritietoa. 

Opiskelija oppii tunnistamaan eri aikakausien tuotteita, niiden rakenteita, materiaaleja ja 
tyylipiirteitä, sekä yleisesti nykykulttuurin eri ilmenemismuotoja. 

 
 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. Oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskeli-
jan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvi-
oidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

 Opintoalan tilat 
 Kulttuurin tuntemista lisäävät kohteet 

 
 Oppimismenetelmät 

 Oppiminen luentojen kautta. 
 Oppiminen itsenäisen tiedonhaun kautta. 
 Ryhmässä työskentely 
 Tutustuminen kulttuuri-ilmiöihin 

 
 Oppimismateriaalit 

 Alan kirjallisuus 
 Luentomateriaalit 
 Virtuaaliset lähteet 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33795
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Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.2. Kulttuuritiedon soveltaminen  

 
 Toimintakokonaisuuden aikana opiskelija suunnittelee kulttuurilähtöisen tuotteen tai pal-

velun, jossa käytetään soveltuvasta ammattialan perinteisiä työmenetelmiä ja materiaa-
leja. Opiskelija hankkii tietoa asiantuntijoilta ja toimii yhteistyössä alan toimijoiden kans-
sa. Tuotteen tai palvelun suunnittelussa ja valmistuksessa otetaan huomioon elinkaa-
riajattelu. 

 
 Keskeinen sisältö 

 suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun 
 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä 
 hankkia asiantuntijan apua 
 ratkaista ongelmatilanteita 
 toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa 
 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja 
 noudattaa tehtyjä sopimuksia 
 noudattaa työaikoja ja aikatauluja 
 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita 

 
 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. Oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskeli-
jan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvi-
oidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

 Opintoalan tilat 
 Yhteistyökumppaneiden toimitilat 
 Kulttuurin tuntemusta lisäävät kohteet 

 
 Oppimismenetelmät 

 Oppiminen käytännön tekemisen kautta. 
 Oppiminen toimimalla asiantuntijoiden kanssa. 
 Tiedonhankinta eri menetelmiä käyttäen 

 
 Oppimismateriaalit 

 Alan työvälineet ja materiaalit 
 Alan tietokoneohjelmistot 
 Visualisointimateriaalit ja välineet 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 
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2.3 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani, 
pakolliset tutkinnon osat 

2.3.1 Toteuttamisen suunnittelu, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa  

 toteuttaa ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia 
 tehdä tarvekartoituksen ja dokumentoida asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristön 

tarpeita 
 dokumentoida suunnitteluprosessin 
 käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteissa 
 arvioida mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai palveluita 
 etsiä yhteistyökumppaneita ja toimia vuorovaikutustilanteissa 
 ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita 
 työskennellä aikataulun ja sopimisten mukaan 

 
Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33796 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti..  

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
 Visuaalinen suunnittelu, 7 osp 
 Tilasuunnittelu, 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

Opiskelija toteuttaa alan suunnitteluprojekteja, käyttää alalle tyypillisiä suunnittelun ja do-
kumentoinnin välineitä. Opiskelija osaa visualisoida suunnitelmiaan kuvallisen esityksen 
keinoin.  

2.3.1.1. Visuaalinen suunnittelu, 7 osp 

 
 Toimintakokonaisuuden aikana opiskelija harjoittelee visuaalisen esittämisen menetel-

miä sekä ammattialalle tyypillisten dokumentointivälineiden käyttöä ja tekee niillä harjoi-
tustöitä.  

  
 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. Oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskeli-
jan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvi-
oidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S.  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33796
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 Oppimisympäristöt 

 Opintoalan tilat 
 Näyttelyt 

 
 Oppimismenetelmät  

 Oppiminen käytännön harjoituksia tekemällä  
 Luentojen seuraaminen  
 Tiedonhankinta eri menetelmiä käyttäen  

 
 Oppimismateriaalit 

 Kuvallisen ilmaisun välineet  
 Alan tietokoneohjelmistot  
 Visualisointimateriaalit ja välineet  

 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.3.1.2. Tilasuunnittelu, 8 osp 

