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1 Kone- ja metallialan kuvaus ja arvoperusta sekä 
perustutkinnon tavoitteet  

 
 Ammattialan kuvaus 
 

Kone- ja metallialan koulutus on suunnattu erityisesti teknologiateollisuuden tarpeisiin. 
Teknologiateollisuudella on keskeinen asema Suomen kansantaloudessa ja ulkomaan-
kaupassa. Sen työllistämät yli 250 000 osaajaa edustavat lähes puolta koko teollisuuden 
henkilöstöstä. Lisäksi teknologia teollisuuden ulkomaisissa tytäryrityksissä työskentelee 
saman verran henkilöstöä. Yritystentuotannosta noin 70 % menee vientiin, mikä on 60 % 
Suomen koko viennistä. Teknologiateollisuuden yritykset ovat voimakkaasti kansainvälis-
tyneet ja kilpailu teknologian kehittämisessä ja markkinoinnissa on kiristynyt. Haasteeseen 
on vastattu sillä, että teknologiateollisuus käyttää 75 % Suomen tutkimus- ja kehityspa-
noksista. 

 
Kone- ja metallituoteteollisuus työllistää yli 130 000 henkilöä. Heistä 70 000 on sellaisia, 
jotka ovat suorittaneet jonkin ammatillisen tutkinnon. Kone- ja metallialan perustutkinnon 
on suorittanut 40 000. Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaneista lähes puolet työl-
listyy muiden toimialojen tuotanto-, ylläpito- ja kunnossapitotehtäviin. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuuden tärkeimpiä työtehtäviä ovat koneistustyöt, levy- ja teräs-
rakennetyöt sekä kokoonpano-, asennus- ja kunnossapitotyöt. Ala työllistää koneistajia, 
hitsaajia, levyseppiä, koneenasentajia, hienomekaanikkoja, työvälinevalmistajia, automaa-
tioasentajia ja kunnossapitoasentajia sekä valajia ja valumallinvalmistajia. Koneistustöitä 
tekeviä henkilöitä on eniten, noin 30 000. Seuraavaksi eniten, noin 20 000 työntekijää, on 
levy-, hitsaus- ja teräsrakennetöitä tekeviä. Asennus- ja kunnossapitohenkilöiden määrä 
on edellisiin verrattuna pieni, mutta tulee todennäköisesti kasvamaan tuotevalmistukseen 
liittyvän palveluliiketoiminnan kasvun myötä. 
 
Vientiin painottuvana teollisuuden alana teknologiateollisuus on hyvin riippuvainen tuottei-
den ja palveluiden maailmanlaajuisesta kysynnästä. Kotimaan korkea kustannustaso ja 
kysynnän painopisteen siirtyminen kasvaville markkina-alueille ovat jouduttaneet alan 
kansainvälistymistä ja tuotannon siirtämistä muualle. Voimakkaassa kilpailutilanteessa on 
entistä tärkeämpää huolehtia alan kilpailukyvystä ja korkeasta osaamistasosta. 

 
Teknologiateollisuuden tarvitseman henkilöstön määrä ei tule lähitulevaisuudessa Suo-
messa kasvamaan, mutta uutta ammattitaitoista työvoimaa tarvitaan erityisesti työntekijöi-
den ikärakenteesta johtuvan poistuman vuoksi. Uuden työvoiman tarve tulee olemaan 
suurinta levy- ja hitsaustöissä ja koneistustehtävissä. Kokoonpano-, asennus- ja kunnos-
sapitotehtävien osuus tulee kasvamaan. On tärkeää, että Suomesta löytyy myös tulevai-
suudessa henkilöitä, jotka osaavat hienomekaanista valmistusta ja työvälinevalmistusta. 

 
 Ammattialan arvoperusta 
 

Kone- ja metallituoteteollisuuden toiminta vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään, 
elinympäristönlaatuun ja turvallisuuteen, maan elinkeinoelämään ja yhteiskunnan sosiaa-
liseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kehitykseen sekä eri tuotannonalojen työturvallisuu-
teen ja luonnon hyvinvointiin. Alan kannalta tärkeitä kehittämisalueita ovat elinkeinoelä-
män ja yhteiskunnan tehokas ja ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys sekä ihmis-
ten jokapäiväisen elämänlaadun ja turvallisuuden parantaminen. 
 
Alan tuotannon ja palvelujen keskeisiä lähtökohtia ovat tuotteiden kestävyys ja toiminta-
varmuus, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, helppokäyttöisyys, pieni energian kulutus ja 
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esteettisyys. Liiketoimintaa ohjaavat palvelujen, työn ja tuotteiden hyvä laatu, toiminnan 
tuottavuus ja kannattavuus, yrittäjyys ja innovatiivisuus sekä ammattitaidon ja osaamisen 
arvostus. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuuteen liittyvä menestyksellinen ja vastuullinen yritystoiminta 
perustuu ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, tasa-arvoon, suvaitsevaisuu-
teen, rehellisyyteen, asiakaskeskeisyyteen, terveiden kilpailunperiaatteiden noudattami-
seen ja siihen, että työyhteisössä huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja tuotteiden, 
palvelujen ja työn sekä ammattitaidon ja ympäristön jatkuvasta kehittämisestä. 
 
Kone- ja metallialan ammattilainen on oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, huolellinen, 
täsmällinen ja luotettava. Hän arvostaa omaa ja toisten työtä, noudattaa sovittuja työelä-
män käytäntöjä ja toimii työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Hän tuntee vastuunsa ja 
huolehtii työsuojelusta ja ympäristönsuojelusta. Hän toimii asiakaslähtöisesti ja huolehtii 
työn laadusta ja ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä. 

 
 Perustutkinnon tavoitteet 
 

Kone- ja metallialan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja-
alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden valmistustehtäviin, kone-, laite- ja automaa-
tioasennuksiin sekä kunnossapitotehtäviin. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi hänellä 
on erikoisosaaminen johonkin työtehtävään ja valmiudet oppia uusia taitoja työtehtävien 
mukaan. Hänellä on materiaalituntemusta ja hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja 
toimintaa. Hän osaa käyttää käsityövälineitä sekä valmistuksessa ja kunnossapidossa 
käytettäviä koneita.  
 
Tutkinnon suorittanut osaa erilaisia valmistustekniikoita ja koneiden ja laitteiden kokoon-
panossa ja asennuksessa käytettäviä työmenetelmiä. Hän osaa tehdä työtehtäväkokonai-
suuksia työpiirustusten ja työselitysten mukaan, soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaih-
televissa työelämän tilanteissa sekä toimia itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä. Hän osaa 
toimia laatujärjestelmien mukaan ja tehdä laadunvalvontaan ja kunnossapitoon liittyviä 
mittauksia. 
 
Tutkinnon suorittanut osaa käyttää tietotekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä. Hän 
osaa käyttää ohjattuja koneita ja hänellä on valmiudet tavallisten käyttö- ja kunnossapito-
järjestelmien käyttöön ja ohjelmointiin. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia, työselityksiä ja 
työohjeita sekä osaa laatia yksinkertaisia työpiirustuksia käsivaraisesti ja CAD-ohjelmalla. 
 
Tutkinnon suorittanut osaa työhönsä liittyvän suullisen ja kirjallisen viestinnän. Tarvittaes-
sa hän selviytyy viestinnästä ja vuorovaikutustilanteista myös toisella kotimaisella ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 
 
Tutkinnon suorittanut noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, käyttää koneita ja laitteita tur-
vallisesti ja hänellä on työturvallisuuskorttiin ja tulityökorttiin edellytettävät tiedot ja taidot.  
Hän huolehtii työsuojelusta ja henkilökohtaisesta suojautumisesta, jätteiden käsittelystä ja 
ympäristönsuojelusta. Hän ymmärtää ja ottaa huomioon oman työnsä vaara- ja kuormitus-
tekijät ja niiden vaikutukset itseensä ja työympäristöön sekä toimii niiden edellyttämällä 
tavalla. Hän käyttää aina tarvittaessa henkilönsuojaimia, huolehtii terveydestään, toiminta-
kyvystään ja omalta osaltaan työpaikan työhyvinvoinnista. 
 
Hänellä on valmius ensiavun antoon sairauskohtaus- ja työtapaturmatilanteissa. 
 
Tutkinnon suorittaneella on sisäistä yrittäjyyttä toimia organisaation laatutavoitteiden mu-
kaisesti ja kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta edistävällä tavalla.  
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Hänellä on käsitys siitä, miten osaamista voidaan tuotteistaa, ja hän kykenee osallistu-
maan omaan toimialaansa liittyvään liiketoiminnan ja sen kehittymisen arviointiin. 
Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa oppimaansa tietoa työtehtävissä sekä arvioida ja jä-
sentää sitä. Hän osaa arvioida omaa työtään ja oppimistaan. Hän tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisprosessinsa ja -tyylinsä. Hän osaa ratkaista työssään esiin tulevia ongel-
mia sekä tehdä valintoja ja päätöksiä. 
 
Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Hän toi-
mii työyhteisön jäsenenä joustavasti ja rakentavasti sekä kohtelee muita tasavertaisesti. 
Hän noudattaa työyhteisön käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja sekä toimii vuorovaiku-
tustilanteissa eri tilanteiden vaatimalla tavalla. 
 
Hän osaa toimia vuorovaikutteisesti ja kommunikoida asianmukaisesti työtilanteissa.  
Hän osaa kertoa asiansa ymmärrettävästi ja ilmaista mielipiteensä selkeästi, rakentavasti 
ja luottamusta herättävästi. 
 
Tutkinnon suorittanut tekee työtään sovitulla tavalla, huolellisesti, tarkasti ja vastuun-
tuntoisesti sekä noudattaa työaikoja. Hän työskentelee ammattikäytäntöjen ja laatuvaati-
musten mukaisesti sekä arvostaa omaa ja muiden työtä. 
 
Hän on suvaitsevainen ja toimii toisia kohtaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. 
Omalla toiminnallaan hän edistää työssä viihtymistä sekä yhteistyötä ja avoimuutta työyh-
teisössä. Hän noudattaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajansuojasäädöksiä. 
 
Tutkinnon suorittanut tuntee työturvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä. Hän pitää työ-
paikkansa siistissä järjestyksessä ja puuttuu aktiivisesti työssään ja työympäristössä ha-
vaitsemiinsa epäkohtiin. Hän käyttää henkilönsuojaimia ja työkoneiden turvalaitteita työ-
turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Hän osaa käsitellä painavia kappaleita se-
kä varoa tärinää, melua ja hengitysilman epäpuhtauksia. 
 
Tutkinnon suorittanut huolehtii omasta terveydestään ja toimintakyvystään sekä toimii 
myös muiden terveyttä ja työkykyä edistävällä tavalla. Hän käyttää terveellisiä työtapoja ja 
ergonomisesti oikeita työasentoja. Hän tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja 
ja terveyshaittoja sekä osaa torjua ja suojautua niiltä. 

 
Tutkinnon suorittanut asennoituu työhönsä niin, että toimii kaikissa tilanteissa työyhteisön 
parhaaksi ja edistää toiminnallaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja työnantajan 
toiminnan kannattavuutta. Hän on oma-aloitteinen ja aktiivinen työyhteisön jäsen sekä 
toimii innovatiivisesti ja yritteliäästi. Hän osaa tehdä työtapavalintoja työn kokonaistalou-
delliset seikat huomioon ottaen ja arvioida omaan työhönsä materiaali- ja työkustannuk-
sia. 

 
Tutkinnon suorittanut käyttää materiaaleja säästeliäästi ja työskentelee niin, että jätteitä 
syntyy mahdollisimman vähän. Hän käyttää ympäristömyönteisiä työ- ja toimintatapoja ja 
raaka-aineita sekä mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä materiaaleja. Hän tunnistaa 
ongelmajätteet ja käsittelee syntyvät jätteet tarkoituksenmukaisesti. 

 
Tutkinnon suorittanut työskentelee tietoisena siitä, että tuotteen ulkonäöllä ja viimeistellyllä 
työjäljellä on ratkaiseva merkitys lopputuloksessa. Hän tunnistaa kauniit muodot ja raken-
teet sekä tiedostaa viisteiden ja pyöristysten merkityksen. 
 
Tutkinnon suorittanut osaa peruslaskutoimitukset sekä osaa käyttää suhdelukuja ja laskea 
työhön liittyviä laskutehtäviä, kuten kulmia, pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän osaa lukea työ-
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tehtävissä esille tulevia matemaattisia malleja, kuvaajia ja tilastoja sekä soveltaa mate-
maattisesti kuvattuja ratkaisumalleja ongelmatilanteissa.  
 
Tutkinnon suorittanut tuntee metallien ja muovien ominaisuuksia ja kevytmetallimerkintöjä. 
Hän tietää tavallisimpien materiaalien ominaispainot ja lämpölaajenemisen suuruusluokki-
na sekä alumiinin ja tavallisimpien teräslaatujen käyttäytymisen työstettäessä ja hitsatta-
essa. Hän tietää lämmön tuonnin vaikutuksen teräksen rakenteeseen ja tietää, mitä ta-
pahtuu teräksen karkaisussa ja päästössä. 
 
Tutkinnon suorittanut osaa käyttää erikoistumisalueensa mukaisen numeerisesti ohjatun 
koneenohjelmointiohjelmaa tai jotain käyttö- ja kunnossapitojärjestelmän tiedonhallintaoh-
jelmaa. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa tiedon hankinnassa ja taltioinnissa sekä rapor-
toinnissa ja viestinnässä. 
 
Tutkinnon suorittanut osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksente-
koon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Hän kunnioittaa ihmis-
oikeuksia ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hän noudattaa yhdenvertaisuuslain peri-
aatteita ja kohtelee muita tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai vam-
maisuudesta riippumatta. Hän osaa toimia asiallisesti ja luontevasti eri etnisestä taustasta 
tai kulttuuripiiristä tulevien ihmisten kanssa ja osaa käyttää kieli- ja viestintätaitojaan. 
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1.1 Kone- ja metallialan perustutkinnon, valmistustekniikan osaamisalan muodostuminen  

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

1 Pakolliset tutkinnon osat    2.5 Valinnaiset tutkinnon osat  

2.1.1 Asennuksen ja automaation perustyöt 15  2.2.1 Koneistus (Levyseppähitsaajalle) 30 

2.1.2 Koneistuksen perustyöt 15  2.2.2 Levy- ja hitsaustyöt (Koneistajalle) 30 

2.1.3 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15  2.5.14 Asennushitsaus 15 

    2.5.15 Hitsaus 15 

 Koneistajan pakollinen tutkinnon osa 30  2.5.18 Levy- ja teräsrakennetyöt 15 

2.2.1. Koneistus   2.5.23 Rakennusten teräsosien valmistus 15 

    2.5.25 CAD/CAM 2D-työstöratojen valmistus 15 

    2.5.27 CNC-Sorvaus 15 

    2.5.28 CNC.Jyrsintä 15 

 Levyseppähitsaajan pakollinen tutkinnon  
osa 

   Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin  
perustuva tutkinnon osa, 15 osp 

 

2.2.2 Levy- ja hitsaustyöt 30  2.5.51 Manuaalikoneistus 15 

3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 
 

 5 

  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 
hyödyntäminen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

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 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 

4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 

4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 

4.5 
4.6 

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnonosa 
Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Kone- ja metallialan valmistustekniikan osaamisalan ammatillisten tutkinnon osien valin-

naisina tutkinnon osina, henkilökohtaisen opintopolun kautta tarjolla on Levyseppähitsaa-
jalle tutkinnon osa 2.2.1 Koneistus ja vastaavasti Koneistajalle tutkinnon osa 2.2.2 Levy- 
ja hitsaustyöt, joka mahdollistaa sekä koneistajan että levyseppähitsaajan osaamisen 
hankkimisen. Lisäksi tarjolla ovat tutkinnon osat: 2.5.14 Asennushitsaus, 2.5.15 Hitsaus, 
2.5.18 Levy- ja teräsrakennetyöt, 2.5.23 Rakennusten teräsosien valmistus, 2.5.25 
CAD/CAM-2D työstöratojen valmistus, 2.5.27 CNC-sorvaus, 2.5.28 CNC-jyrsintä ja paikal-
lisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 2.5.51 Manuaalikoneistus. Opiske-
lijan valinnan osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voivat toteutua henkilökohtaisen opinto-
polun kautta, työssäoppimalla tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.   

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

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

 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 Tutkinnossa etenee ensimmäisenä opiskeluvuotena kaikille pakolliset tutkinnon osat 
2.1.1, 2.1.2 ja 2.1.3 samanaikaisesti. Toisena vuonna osaamisalojen pakolliset tutkinnon 
osat 2.2.1 ja 2.2.2 samanaikaisesti. Osittain toisena ja osittain kolmantena vuotena valin-
naiset tutkinnon osat samanaikaisesti. 