 
Opiskelija toteuttaa asiakaslähtöisen sisustussuunnittelukokonaisuuden. Hän soveltaa 
visuaalisen suunnittelun keinoja ja syventää tilasuunnittelu osaamista. Opiskelija selvit-
tää asiakkaan tavoitteet ja tekee käyttää erilaisia dokumentointikeinoja. Opiskelija käyt-
tää erilaisia visuaalisen ilmaisun menetelmiä ja esittelykeinoja suunnitteluprosessissa. 
Opiskelija huomioi ammattialan standardit ja säännökset ja osaa piirtää sekä käsin että 
koneella teknisiä piirustuksia. Opiskelija ottaa huomioon estetiikan materiaali-, rakenne- 
sekä työtaparatkaisuissa. Opiskelija noudattaa työaikoja ja sopimuksia. 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin sekä opiske-
lijoiden vertaisarviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opis-
kelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta oppimisestaan. Oppimistavoitteiden 
saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

 Monitoimi -luokkatila 
 Asiakaskohde 
 Yritysvierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

 Lähiopetus oppilaitoksessa 
 Tekemällä oppiminen 
 Yritysvierailut 
 Itsenäinen ja/ tai ohjattu verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten sekä järjestöjen sekä yhteisöjen kirjallisuus 

ja verkkojulkaisut, maahantuojien, materiaalitoimittajien materiaalit sekä verkkojulkaisut 
sekä mahdollinen ammattialan oppikirja. 
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Osaamisen arviointi 
   
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

2.3.2 Palvelun toteuttaminen, 45 osp 

Ammattitaitovaatimukset  
 

 Opiskelija osaa 
 suunnitella omaa työtään 
 tehdä työsuunnitelmia 
 esitellä suunnitelman asiakkaalle sekä tehdä tarjouksen 
 toteuttaa palvelun 
 toteuttaa työn arvioiden sen muotoa, mittasuhteita ja toteutustapaa sekä viimeistellä 

työn 
 huoltaa välineitä 
 keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa 
 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita 
 toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa 
 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33794 
  
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

 Ammattiin perehtyminen, 4 osp 
 Väliseinä- ja alakattoasennustyöt, 6 osp 
 Maalaus- ja tasoitustyöt, 10 osp 
 Sisämaalaustyöt, 10 osp 
 Kiintokalusteet, 5 osp 
 Sisärakennusprojekti, 10 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
 Opiskelija oppii toimintakokonaisuuksien aikana sisustusrakentajalle tyypillisiin työväli-

neisiin, materiaaleihin. Opiskelija osaa huoltaa työvälineitä. Hän oppii työvaiheiden työ-
suunnitelmien laadinnan ja osaa tarvittaessa myös hyödyntää visuaalista osaamista, ku-
ten piirustus-, sommittelu- sekä dokumentointitaitoja. Hän myös osaa tulkita työpiirus-
tuksia sekä osaa käyttää ammattiterminologiaa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa 
ratkaista työhön liittyviä laskutoimituksia. Lisäksi opiskelija tuntee alan työturvallisuus-
määräykset ja noudattaa niitä sekä työaikoja. 

 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33794
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

2.3.2.1. Ammattiin perehdyttäminen 

 
Opiskelija hahmottaa ammattialan rakenteen. Hän tutustuu oppimisympäristöihin sekä 
alan yrityssektoriin. Opiskelija ymmärtää alan työllistymiskentän sekä jatko-opiskelu-
mahdollisuudet. Opiskelija perehtyy ammattialan keskeisiin koneisiin ja laitteisiin sekä 
osaa huoltaa niitä. Hän suorittaa Työturvallisuus- sekä Tulityö -kortin. Opiskelija osaa 
tulkita erilaisia työpiirustuksia. Opiskelija ymmärtää työsuunnitelman merkityksen ja 
osaa rakentaa pienoismallin. Hän osaa noudattaa työaikoja ja annettuja aikatauluja. 