 
  Opintojen tarjonta on suunniteltu kolmelle vuodelle. Tutkinnon osat opitaan työelämän 

toimintakokonaisuuksina, työprosessin mukaan edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja to-
teutuksesta voidaan poiketa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaises-
ti. Opinnot voivat olla lyhemmät kuin kolme vuotta, jos opiskelijalla on osaamisen tunnus-
tamisia.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa perustutkinnon perusteiden mukaisesti 

numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen 
suunniteltu ajoitus. Kone- ja metallialan perustutkinnossa työssä oppimalla hankitaan 
osaamista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kol-
mannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukai-
sesti.  
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Kone ja metallialan perustut 
kinto 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Asennuksen ja automaation perustyöt 
 

3
5 

                        

2.1.2 Koneistuksen perustyöt 
 

1
5 

                        

2.1.3 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 
 

3
0 

                        

 Koneistajan pakollinen tutkinnon osa                          
2.2.1 Koneistus 

 

2
0 

                        

 Levyseppähitsaajan pakollinen tutkin-
non osa 

                         

2.2.2 Levy- ja hitsaustyöt 
 

2
0 

                        

2.5 Valinnaiset tutkinnon osat 
 

1
5 

                        

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          
3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1

1 
                        

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 tarvit-
tava 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 ter-
veystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 
 

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 

osp 

1
0 

                        

 
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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  Opintopolkuvaihtoehtoja 

 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opinto-
polku voi muodostua useasta erilaisesta vaihtoehdosta. Opiskeluaika riippuu osaamisen 
hankkimiseen kuluvasta ajasta. Sitä voidaan joustavoittaa tai nopeuttaa henkilökohtaisilla 
valinnoilla, henkilökohtaisesti mitoitetun tai ajoitetun työssäoppimisen kautta tai hankki-
malla esimerkiksi samanaikaisesti useamman tutkinnon osan osaamista. 

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunniteltu 

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

  
Esimerkkejä opin-
topoluista 

Ammatilliset valinnai-
set tutkinnon osat,  60 
osp 

Yhteisten tutkinnon osien valin-
naiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat 
tutkinnon osat, 10 osp 

Peruspolku työ-
elämään. 

Kohdan 2.5 valinnai-
sista tutkinnon osista 
60 osp. 

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät.  Työssäoppien kone- ja 
metallialan työkokemus. 

Peruspolku moni-
osaajana työelä-
mään sekä Koneis-
tajan että Levysep-
pähitsaajan tutkin-
tonimikkeellä tai 
jatko-opintoihin 
esim. AMK.  

Levyseppähitsaajalle 
2.2.1 Koneistus 30 
osp  
Koneistajalle 2.2.2 
Levy- ja hitsaustyöt 
30 osp.  
Lisäksi tarjolla olvista 
kohdan 2.5 valinnai-
sista tutkinnon osista 
30 osp.   

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 
. 

Työssäoppien kone- ja 
metallialan työkokemus. 

Lukio-opinnoilla 
täydennetty polku 
jatko-opintoihin 
esim. AMK.. 

Osa lukio-opintoja, 
osa tarjolla olevia 
kohdan 2.5  valinnai-
sia  tutkinnon osia. 

Lukio-opinnot, valinnaisten yhdis-
telmät. 

Lukio-opinnot ja  työssä-
oppien kone- ja metalli-
alan työkokemus. 

Huippuosaajaksi tai 
jatko-opintoihin  
AMK,  tai muu ala. 

2.5.50 Huippuosaaja-
na toimiminen. tai, 
yksilöllinen suunni-
telma kilpailuvalmen-
nukseen ja työssäop-
pimiseen kohdan 2.5 
valinnaisista tutkinnon 
osista. 

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

Työssäoppien kone- ja 
metallialan työkokemus. 

Polku toisen tutkin-
non tai lukion jäl-
keen muodostuu 
pakollisista tutkin-
non osista 75 osp. 

Tutkinnon osa jo 
valmiista tutkinnosta 
tai lukio-opinnoista. 
Lisäksi tutkinnon osia 
2.5 valinnaisista 
tutkinnon osista..  

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

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta, Ko-
ne- ja metallialan perus-
tutkinnosta, tai lukio-
opinnoista.. 

 

  Opintojen ohjaus 

 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 
osaan. Opinto-ohjaus on opiskelijan koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa opiskelija 
saa opettajilta, ammatillisilta ohjaajilta, erikoisammattihenkilöiltä, opinto-ohjaajilta ja muilta 
opiskelijahuollon toimijoilta tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta opintojensa eri 
vaiheissa. Opinto-ohjauksen eri osa-alueita ovat kasvatuksellinen ohjaus, oppimisen ja 
opiskelun ohjaus sekä uraohjaus. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä uraohjauksen 
kannalta keskeinen väline on opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. 
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Opiskelijan kanssa käydään HOPS -keskustelu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kes-
kustelussa 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.   

  Yrittäjyys 

 Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 
on osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa yrit-
täjyyteen 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 yrittäjyy-

den esimerkkeinä pidetään yrityksen ja yhteisön menestymistä edistävien mahdollisuuk-
sien havaitsemista ja niihin tarttumista. Sisäinen yrittäjyys sisältyy kaikkien ammatillisten 
tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.  

 
 Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin 

ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrittä-
jyys -opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnaisiin 
opintoihinsa 15 osaamispisteen laajuiset yrittäjyys -opinnot. 

  Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista on tämän ope-
tussuunnitelman liitteenä (Liite 1).   

  Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 Opiskelijalla on oikeus saada Kone- ja metallialan perustutkinnon perusteiden ammattitai-
tovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja tunnustettua. 
Ennen tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tutkinnon suoritta-
misen aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut aiemmilla opinnoil-
laan tai tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perustei-
den ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoittei-
siin.  

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuk-

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

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

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

 

2 Kone-ja metallialan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammatti-
taitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat   

 Asennuksen ja automaation perustyöt 15osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Tutkinnon osan suorittaja osaa 

o lukea asennus- ja kokoonpanopiirustuksia 
o lukea sähköisiä, pneumaattisia ja hydraulisia kytkentäkaavioita 
o lukea työohjeita sekä käyttö- huolto- kokoonpano-ohjeita 
o koneiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita ja koneenelimiä 
o käyttää käsityövälineitä turvallisesti ja huolehtii niiden kunnosta 
o tehdä laiteasennusmittauksia rulla- ja työntömitalla ja osaa käyttää konevesivaakaa 
o selvittää tavallisimmat kierteet mittaamalla ja taulukoiden avulla sekä osaa tehdä kier-

teitä manuaalisesti 
o tehdä vierintälaakerien asennuksia ja ketju- ja hihna-asennuksia sekä osaa asentaa 

tiivisteitä 
o pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponentit, niiden toiminnan, ohjaustavat ja piir-

rosmerkit sekä tietää hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien toimintaperiaatteet 
o paineilman tuottamisen perusasiat, kuten suodattamisen, kuivaamisen ja paineen 

säädön 
o valita komponentit ja rakentaa yksinkertaisen jotain toimintoa mallintavan pneumaatti-

sen järjestelmän 
o sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset ja fysikaaliset perusteet sekä riip-

puvuussuhteet, kuten Ohmin lain ja perusasiat tasa- ja vaihtovirrasta 
o yleistä sähköturvallisuutta koskevien määräysten koneita ja laitteita ja niiden sähkö-

asennuksia koskevat perusasiat 
o tiedollisesti ja taidollisesti perusasiat sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 määrit-

tämästä sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta 
o perusasiat sähköjärjestelmistä ja instrumentoinnista 
o suorittaa sähkötekniikan perusmittauksia yleismittarilla 
o varmistaa työkohteen jännitteettömyyden ja suojamaadoituksen 
o tehdä yksinkertaisia sähkömekaanisia ohjauksia kaavioiden perusteella 
o tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä vastaavan ensiavun annon 
o laatujärjestelmien mukaisen toiminnan ja laadunvalvonnan periaatteet asennuksessa. 

 
 Opiskelija opiskelee ja hankkii tutkinnonosan aikana  

o tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/43166 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/43166
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 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  

o Automaation perustyöt 
o Asennuksen perustyöt 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija osaa kokoonpanopiirustusten ja kytkentäkaavioiden avulla asentaa koneenosia 
ja komponentteja sekä pienimuotoisia toimintajärjestelmiä ja moottorien ja toimilaitteiden 
kytkentöjä. Opiskelija huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä, parantaa työ-
suoritustaan työn edetessä, on aktiivinen, hoitaa vuorovaikutustilanteita myös vieraalla 
kielellä ja toimii laatujärjestelmän mukaisesti. 
 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista: 
 
Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. 

2.1.1.1. Automaation perustyöt  

 
 Opiskelija oppii asentamaan kytkentäkaavioiden avulla pienimuotoisia toimintajärjestelmiä 

ja moottorien ja toimilaitteiden kytkentöjä Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä 
olevasta sähköisestä oppimateriaalista ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee te-
kemällä harjoitustöitä, yksilö- ja ryhmätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittä-
jyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen  työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o sähköiset perussuureet 
o perusasiat sähköjärjestelmistä 
o sähkötekniikan perusmittaukset 
o perusasiat sähkötyöturvallisuusuudesta 
o koneiden käyttö- huolto- kokoonpano 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-
vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa kannuste-
taan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä ja sään-
nöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti ar-
vioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
 

 Oppimisympäristöt  
o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 

opetuskäyttöön varustetut oppimisympäristöt 
o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
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 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o Sähkötekniikan oppimateriaalia ja siihen liittyviä harjoituksia.   
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan lopussa ammattiosaamisen näytöllä.  

2.1.1.2. Asennuksen perustyöt  

 
Opiskelija harjoittelee kokoonpanopiirustusten avulla asentamaan koneenosia ja kom-
ponentteja Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä olevasta sähköisestä oppimate-
riaalista ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee tekemällä harjoitustöitä, yksilö tai 
ryhmätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi 
työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o koneiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet 
o työkalut 
o asennukset 
o hydrauliikan peruskomponentit 
o pneumatiikan peruskomponentit 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-
vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa kannuste-
taan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä ja sään-
nöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti ar-
vioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustetut oppimisympäristöt 

o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 
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 Oppimismateriaalit 
o asennustekniikan oppimateriaalia ja siihen liittyviä harjoituksia sekä koneiden ja laittei-

den käyttö- ja huolto-ohjeet 
 
 Osaamisen arviointi  
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointi-keskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai kumpikin erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta 
päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ar-
vioinnista. 

 Koneistuksen perustyöt, 15osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o piirtää yksinkertaisen koneenpiirustuksen teknisen piirustuksen standardit, hallitsee 
teknisen konepiirustuksen projektioiden käännöt ja 

o mitoittaa piirtämänsä koneenpiirustuksen 
o koneenpiirustuksen mittakaavat 
o piirtää leikkauskuvannon 
o porakoneen, sorvin ja jyrsinkoneen rakenteen 
o eri koneistusmenetelmien työstöliikkeet ja osaa nimetä ne eri koneistusmenetelmille 
o tietää työstöterätyypit ja terämateriaalit sekä niiden käytön ja merkityksen työstötapah-

tumassa 
o laskea työstöarvot pikateräs- ja kovametalliterille sekä terien pintojen, särmien ja kul-

mienmäärittelyn perusteet 
o sorvata lieriöpintoja ja viisteitä, joiden tarkkuusvaatimukset ovat vähäisiä 
o käyttää keskiö- ja kierukkaporaa, kierretappia ja kierreleukoja sorvissa 
o valita työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein sor-

viin 
o asettaa jyrsinkoneen pöydälle ruuvipuristimen ja kiinnittää siihen koneistettavan kap-

paleen niin, ettei se vahingoitu 
o jyrsiä jyrsinkoneella tasopintoja 
o valita jyrsinkoneeseen työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa 

terän oikein 
o käyttää erilaisia porakoneita ja poraustyökaluja 
o mitoittaa ja piirrottaa työpiirustuksen mukaiset reikien paikat levylle 
o kiinnittää porattavan kappaleen koneruuvipuristimeen 
o tunnistaa eri kierretyypit ja osaa kierteittää reikiä työpiirustuksen mukaisesti 
o valita porakoneeseen työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa 

terän oikein 
o teroittaa käsivaraisesti poran hiomakoneella 
o valmistaa kierteitä kierretapilla ja kierrepakalla 
o valita oikean poranterän kierrereikään 
o viimeistellä valmistamansa kappaleen 
o mitata rullamitalla, työntömitalla ja mikrometrillä 
o tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä on 

valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen. 
 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/43164 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/43164
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 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  

o koneistuksen perustöiden piirustustekninen osaaminen  
o sorvaus 
o jyrsintä ja poraus 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija osaa valmistaa työpiirustusten mukaan osia (tarkkuusvaatimus karkea), jotka 
sisältävät pinnoiltaan yksinkertaisia koneistuksia manuaalisilla työstökoneilla, kuten lieriö-
pintojen sorvausta, tasopintojen jyrsintää, porausta ja kierteitystä. Hän osaa laatia yksin-
kertaisten koneenosien työpiirustuksia käsin piirtämällä ja CAD-ohjelmalla, tehdä kappa-
leiden viimeistelytyöt ja suorittaa valmiinkappaleen tarkastusmittaukset. Opiskelija pitää 
työpaikkansa siistinä ja järjestyksessä, parantaa. työsuoritustaan työn edetessä, toimii ak-
tiivisena työparina tai ryhmän jäsenenä ja työskentelee huolellisesti ja tarkasti, huolehtii 
koneiden ja laitteiden huollosta ja korjauksesta. 
 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista: 

  
Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. 

 

2.1.2.1. Koneistuksen perustöiden piirustustekninen osaaminen 

 
Opiskelija osaa laatia yksinkertaisten koneenosien työpiirustuksia käsin piirtämällä ja 
CAD-ohjelmalla. Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä olevasta sähköisestä op-
pimateriaalista ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee tekemällä harjoitustöitä, yk-
silö- ja ryhmätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja 
huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
Keskeinen sisältö 
o koneenpiirustukset 
o mittakaavat  
o piirrosmerkit 
o projektioiden käännöt 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja tai -töiden tekemisen aikana ta-
pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
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 Oppimisympäristöt  
o teorialuokka ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-

käyttöön varustettu oppimisympäristö 
o työssäoppimisen oppimisympäristöt 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o Konepiirustuksen oppimateriaalia ja siihen liittyviä harjoituksia  
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan lopussa ammattiosaamisen näytöllä 

2.1.2.2. Sorvaus 

 
Opiskelija osaa valmistaa työpiirustusten mukaan osia (tarkkuusvaatimus karkea), kuten 
lieriöpintojen sorvausta, tehdä kappaleiden viimeistelytyöt ja suorittaa valmiin kappaleen 
tarkastusmittaukset. Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä olevasta sähköisestä 
oppimateriaalista ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee tekemällä harjoitustöitä, 
yksilö- ja/tai ryhmätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan 
ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

  
 Keskeinen sisältö 

o sorvin rakenne 
o työstöliikkeet 
o työstöterätyypit ja terämateriaalit 
o työstöarvot 
o mittaukset 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-
pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila opettajan tuntisuunnittelun mukaisesti.  

o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
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tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o Koneistustekniikan oppimateriaalia ja siihen liittyviä harjoituksia. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan lopussa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.3. Jyrsintä ja poraus 

 
Opiskelija osaa valmistaa työpiirustusten mukaan osia (tarkkuusvaatimus karkea), jotka 
sisältävät pinnoiltaan yksinkertaisia koneistuksia manuaalisilla työstökoneilla, tasopintojen 
jyrsintää, porausta ja kierteitystä. Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä olevasta 
sähköisestä oppimateriaalista ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee tekemällä 
harjoitustöitä, yksilö- ja ryhmätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yri-
tystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 
 

 Keskeinen sisältö 
o jyrsin- ja porakoneen rakenne 
o työstöliikkeet 
o työstöterätyypit ja terämateriaalit 
o työstöarvot 
o mittaukset 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-
pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.
  

 Oppimisympäristöt  
o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 

opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö  
o työssäoppimisen oppimisympäristöt 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o Koneistustekniikan oppimateriaalia ja siihen liittyviä harjoituksia 
 
 Osaamisen arviointi 
   
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
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viointi-keskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai kumpikin erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta 
päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ar-
vioinnista. 