  
Keskeinen sisältö 
 Koneiden ja laitteiden käyttökoulutus 
 Työturvallisuus -kortti 
 Tulityö -kortti 
 Piirustukset ja mittakaava 
 Yritysvierailijat, yritysvierailut 
 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 Työajan ja aikataulun noudattaminen 
 Oman oppimisen arviointi 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin sekä opiske-
lijoiden vertaisarviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opis-
kelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta oppimisestaan. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

 Monitoiminen luokkatila 
 Työsali 
 Yritysvierailut 

 
Oppimismenetelmät  
 Lähiopetus oppilaitoksessa 
 Tekemällä oppiminen 
 Yritysvierailut 
 Itsenäinen ja/ tai ohjattu verkko-opiskelu 

 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 
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2.3.2.2. Väliseinä- ja alakattoasennustyöt 

 
Opiskelija tuntee erilaisia väliseinä- ja alakattorakenteita sekä materiaaleja. Opiskelija 
osaa käyttää työturvallisesti tarvittavia työvälineitä. Opiskelija osaa laatia työvaiheille 
työsuunnitelman ja ratkaista työvaiheeseen liittyviä laskutoimituksia. Opiskelija osa ra-
kentaa kevyen väliseinän sekä alakattorakenteen, joko kipsilevystä tai paneelikaton. 
Hän osaa asentaa oven ja/ tai ikkunan. Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä 
sekä työaikoja. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimista.  

  
 Keskeinen sisältö 

 Väliseinä- ja alakattoasennustyöt 
 Oven ja/ tai ikkunan asentaminen 
 Työajan ja aikataulun noudattaminen 
 Työturvallisuus 
 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 Materiaalituntemus 
 Työsuunnitelma 
 Oman oppimisen arviointi 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin sekä opiske-
lijoiden vertaisarviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opis-
kelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta oppimisestaan. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

 Monitoiminen luokkatila 
 Työsali 
 Yritysvierailut 

  
Oppimismenetelmät  
 Lähiopetus oppilaitoksessa 
 Tekemällä oppiminen 
 Yritysvierailut 
 Itsenäinen ja/ tai ohjattu verkko-opiskelu 

 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 
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2.3.2.3. Sisämaalaustyöt 

 
Opiskelija tuntee erilaisia sisämaalausmenetelmiä sekä materiaaleja. Hän ymmärtää 
pohjustustöiden merkityksen ja osaa tehdä käsin tarvittavat kittaukset, silotukset ja tasoi-
tukset. Opiskelija osaa käyttää työturvallisesti tarvittavia työvälineitä ja huoltaa niitä. 
Opiskelija osaa laatia työvaiheille työsuunnitelman ja ratkaista työvaiheeseen liittyviä 
laskutoimituksia. Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä sekä työaikoja. Opiske-
lija osaa arvioida omaa oppimista.  

  
Keskeinen sisältö 
 Kittaus, silotus ja tasoitus  
 Käsintehdyt sisämaalaustyöt 
 Työajan ja aikataulun noudattaminen 
 Työturvallisuus 
 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 Materiaalituntemus 
 Työsuunnitelma 
 Oman oppimisen arviointi 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin sekä opiske-
lijoiden vertaisarviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opis-
kelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta oppimisestaan. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

 Monitoiminen luokkatila 
 Työsali 
 Yritysvierailut 

  
Oppimismenetelmät  
 Lähiopetus oppilaitoksessa 
 Tekemällä oppiminen 
 Yritysvierailut 
 Itsenäinen ja/ tai ohjattu verkko-opiskelu 

 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.3.2.4. Seinä- ja lattiapäällystystyöt 

 
Opiskelija tuntee erilaisia seinä- ja lattiapäällystysmenetelmiä sekä materiaaleja. Hän 
osaa tapetoida sekä asentaa lattialaminaatin tai parketin. Opiskelija saa myös tehdä lis-
toitustöitä. Opiskelija osaa käyttää työturvallisesti tarvittavia työvälineitä ja huoltaa niitä. 
Opiskelija osaa laatia työvaiheille työsuunnitelman ja ratkaista työvaiheeseen liittyviä 
laskutoimituksia. Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä sekä työaikoja. Opiske-
lija osaa arvioida omaa oppimista.  
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Keskeinen sisältö 
 Tapetointi  
 Lattian pintamateriaalin asennustyöt 
 Listoitustyöt 
 Työajan ja aikataulun noudattaminen 
 Työturvallisuus 
 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 Materiaalituntemus 
 Työsuunnitelma 
 Oman oppimisen arviointi 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin sekä opiske-
lijoiden vertaisarviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opis-
kelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta oppimisestaan. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

 Monitoiminen luokkatila 
 Työsali 
 Yritysvierailut 

  
Oppimismenetelmät  
 Lähiopetus oppilaitoksessa 
 Tekemällä oppiminen 
 Yritysvierailut 
 Itsenäinen ja/ tai ohjattu verkko-opiskelu 

 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.3.2.5. Kiintokalusteet 

 
Opiskelija ymmärtää mitä tarkoitetaan kiintokalusteilla. Hän osaa suunnitella kiintokalus-
teita, kuten keittiökalusteita huomioiden erilaiset asiakasprofiilit sekä osaa huomioida 
kohteen tarpeet. Opiskelija osaa laatia kiintokalusteluettelon. Opiskelija osallistuu kiinto-
kalustekokonaisuuden asentamiseen. Opiskelija osaa käyttää työturvallisesti tarvittavia 
työvälineitä ja huoltaa niitä. Opiskelija osaa laatia työvaiheille työsuunnitelman ja ratkais-
ta työvaiheeseen liittyviä laskutoimituksia. Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyk-
siä sekä työaikoja. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimista.  

  
Keskeinen sisältö 
 Kiintokalusteiden suunnittelu 
 Kiintokalusteiden asentaminen 
 Työajan ja aikataulun noudattaminen 
 Työturvallisuus 
 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 Materiaalituntemus 
 Työsuunnitelma 
 Oman oppimisen arviointi 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin sekä opiske-
lijoiden vertaisarviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opis-
kelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta oppimisestaan. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

 Monitoiminen luokkatila 
 Työsali 
 Yritysvierailut 

  
Oppimismenetelmät  
 Lähiopetus oppilaitoksessa 
 Tekemällä oppiminen 
 Yritysvierailut 
 Itsenäinen ja/ tai ohjattu verkko-opiskelu 

 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.3.2.6. Sisärakennusprojekti, 12 osp 

 
Opiskelija toteuttaa asiakkaalle toteutettavan sisärakennusprojektin. Hän kehittää ja 
osaa soveltaa tutkinnon osan toimintakokonaisuuksien aikana oppimia taitoja. Opiskelija 
tekee työsuunnitelman sekä laskee suunnitelman pohjalta asiakkaalle tarjouksen. Opis-
kelija osaa käyttää työturvallisesti tarvittavia työvälineitä ja huoltaa niitä. Opiskelija osaa 
laatia työvaiheille työsuunnitelman ja ratkaista työvaiheeseen liittyviä laskutoimituksia. 
Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä sekä työaikoja. Opiskelija osaa arvioida 
omaa oppimista.  

  
Keskeinen sisältö 
 Sisärakennusprojektin toteuttaminen asiakkaalle 
 Kustannuslaskenta 
 Tarjous 
 Työajan ja aikataulun noudattaminen 
 Työturvallisuus 
 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 Materiaalituntemus 
 Työsuunnitelma 
 Oman oppimisen arviointi 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin sekä opiske-
lijoiden vertaisarviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opis-
kelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta oppimisestaan. Oppimistavoitteiden 
saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
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.  
 
 Oppimisympäristöt  

 Monitoiminen luokkatila 
 Työsali 
 Yritysvierailut 
 Asiakaskohde 

  
Oppimismenetelmät  
 Lähiopetus oppilaitoksessa 
 Tekemällä oppiminen 
 Yritysvierailut 
 Itsenäinen ja/ tai ohjattu verkko-opiskelu 

 
Oppimismateriaalit 

 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten sekä järjestöjen sekä yhteisöjen kirjallisuus 

ja verkkojulkaisut, maahantuojien, materiaalitoimittajien materiaalit sekä verkkojulkaisut 
sekä mahdollinen ammattialan oppikirja. 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

2.4 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp 

2.4.1 Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 palvella asiakkaita erilaisissa myynnin asiakaspalvelutilanteissa 
 selvittää asiakkaan tarpeet ja odotukset 
 käyttää tietoa myyntituotteista ja palveluista asiakastilanteessa 
 käyttää ammattialan osaamista asiakastilanteessa 
 suunnitella myyntitapahtumaa 
 pitää myyntipaikan viihtyisänä ja houkuttelevana 
 toimia työyhteisön jäsenenä 
 noudattaa työaikoja. 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33798 

   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33798
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 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.2 Kulttuurin soveltaminen käsityöhön 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 toteuttaa tuotteen valmistuksen ja/tai rakentamisen töitä 
 noudattaa kestävän kehityksen toimintatapoja 
 käyttää perinteisiä työmenetelmiä 
 valita työmenetelmät, -välineet ja materiaalit toteutukseen 
 käyttää kulttuurista tietoa toteutukseen 
 noudattaa voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä 
 toimia yhteistyötä tehden 
 ottaa huomioon ammatin arvoperustan. 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33799 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33799
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 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta.  