 Levytöiden ja hitsauksen perustyöt, 15osp  

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa  

o lukea levykappaleiden työpiirustuksia, hahmottaa kappaleen kuvannoista ja ymmärtää 
mitoitusmerkinnät ja tavalliset hitsausmerkinnät 

o piirtää kuvantoja yksinkertaisista levyosista, osaa projektioiden käännöt sekä osaa 
piirtää leikkauskuvantoja ja mitoittaa  

o piirrottaa ja osaa keskeisimmät piirrottamiseen liittyvät mittaus- ja piirtämistekniset 
ratkaisut, kuten janan puolittaminen, kohtisuoran piirtäminen sekä kulman ja ympyrän 
jakaminen osiin  

o leikata levyjä kuhunkin työhön parhaiten soveltuvilla levysaksilla, kuvioleikkureilla ja 
nakertajilla piirrotusmerkintöjen mukaisesti 

o leikata levyjä suuntausleikkurilla; tehdä perussäädöt sekä levyjen asetukset ja kiinni-
tykset mittojen mukaan 

o kulmata ja pyöristää levyaihioita 
o käyttää erilaisia hioma- ja porakoneita yleisimmissä hionta-, katkaisu- ja poraustöissä 
o tehdä työstettyjen kappaleiden viimeistelytyöt sekä käsityökaluilla että koneilla 
o käyttää pylväs- tai säteisporakonetta ja porata levyihin reikiä 
o tehdä ruuvi- ja vetoniittiliitoksia 
o polttoleikata levyjä käsivaraisesti piirrotusten mukaan 
o hitsata kaasuhitsausprosessilla 
o hitsauksen perusteet puikkohitsausprosessilla 
o hitsauksen perusteet MAG-hitsausprosessilla 
o levyosien liittämisen yhdellä juotosmenetelmällä 
o mitata pituus- ja kulmamittoja 
o tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat niin, että hänellä on 

valmius tulityökortin suorittamiseen. 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf 
  
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankittu osaaminen esimerkiksi 

tulityö-, työturvallisuus- ja Ea1 -korttikoulutus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Levytöiden ja hitsauksen perusteiden piirustustekninen osaaminen  
o Koneet ja laitteet 
o Työprosessit 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija hallitsee eri hitsausprosesseissa sekä levytyöstöissä käytettävät koneet ja lait-

teet. Hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja hitsaustekniset laatu-
vaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita ja osaa tehdä eri levymateriaaleista (te-

http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf
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räkset ja alumiini) levytyökokonaisuuksia, jotka ovat viimeisteltyjä pintakäsittelyä tai muuta 
jatkokäsittelyä varten. 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueilta: 
 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. 

2.1.3.1. Levytöiden ja hitsauksen perusteiden piirustustekninen osaaminen  

 
 Opiskelija osaa laatia levykappaleiden yksinkertaisia työpiirustuksia käsin piirtämällä ja 

CAD-ohjelmalla. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan sekä 
huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan 
yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työpiirustukset 
o mittakaavat  
o piirrosmerkit 
o projektioiden käännöt 
o hitsausmerkinnät 
o leikkauskuvannot 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-
pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen.  Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 Oppimisympäristöt  
o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 

opetuskäyttöön varustettu tila  
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o Oppimismateriaalina käytetään konepiirustuksen oppimateriaalia siihen liittyviä harjoi-
tuksia.   

 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  
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2.1.3.2. Koneet ja  

 
  Opiskelija osaa tehdä työpiirustuksen mukaan jonkin yksinkertaisen ohutlevytyökokonai-

suuden, siihen liittyvät peruslevytyöt, polttoleikkauksen ja levyjen liittämisen eri menetel-
millä sekä hitsauksen kaasu-, puikko- ja MAG-hitsausprosesseilla.  

 
  Keskeinen sisältö 

o levyn leikkaus soveltuvalla menetelmällä 
o levyn leikkaus suuntaisleikkurilla 
o kulmaus ja pyöristys 
o hioma- ja porakoneiden käyttö 
o käsityökalut  
o pylväs- ja säteisporakoneet 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-

pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppi-
minen ei etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muu-
tokset opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen 
merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o levy- ja hitsaustöiden oppimateriaalia siihen liittyviä harjoituksia, asiakastöitä, koneiden 
ja laitteiden käyttöoppaita sekä niihin liittyviä käyttöturvallisuusohjeita  

 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  

2.1.3.3. Työprosessit  

 
  Opiskelija osaa valmistaa työpiirustuksen mukaan jonkin yksinkertaisen ohutlevytyökoko-

naisuuden, siihen liittyvät peruslevytyöt, polttoleikkauksen ja levyjen liittämisen eri mene-
telmillä sekä hitsauksen kaasu-, puikko- ja MAG hitsausprosesseilla. Opiskelija hyödyntää 

osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskente-
lyssään. 

 
  Keskeinen sisältö 

o ruuvi- ja vetoniittiliitokset 
o käsivarainen polttoleikkaus 
o kaasuhitsaus 
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o MAG- hitsaus 
o juotos 
o pituus- ja kulmamittaus 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila 

Oppimismenetelmät  

 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 
sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o levy- ja hitsaustöiden oppimateriaalia siihen liittyviä harjoituksia, asiakastöitä, koneiden 
ja laitteiden käyttöoppaita sekä niihin liittyviä käyttöturvallisuusohjeita. 

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

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta päättää 
opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2. Valmistustekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 30 osp 

 Koneistus, 30 osp, Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Koneistaja 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o ymmärtää koneenpiirustuksen projektioita, leikkauskuvantoja, mitoituksia sekä niihin 
liittyviä 

o toleransseja ja pintamerkkejä 
o koneenpiirustuksen CAD-ohjelmalla 
o CNC-tekniikan perusteet 
o materiaalitekniikan ja terästen lämpökäsittelyn perusteet 
o valita piirustuksen mukaisen materiaalin ja työvarat sekä määrittää oikean työstöjär-

jestyksen 
o käyttää erilaisia mittavälineitä sekä tarkastaa ja asettaa mittavälineen ennen käyttöä 
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o käyttää kärkisorvia, yleisjyrsinkonetta, tasohiomakonetta ja erilaisia porakoneita tur-
vallisesti 

o suojavarusteita käyttäen 
o kiinnittää koneistettavan kappaleen niin, että kappaleen muoto- ja mittatarkkuus sekä 

pinnanlaatu 
o säilyvät piirustuksen mukaisina 
o tehdä tarvittavat apukoneistukset kiinnitystä varten 
o määrittää taloudelliset työstöarvot eri terille ja erilaisille raaka-aineille 
o sorvata kappaleita, joissa on monimuotoisia ulko- ja sisäpuolisia koneistettavia pinto-

ja: taso-, lieriö ja 
o kartiopintoja, viisteitä, pyöristyksiä ja sorvattavia kierteitä 
o kartiopintoihin liittyvää matematiikkaa ja mittaustekniikkaa 
o kunnostaa terät ja tekee tarvittaessa pikateräsmuototeriä 
o valmistaa jyrsimällä monimuotoisia kappaleita, joissa on tasopintoja, olakkeita, viistei-

tä, kiilauria 
o ja reikiä 
o kellottaa kiinnittimiä 
o käyttää jyrsinkoneessa jakopäätä 
o tehdä porakoneella tarkkamittaisia reikiä ja upotuksia 
o kunnostaa pikateräsporia poranteroituskoneen avulla 
o käyttää konekalvinta sorvissa, jyrsinkoneessa ja porakoneessa sekä määrittää työva-

rat konekalvinta varten 
o käyttää hiomakonetta ja tuntee yleisimmät laikkatyypit 
o valmistaa hiomalla tasopintoja ja viisteitä sekä tuntee pyöröhionnan periaatteen 
o kiinnittää hiomalaikan oikein ja valitsee laikalle oikean pyörimisnopeuden 
o tarvittaessa kunnostaa hiomalaikan 
o viimeistellä ja mitata valmistamansa kappaleen ja tehdä tarvittaessa korjauksia ai-

kaansaadakseen 
o   konepajateollisuuden laatu- ja tarkkuusvaatimukset täyttävän kappaleen kustannus-

tehokkaasti 
o laskea työ-, koneaika- ja materiaalikustannuksia 
o tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet 
o työturvallisuusmääräykset sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä 
o työstökoneisiin, työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyviä nimiä ja käsitteitä englannin 

kielellä 
o selviytyy työtilanteista englannin kielellä. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/43165 
 
  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  

o Koneistus 
o Cad- konepiirustus ja CNC- tekniikan perusteet 
o Koneistus ja hionta 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija hallitsee monipuolisesti lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, että 
hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä 
monimuotoisia kappaleita. Tutkinnon osan suorittaja pitää työpaikkansa, koneet ja työ-
välineet siisteinä ja järjestyksessä, työskentelee ergonomisesti oikein, ratkaisee työhön 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/43165
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liittyvät ongelmat itsenäisesti, muuttaa toimintatapojaan työn kuluessa niin, että on aktiivi-
nen ja aloitteellinen, hoitaa vuorovaikutustilanteet myös vieraalla kielellä, toimii työyhtei-
sön työhyvinvointia edistävästi  ja työskentelee huolellisesti ja tarkasti sekä huolehtii ko-
neiden ja laitteiden huollosta ja korjauksesta. 

 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista: Viestintä ja vuo-
rovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunnassa ja 
työelämässä tarvittava osaaminen 

2.2.1.1. Koneistus 

   
Opiskelija hallitsee monipuolisesti lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, ko-
neistuksen periaatteet, terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet sekä raaka-aineet niin, että 
hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset 
täyttäviä monimuotoisia kappaleita. Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä olevas-
ta sähköisestä oppimateriaalista ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee tekemällä 
harjoitustöitä, yksilö- ja ryhmätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yri-
tystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. Opiskelijan noudattaa 
työssäoppimispaikkana toimivan yrityksen toimintatapoja, työaikoja ja työturvallisuutta 
 

 Keskeinen sisältö 
o koneet ja laitteet 
o työstöarvot 
o asetukset 
o mittaustekniikat 

    
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu työssäoppimispaikan töiden tekemisen aikana tapahtuvaan 
arviointiin ja töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, joka perustuu sekä työ-
paikkaohjaajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskeli-
jan itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskeli-
jaa kannustetaan toimimaan ryhmähenkisesti työyhteisössä, olemaan oma-aloitteinen töi-
den tekemisessä ja säännöllisyyteen työaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 
 

 Oppimisympäristöt  
o Työssäoppimispaikka, teollisuusyritys 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on tekemällä oppiminen, työssäoppimispaikan koneisiin ja laitteisiin 

tutustuminen, työyhteisön jäsenenä toimiminen, yrityksen tietojärjestelmien hyväksi käyt-
täen. 

 
 Oppimismateriaalit 

o koneistuksen oppimateriaalia siihen liittyviä harjoituksia ja osavalmistusta 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osa loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.    
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2.2.1.2. Cad- konepiirustus ja CNC- tekniikan perusteet 

 
Opiskelija osaa piirtää konepiirustuksia CAD-ohjelmalla ja hallitsee CNC-tekniikan perus-
teet. Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä olevasta sähköisestä oppimateriaalis-
ta ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee tekemällä harjoitustöitä, yksilö- ja ryh-
mätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi 
työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 
 

 Keskeinen sisältö 
o koneenpiirustuksen projektiot ja leikkauskuvannot 
o toleranssit ja pintamerkit 
o koneenpiirustukset CAD-ohjelmalla   
o CNC-tekniikan perusteet 

    
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-
pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
 

 Oppimisympäristöt  
o Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila, opettajan tuntisuunnittelun 
mukaisesti.  

o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o teknisen piirustuksen kirjoja ja CNC-tekniikan oppimateriaalia 
  
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.3. Koneistus ja hionta 

 
Opiskelija hallitsee monipuolisesti lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, ko-
neistuksen periaatteet, terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet sekä raaka-aineet niin, että 
hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset 
täyttäviä monimuotoisia kappaleita. Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä olevas-
ta sähköisestä oppimateriaalista ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee tekemällä 
harjoitustöitä, yksilö- ja/tai ryhmätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja 
yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 
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 Keskeinen sisältö 
o koneet ja hiomakoneet 
o työstöarvot 
o asetukset 
o mittaustekniikat 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-
pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
 

 Oppimisympäristöt  
o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 

opetuskäyttöön varustettu tila 
o työssäoppimisen oppimisympäristöt 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o koneistuksen oppimateriaalia siihen liittyviä harjoituksia 
 

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

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointi-keskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai kumpikin erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta 
päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ar-
vioinnista. 

 Levy- ja hitsaustyöt, 30 osp, Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon, Le-
vyseppähitsaaja 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

o lukea levyrakenteiden työpiirustuksia hitsausmerkintöineen 
o laatia työkokonaisuudesta työvaihesuunnitelman 
o leikata levyjä suuntaisleikkureilla ja tuntee niiden toimintaperiaatteet, käyttöalueet, 

säädöt, käyttöä koskevat rajoitukset ja leikkaustyön tapaturmavaarat  
o suorittaa leikkaustehtäviä mitta-asteikkoa, piirrotusta, valoviirua ja takavastetta hyö-

dyntäen  
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o tarkistaa leikkaustuloksen mittatarkkuuden ja laadun sekä suorittaa tarvittavat korjaus-
toimenpiteet  

o levyn leikkaamisessa ja leikkaustulosten mittaamisessa tarvittavaa matematiikkaa  
o tehdä levynkäyttösuunnitelman  
o syöttää leikkaustyön parametrit CNC-koneelle ja tehdä niihin tarvittavat muutokset 
o suorittaa piirrotuksen mukaan, kuljetusrissojen ja harppien avulla, käsivaraista termis-

tä leikkausta 
o arvioida termisen leikkauksen aikana syntyvää laatua  
o perusasiat siitä, miten lika, ruoste, maali, valssihilse tai perusaineen seosaineet vai-

kuttavat leikkauksen suoritukseen  
o leikata mallineen avulla ja käyttää moottoroituja polttimia, polttimen kuljetusvaunuja ja 

putken pyörityslaitteita leikkauksessa  
o suorittaa lieriö- ja kartiovaippojen pyöristyksiä sekä osapyöristyksiä  
o levynpyöristyskoneiden tyypilliset rakenteet, toimintaperiaatteet ja ohjaustavat sekä 

käyttöalueet ja käytön rajoitukset  
o matematiikan taitojaan soveltaen mitoittaa pyöristettäviä aihioita  
o valmistaa muotomallineen pyöristysten muodon tarkistusta varten 
o aihioiden päiden esitaivutuksen merkityksen niin, että osaa suorittaa esitaivutukset 
o ottaa huomioon levyn aineesta, ainepaksuudesta ja aihion leveydestä johtuvan kerral-

laan suoritettavan pyöristyssäteen muutoksen 
o säätää pyöristyskoneen telat ja tuntee pyöristysvirheet  
o käyttää kulmauskonetta ja hyödyntää sen ominaisuuksia ohutlevyjä kulmattaessa 
o laskea oikaistut pituudet sekä laatia työ- ja taivutusjärjestyksen tuotteelle 
o suorittaa yksinkertaisia särmäyksiä manuaalisella ja CNC-ohjatulla särmäyskoneella  
o särmäyspuristimen ohjaustoiminnot, valita särmäystyökalut, asettaa ne paikoilleen ja 

suorittaa tarvittavat säätö- ja tarkistustoimenpiteet 
o laatia särmäyksen työjärjestyksen ja laskea oikaistut pituudet 
o laatia tuotteelle asetetut mittavaatimukset täyttävän taivutussuunnitelman  
o tehdä CNC-ohjelmia piirustusten mukaisesti poltto- tai plasmaleikkauskoneelle  
o tehdä tavallisten levyrakenteiden kokoonpano- ja hitsaustöitä 
o lukea standardin SFS-EN ISO 15609-1 mukaisia hitsausohjeita (WPS)  
o hitsien mitoitustavat ja mitoitusmerkinnät  
o hitsien tarkistusmittaukset 
o standardin SFS-EN ISO 5817 määrittelemät, hitsaukselle asetetut laatuvaatimukset 

hitsiluokissa B, C ja D 
o suorittaa puikkohitsauksia  
o MAG-hitsauksia, MAG-täytelankahitsauksia ja TIG-hitsauksia  
o hitsata standardin SFS-EN 287-1 tai SFS-EN ISO 9606-2 mukaisen pienahitsausko-

keen levy/levy (FW) asennoissa PA, PB ml ja PF sl valitsemallaan prosessilla, hitsi-
luokka C 

o laskea työ- ja materiaalikustannuksia 
o tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet 
o työturvallisuusmääräykset sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä 
o koneisiin, työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyviä nimiä ja käsitteitä englannin kielellä 
o selviytyy työtilanteista englannin kielellä.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf 
   
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankittu osaaminen esimerkiksi 

tulityö, työturvallisuus ja Ea1 korttikoulutus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa  osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  

 

http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Levy- ja hitsaustyöt 
o Levytyöt 
o Hitsaustyöt 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

Opiskelija hallitsee eri hitsausprosesseissa sekä levytyöstöissä käytettävät koneet 
ja laitteet. Hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja hitsaustek-
niset laatuvaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita ja osaa tehdä eri levy-
materiaaleista (teräkset ja alumiini) levytyökokonaisuuksia, jotka ovat viimeisteltyjä 
pintakäsittelyä tai muuta jatkokäsittelyä varten. Tutkinnon osan suorittaja pitää työ-

paikkansa, koneet ja työvälineet siisteinä ja järjestyksessä, työskentelee ergonomisesti oi-
kein, ratkaisee työhön liittyvät ongelmat itsenäisesti, muuttaa toimintatapojaan työn kulu-
essa niin, että on aktiivinen ja aloitteellinen, hoitaa vuorovaikutustilanteet myös vieraalla 
kielellä, toimii työyhteisön työhyvinvointia edistävästi  ja työskentelee huolellisesti ja tar-
kasti sekä huolehtii koneiden ja laitteiden huollosta ja korjauksesta.  

Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten  tutkinnon osien osa-alueista:  
Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. 

2.2.2.1. Levy- ja hitsaustyöt 

 
 Opiskelija osaa tehdä eri levymateriaaleista (teräkset ja alumiini) levytyökokonaisuuksia, 

jotka ovat viimeisteltyjä pintakäsittelyä tai muuta jatkokäsittelyä varten. Opiskelija hakee 
tietoa oppilaitoksen käytössä olevasta sähköisestä oppimateriaalista ja alan kirjallisuudes-
ta. Opiskelija työskentelee tekemällä harjoitus-töitä, yksilö- ja ryhmätyönä. Opiskelija hal-
litsee eri hitsausprosesseissa sekä levytyöstöissä käytettävät koneet ja laitteet. Hän pys-
tyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja hitsaustekniset laatuvaatimukset täyt-
täviä monimuotoisia kappaleita ja osaa tehdä eri levymateriaaleista (teräkset ja alumiini) 
levytyökokonaisuuksia, jotka ovat viimeisteltyjä pintakäsittelyä tai muuta jatkokäsittelyä 
varten. Opiskelija hyödyntää  osaamisessaan  yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työ-
kyvyn ylläpitämisen työskentelyssään.  

 
 Oppimisympäristöt  

o teollisuusyritykset sekä oppilaitos soveltuvilta osilta  
 
 Oppimismenetelmät  
  
 Työpaikalla tai oppilaitoksessa toteutuvan työssäoppimisen perustana on yhteistoiminnal-

lisuus ja työelämälähtöisyys. Käytettäviä opetusmenetelmiä ovat tekemällä oppiminen, 
opetuskeskustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.2.2. Levytyöt  

 
 Opiskelija osaa valmistaa levytyökappaleita lähtien levyraaka-aineista ja päätyen viimeis-

tellyksi levytuotteeksi. Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä olevasta sähköisestä 
oppimateriaalista ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee tekemällä harjoitustöitä, 
yksilö- ja/tai ryhmätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan 
ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 
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 Keskeinen sisältö 
o työpiirustukset 
o kappaleiden leikkaus 
o särmäyspuristimen käyttö 
o CNC-tekniikan perusteet 
o materiaalit 
o kokoonpano- ja hitsaustyöt 
o hitsausohjeet (WPS) 
o hitsien merkinnät 
o hitsausluokkien laatuvaatimukset 
o puikkohitsaus 
o MAG- hitsaus 
o TIG- hitsaus 
o hitsauskokeet 

    
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila  
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o harjoitustöitä, kirjoja hitsaustekniikat ja teräsrakenteet sekä levytyötekniikka 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  

2.2.2.3. Hitsaustyöt 

 
Opiskelija osaa valmistaa levytyökappaleita lähtien levyraaka-aineista ja päätyen viimeis-
tellyksi levytuotteeksi. Hän osaa liittää levykappaleita hitsaamalla MIG-, MAG-, TIG- sekä 
puikkohitsausprosesseilla. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoimin-
nan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o kokoonpano- ja hitsaustyöt 
o hitsausohjeet (WPS) 
o hitsien merkinnät 
o hitsausluokkien laatuvaatimukset 
o puikkohitsaus 
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o MAG -hitsaus 
o TIG -hitsaus 
o hitsauskokeet 

    
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila opettajan tuntisuunnittelun mukaisesti.   

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o harjoitustöitä, kirjoja hitsaustekniikat ja teräsrakenteet. 
  
 Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta päättää 
opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista  

2.5 Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp 

 Asennushitsaus, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 

 Opiskelija osaa 
o hitsausmerkinnät ja lukea työpiirustuksia 
o hitsata puikko-, MIG-, MAG- ja TIG-hitsausprosesseilla ja tuntee niiden keskeiset omi-

naisuudet sekä käyttöä rajoittavat tekijät asennusolosuhteissa 
o kaasupoltinlaitteiston käytön 
o kovajuottamisen  
o kaasuhitsausprosessin 
o teräksen, alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsattavuuteen vaikuttavat keskeiset 

ominaisuudet 
o ottaa huomioon hitsauspaikalla vallitsevat olosuhteet 
o valita sopivat lisäaineet ja suojakaasun perusaineen mukaan  
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o esivalmistella hitsattavat kappaleet ennen yhteen liittämistä: railon valmistus, puhdis-
tus, kappaleiden asemointi ja silloitus ennen hitsausta  

o havaita yleisimmät hitsausvirheet ja välttää ne työssään 
o ottaa huomioon lämmöntuonnin merkityksen ja sen seuraukset hitsattavalle materiaa-

lille 
o ottaa huomioon hitsausjännitysten ja muodonmuutosten vaikutukset työkappaleeseen 
o päälle- ja täyttöhitsauksen suoritustekniikan  
o kuumilla oikaisun periaatteen ja osaa tehdä yksinkertaisia oikaisuja 
o hitsien jälkikäsittelyn ja hitsaustyöhön kuuluvan välittömän korroosiosuojauksen 
o eri metallien hitsaamisen yhteen ja oikean lisäaineen valinnan 
o korroosion sähkökemialliset perusteet ja eri metallien sähkökemialliset jalousaste-erot 
o korroosion estoon vaikuttavia rakenneratkaisuja ja tehdä hiontoja ja esimerkiksi kolo-

jen ja rakojen täyttöjä 
o tulityöturvallisuuden tilapäisellä tulityöpaikalla.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf 
 
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankittu osaaminen esimerkiksi 

tulityö, työturvallisuus ja Ea1 korttikoulutus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa  osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Osavalmisteet, 10 osp 
o Kokoonpanohitsaus, 5 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet   
 
 Opiskelija osaa valmistaa työpiirustuksien mukaisia osavalmisteita ja kokoonpanoja. Hän 

hallitsee suoritustekniikat eri hitsausprosesseilla ja hitsausasennoissa. Opiskelija osaa va-
lita sopivimman hitsausprosessin ja oikeat lisäaineet sekä suojakaasut eri materiaaleille. 
Opiskelija tunnistaa yleisimmät hitsausvirheet ja osaa välttää niiden syntymisen oikealla 
hitsaustekniikalla ja hitsausparametrien tarkoituksenmukaisilla säädöillä.  

 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueista: 
Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen.  

2.5.14.1. Osavalmisteet 

 
 Opiskelija osaa valmistaa työpiirustuksien mukaisia osavalmisteita. Hän hallitsee suoritus-

tekniikat, eri hitsausprosesseilla ja hitsausasennoissa. Toimintakokonaisuuden suorittaja 
osaa valmistaa levytyökappaleita lähtien levyraaka-aineista ja esivalmistella kappaleet 
ennen hitsausta. Hän osaa liittää levykappaleita hitsaamalla MIG-, MAG-, TIG- sekä puik-
kohitsausprosesseilla. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja 
huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö  

o Työpiirustukset ja hitsausmerkinnät 
o hitsausprosessit 
o kaasupoltinlaitteiston käyttö 
o esivalmisteet: railon valmistus, puhdistus, kappaleiden asemointi ja silloitus ennen hit-

sausta  

http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf
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o lämmöntuonnin merkitys ja sen seuraukset hitsattavalle materiaalille 
o ottaa huomioon hitsausjännitysten ja muodonmuutosten vaikutukset työkappaleeseen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o harjoitustöitä, kirjoja hitsaustekniikat ja teräsrakenteet 
  
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  

2.5.14.2. Kokoonpanohitsaus 

 
 Opiskelija hallitsee eri hitsausprosesseissa sekä levytyöstöissä käytettävät koneet ja lait-

teet. Hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja hitsaustekniset laatu-
vaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita ja osaa tehdä eri levymateriaaleista (te-
räkset ja alumiini) levytyökokonaisuuksia, jotka ovat viimeisteltyjä pintakäsittelyä tai muuta 
jatkokäsittelyä varten. 