2.4.3 Ohjaustoiminnan toteuttaminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 suunnitella ja laatia tavoitteet ohjaukselle 
 ohjata ja neuvoa ammattityön tekemistä 
 arvioida ohjattavien työskentelyä 
 laatia työ- ja käyttöohjeita 
 laskea ohjauksesta muodostuvia kustannuksia 
 vastaanottaa palautetta toiminnastaan 
 kehittää toimintaansa palautteen mukaan 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34900 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34900
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 Oppimismenetelmät  
 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

  
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.4 Palvelun tuotteistaminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 tuotteistaa ammatillisesta osaamisestaan palvelun 
 arvioida ammatillisen osaamisen vahvuuksia 
 ideoida eri toimintamalleja 
 laskea tuotteen tai palvelun kokonaiskustannukset 
 kartoittaa ammattialansa palveluja tarjoavia tekijöitä 
 markkinoida palveluaan 
 ratkaista ongelmatilanteita 
 noudattaa tuotteistamisessa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita 
 noudattaa tehtyjä sopimuksia, tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädäntöä 
 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita. 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34901 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34901
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.5 Sisustustyön tekeminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 hahmottaa sisustustyön kohteen 
 ottaa huomioon kohteen tyylin, kulttuurin, käyttötarkoituksen ja asiakkaan asettamat 

vaatimukset 
 dokumentoida kohteen 
 toteuttaa ammattialan sisustustöitä 
 käyttää sisustamisessa tarvittavia työmenetelmiä, -välineitä, koneita ja laitteita 
 suunnitella toteutettavaa sisustustyötään käyttäen esitystekniikoita tai mallintamista 
 käyttää työssään tila- ja rakennuspiirustuksia sekä muita suunnitelmia 
 tehdä sisustustöissä tarvittavia mitoituksia ja laskelmia sekä laskea kustannukset 
 tehdä yhteistyötä suunnittelijoiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa 
 arvioida ajankäyttöä ja noudattaa aikatauluja. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34902 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

  
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34902
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 Osaamisen arviointi 
   
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.6 Stailaaminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 

 Opiskelija osaa 
 toteuttaa asiakkaan ulkoasun, kohteen, tilan tai tapahtuman tyylin suunnittelun 
 käyttää ammattialan osaamista tyylin suunnittelussa 
 seurata trendejä ja tunnistaa tyylejä 
 käyttää ammattialansa tuotteita ja materiaaleja tyylin suunnittelussa 
 käyttää työssä esteettisiä tekijöitä 
 tehdä yhteistyötä 
 noudattaa aikatauluja. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34903 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34903
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nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.7 Taidekäsityön tekeminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 käyttää itselleen sopivaa persoonallista työskentely- ja ilmaisutapaa 
 valmistaa taidekäsityötuotteita, pieniä tuotesarjoja tai tilataideteoksia 
 valita työhön materiaalit ja työtekniikat 
 laittaa työnsä esille tilaan, joka korostaa taiteellista ilmaisua tai esitellä työnsä julki-

sessa tilassa yleisölle 
 hyödyntää näyttelymahdollisuuksia 
 noudattaa taiteelliseen toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34904 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34904
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2.4.8 Tilaustyön valmistaminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 neuvotella toimeksiantajan/ tilaajan kanssa tilaustyön toteuttamisesta 
 suunnitella ammattialan tilaustyövalmistusta 
 organisoida ammattialan tilaustyövalmistusta 
 hinnoitella tilaustyön 
 aikatauluttaa tilaustyön 
 valmistaa ammattialan tilaustyön asiakkaalle 
 viimeistellä tilaustyön 
 noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ammattityössä 
 noudattaa työn tekemisestä annettuja työturvallisuusohjeita. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34905 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34905
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Opetussuunnitelma 

2.4.9 Tuotekehitysprosessiin osallistuminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 

            Opiskelija osaa 
 toimia tuotekehitysprojektissa 
 suunnitella ja toteuttaa tuotekehitysprosessiin suunnitelmia 
 käyttää ammattialan tavan mukaisia suunnittelun ja valmistuksen työmenetelmiä, vä-

lineitä ja materiaaleja 
 käyttää suunnitelmiin elinkaareltaan sopivia ammattialan työmenetelmiä, -välineitä ja 

materiaaleja 
 tehdä luonnoksia tai muita ammattialan tavan mukaisia dokumentteja havainnoistaan 
 ottaa huomioon väri-, muoto- tai tilasommittelun vaikutukset toteuttaessaan suunni-

telmiaan 
 ratkaista suunnitelmien/dokumenttien tekemisen ongelmatilanteita 
 luoda kontakteja eri alojen ammattilaisiin 
 toteuttaa suunnitelmia yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa 
 tehdä yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa 
 käyttää suunnitelmiaan/tekemiään dokumentteja keskustelussa verkosto kumppa-

neiden kanssa 
 arvioida omaa työtään ja työskentelyään 
 noudattaa aikatauluja ja annettuja ohjeita ja sopimuksia. 
 

 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34906 

   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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. 

 
 Tutkinnon osan suorittamalla opiskelija oppii ammattialan tuotekehitysprosessin perus-

teet ja osaa toimia tuotekehitysprojektissa käyttäen ammattialan tavan mukaisia suunnit-
telun ja valmistuksen työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja. Opiskelija osaa luoda 
kontakteja eri alojen ammattilaisiin ja toteuttaa suunnitelmia yhdessä eri alojen ammatti-
laisten kanssa 

 
 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.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Opintoalan työtilat 
 Luokkatilat 
 Alan yritykset ja materiaalitoimittajien toimitilat 
 Yhteistyökumppaneiden toimintaympäristöt 

 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34906
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Opetussuunnitelma 

 Oppimismenetelmät  
 Alan teorialuennoille osallistuminen 
 Käytännön harjoitustehtävät 
 Erilaiset kokeilut 

 
 Oppimismateriaalit 

 Ammattialan keskeiset materiaalit 
 Visuaaliset materiaalit 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

2.4.10 Tuotteen valmistaminen käsityönä 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 suunnitella uniikki- tai piensarjatuotteen tuoteideaa tai tuotetta 
 valita tuotteen toteuttamistavan ja tuoteominaisuudet 
 käyttää toteuttamiseen soveltuvia työmenetelmiä, -välineitä ja työvaiheita 
 valita tuoteideaan soveltuvia materiaaleja 
 hankkia tietoa valmistusmenetelmistä ja materiaaleista 
 kehittää kädentaitoaan ja työskentelyään 
 kehittää toteuttamisen työmenetelmiä ja –vaiheita 
 kehittää valmistuksen työvälineitä 
 huoltaa työvälineitä 
 laskea kustannuksia 
 valmistaa tuotteen 
 viimeistellä tuotteen 
 ottaa vastaan palautetta 
 käyttää työssään toimintakykyä ylläpitäviä työtapoja 
 noudattaa työssä annettuja työturvallisuusohjeita. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34907 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/34907
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Opetussuunnitelma 

 Oppimisympäristöt  
 Työssäoppimispaikan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.11 Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamah-
dollisuutta 

 selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta 
 esittää liikeidean ja yritysmuodon 
 laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman 
 laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33094 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33094
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Opetussuunnitelma 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.12 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 15 osp 

Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista 
perustutkinnoista..  

2.4.13 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp 

Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa.  

2.4.14 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 osp 

 Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammattikor-
keakouluopinnoista. 

2.4.15 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työ-
tehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit 

 neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutta-
misesta 

 valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näytön suunnitelmia 

 perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toiminta-
tapoihin ja sääntöihin 

 esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumis-
jaksolla oleville opiskelijoille 

 käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella 
näkemyseroja 

 toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa 
 vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta 
 itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen ar-

vioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan 
 arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös 

muita toimimaan 
 työturvallisuusohjeiden mukaisesti. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33095 
   
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33095
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.16 Yrityksessä toimiminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

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

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

päätöksentekoon 
 arvioida yrityksen kehittämistarpeita. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33096 
   
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33096
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.17 Huippuosaajana toimiminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä 
 hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman 
 huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset 
 ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin 
 varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen 
 kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vie-

raalla kielellä 
 arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan 
 mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan 
 kehittää työtä ja työympäristöä 
 toimia alan verkostoissa 
 osallistua työyhteisön kehittämiseen. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33097 
   
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33097
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 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 työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan.  

 
 Oppimisympäristöt  

 Työssäoppimispaikan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

 Toimiminen osana työpaikan työryhmää 
 Käytännön harjoitustehtävät 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
non osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-

vasta osaamisesta. 

2.4.18 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 5 - 15 osp 

 Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaisen tutkinnon 
osan. Tämä tutkinnon osa nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta sekä sil-
le määritellään osaamispisteet (5 - 15 osp). Lisäksi määritellään tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen 
määräyksen liitteen mukaisesti. 

2.4.19 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5 - 15 osp 

Tämä voi sisältää tutkinnon osia (5 - 15 osp) vapaasti valittavista tutkinnon osista (luku 
4) kohtien 4.1 - 4.5 mukaisesti. 
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 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33098 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

3.1.1 Äidinkieli  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

matin kannalta 
 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 

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

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

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

tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen poh-
jalta.  

 
 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-
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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  

 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 

 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 

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

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

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

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

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

 Opiskelija osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttölu-
van. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

 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 

 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 

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

man ja yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstien sisältöä ja 
ilmaisutapaa. 

 Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

 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.  

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



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 39 (51) 
Opetussuunnitelma 

 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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3.1.2 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  
 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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3.1.3 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 
 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.  

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33099 

3.2.1 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  

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

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

 oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

 mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

 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.  

3.2.2 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  

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

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

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

 
 Oppimismateriaalit 

 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.  

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 

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

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

sesti 
 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-
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tuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytän-
teiden ja aikataulun mukaisesti.. 

  
 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  

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

 
 Oppimismenetelmät  

 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 

 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. 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33820/ops/tutkinnonosat/33790 

3.3.1 Yhteiskuntataidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

 osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
 osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen 
 osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä 
 osaa hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona 
 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 

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

 pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
 asiantuntijavierailut 
 vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

 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.                           

3.3.2 Työelämätaidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

 osaa hakea itselleen työpaikkaa 
 osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset kohdat 
 osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta 
 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  

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

 
 Keskeinen sisältö 

 Työhakemuksen ja ansioluettelon laatiminen 
 Työhaastatteluun valmistautuminen 
 Median käyttäminen työnhaussa 
 Oman alan työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön tutustuminen 
 Tiedon hakeminen oman työssäoppimis-/ työpaikan toiminnasta ja työtehtävistä 
 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.  
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 Oppimisympäristöt  
 tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-

tettu tila 
 pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

 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.                    

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

 Omaehtoinen yrittäjyys 
 Sisäinen yrittäjyys 
 Ulkoinen yrittäjyys 
 Yrittäjyys ja yritystoiminta Suomessa 
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 Keskeinen sisältö 
 SWOT-analyysi eli oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen 
 Liikeidea ja sen sisältö 
 Yrittäjyystestit 
 Alueen oman alan yrittäjäverkostot ja yhteistyökumppanit 
 Rahoituslähteet ja tärkeimmät laskelmat 
 Riskikartoitus ja yritysten merkitys kansantaloudelle 

 
 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  

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

 pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila  
 oman alan yritykset 
 messut, erilaiset yritystapahtumat 

 
 Oppimismenetelmät 

  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppimi-
nen 

 yritysvierailut 
 tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun liittyvät tehtävät – lähiopetuksena tai itse-

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
 yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

 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.    

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

terveyttä kuluttavina tekijöinä  
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 osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen 
ihmisen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla 
opiskelijoiden järjestämiin liikunta- tai muihin tapahtumiin tai yhteisön tilaisuuksiin  

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

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

 
 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 

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

 oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

 oppimismateriaali suunnitellaan osaksi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Tukena 
suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään lukion liikunnan ja terveystiedon kurssima-
teriaaleja 
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 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 
päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset opiskeli-
jan oppimiselle jatkossa.    