 
 Keskeinen sisältö   

o hitsausmerkit ja työpiirustukset 
o hitsausprosessit 
o materiaalien tunnistus 
o korroosion sähkökemialliset perusteet 
o korroosion estoon vaikuttavat rakenneratkaisut  ja hiontojen tekeminen esimerkiksi ko-

lojen ja rakojen täytössä 
o tulityöturvallisuus tilapäisellä tulityöpaikalla  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
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opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt   

o teollisuusyritykset sekä oppilaitos soveltuvilta osiltaan  
 
 Oppimismenetelmät  
  
 Työpaikalla tai oppilaitoksessa toteutuvan oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja 

työelämälähtöisyys. Käytettäviä opetusmenetelmiä ovat tekemällä oppiminen, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta päättää 
opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista  

  Hitsaus, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

o valita hitsausprosessin käyttökohteen mukaan 
o hitsata puikkohitsausprosessilla (111) ja tietää sen tyypilliset käyttöalueet 
o puikkohitsauksessa käytettävät hitsausvirtalähteet, niiden käyttöominaisuudet ja -

alueet  
o asentaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon ja suorittaa sen käyttöhuoltoon kuuluvat teh-

tävät ja valita virtalähteen napaisuuden puikkotyypin mukaan 
o virtalähteiden hallinta- ja säätölaitteet niin, että suorittaa hitsausvirran säädöt 
o yleisimmät käytössä olevat hitsauspuikkotyypit, niiden standardimerkinnät ja valinta-

perusteet eri käyttökohteisiin 
o puikkoluetteloja ja vertailutaulukoita käyttäen valita hitsauspuikot työkohteeseen pe-

rusaineen ja hitsaustilanteen mukaan 
o hitsauspuikkojen oikeat varastointi-, kuivaus- ja käsittelytavat sekä käsittelee niitä oi-

kein ja taloudellisesti 
o hitsata MIG- ja MAG-hitsausprosessilla (131, 135) ja tietää niiden käyttöalueet  
o hitsata TIG-hitsausprosessilla eri perusmetalleja ja tietää TIG-hitsausprosessin edut ja 

käyttöalueet 
o hitsauslaitteiston rakenteen ja varusteet sekä tehdä niihin liittyvät valinnat hitsaustilan-

teen vaatimusten mukaisesti 
o asentaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon ja suorittaa käyttöhuoltoon kuuluvat tehtävät 
o valita terästen MIG/MAG-hitsauksessa käytettävät lisäainelangat 
o valita MIG/MAG-hitsaukseen langan ohjausputken, syöttöpyörät ja virtasuuttimen vali-

tun langan mukaan ja suorittaa niiden asennus- ja säätötyöt 
o valita käytettävän suojakaasun ja tuntee niiden tunnukset  
o asentaa suojakaasuvarustuksen hitsauslaitteistoon sekä tarkistaa ja säätää kaasun 

virtausmäärän hitsauskohteen mukaisesti  
o virtalähteiden hallinta- ja säätölaitteet 
o suorittaa hitsausparametrien, kuten langan syötön, jännitteen ja induktanssin säädöt, 

ja valita työkohteeseen soveltuvan kaarialueen 
o suorittaa MIG/MAG-hitsaustehtäviä lyhytkaari-, sekakaari- ja kuumakaarialueilla sekä 

pulssikaarihitsauksen periaatteen ja sen tarjoamat edut hitsauksessa 
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o ymmärtää ja osaa laatia hitsausohjeita (pWPS) standardin SFS-EN-ISO 15609-1 mu-
kaisesti  

o hitsien mitoitustavat ja mitoitusmerkinnät  
o suorittaa hitsien tarkistusmittaukset 
o tehdä silloituksen railon ja hitsattavan kappaleen vaatimalla tavalla 
o monipalkohitsauksen edut ja tyypilliset käyttötilanteet 
o tunnistaa hitsausvirhetyypit ja niiden syntymiseen vaikuttavat yleisimmät tekijät 
o standardin SFS-EN ISO 5817 määrittelemät hitsaukselle asetetut laatuvaatimukset eri 

hitsiluokissa B, C ja D ja pystyy arvioimaan saavuttamiaan tuloksia silmämääräisesti 
ja mittaamalla 

o hitsausliitoksissa käytettävät railot ja liitosmuodot ja osaa valmistaa niitä  
o koneenrakennuksessa yleisesti käytettävien metallien hitsattavuuden  
o hallita hitsauksen aikaisia ja jälkeisiä muodonmuutoksia ja ymmärtää jännitysten vai-

kutukset 
o hitsata valitsemallaan prosessilla standardien SFS-EN 287-1 tai SFS-EN ISO 9606-2 

mukaisen pienahitsauskokeen levy/levy (FW) asennoissa PB ml, PF, PD, hitsiluokka 
C. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. 
 http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf 
 
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankittu osaaminen esimerkiksi 

tulityö, työturvallisuus ja Ea1 korttikoulutus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa  osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o TIG-hitsaus 
o MIG/MAG-hitsaus 
o Puikkohitsaus  
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija osaa käyttää eri hitsausprosesseja ja -laitteita. Hän osaa hitsata ainakin kahdel-

la eri hitsausprosessilla tavanomaista tuotevalmistusta vastaavalla tasolla.  

2.5.15.1. TIG hitsaus 

 
 Opiskelija osaa käyttää TIG hitsauslaitteita ja esivalmistella kappaleita TIG hitsaus harjoi-

tuksia varten. Hän osaa hitsata TIG hitsausprosessilla ainakin seostamatonta ja joitakin 
seostettuja teräksiä (alumiini, ruostumaton teräs). Opiskelija hyödyntää osaamisessaan 
yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö  

o eri materiaalien vaikutukset TIG-hitsaukseen 
o hitsauslaitetuntemus 
o hitsausparametrien säädöt ja koneen huolto 
o suojakaasut 
o kaasuvarustuksen asennus ja virtausmäärien säädöt 
o railonvalmistus 

 
  

http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o Teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila  

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o harjoitustöitä, kirjoja hitsaustekniikat ja teräsrakenteet. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.5.15.2. MIG/MAG hitsaus 

 
 Opiskelija hallitsee eri hitsausprosesseissa sekä levytyöstöissä käytettävät koneet ja lait-

teet. Hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja hitsaustekniset laatu-
vaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita ja osaa tehdä eri levymateriaaleista (te-
räkset ja alumiini) levytyökokonaisuuksia, jotka ovat viimeisteltyjä pintakäsittelyä tai muuta 
jatkokäsittelyä varten. 

 
 Keskeinen sisältö  

o MIG-/ MAG -hitsausprosessi ja niiden prosessitunnukset 
o laitetuntemus 
o huolto 
o hitsausparametrit, langansyötön- ja jännitteen säätö 
o suojakaasut ja niiden virtausmäärien säädöt 
o MIG-/ MAG -hitsauksen soveltuvuus alueet 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 
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 Oppimisympäristöt   
o  teollisuusyritykset tai vastaava ympäristö  

 
 Oppimismenetelmät  
  
 Työpaikalla tai oppilaitoksessa toteutuvan oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja 

työelämälähtöisyys. Käytettäviä opetusmenetelmiä ovat tekemällä oppiminen, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

2.5.15.3. Puikkohitsaus 

  
 Opiskelija osaa käyttää puikkohitsauslaitteita ja esivalmistella kappaleita puikkohitsaus 

harjoituksia varten. Hän osaa hitsata puikkohitsausprosessilla ainakin seostamatonta ja 
ruostumatonta terästä eri asennoissa. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja 
yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö   

o puikkohitsauksen käyttöalueet 
o virtalähteet 
o hitsauslaitteen säädöt ja huolto 
o hitsauspuikkotyypit ja standardimerkinnät 
o puikkotyyppien soveltuvuus eri materiaaleille 
o puikkojen varastointi ja käyttö 
o hitsausohjeet (WPS) ja standardit  
o hitsien tarkastus 
o hitsausrailot ja silloitukset 
o monipalkohitsauksen edut ja tyypilliset käyttötilanteet 
o hitsausvirhetyyppien tunnistaminen it ja niiden syntymiseen vaikuttavat yleisimmät te-

kijät 
o hitsausluokkien laatuvaatimukset 
o muodonmuutokset 
o standardin mukaiset hitsauskokeet 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila 
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 
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 Oppimismateriaalit 
o harjoitustöitä, kirjoja hitsaustekniikat ja teräsrakenteet. 

 
 Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta päättää 
opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista  

 Levy- ja teräsrakennetyöt 
  
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

o lukea työpiirustuksia ja ymmärtää leikkauskuvannot ja muoto- ja sijaintitoleranssit se-
kä hitsausmerkinnät  

o laatia työsuunnitelman ja oikean kokoonpanojärjestyksen ja valita valmistusmenetel-
mät  

o paksujen levyjen ja muototerästen sekä käsivaraisen että koneellisen polttoleikkauk-
sen SFS-EN ISO 9013 vaatimusten mukaisesti 

o paksujen levyjen leikkaamisen suuntaisleikkureilla, pyöristämisen ja särmäyksen 
o muototerästen ja rakenneputkien katkaisutyöt sahaamalla, kulmahiomakoneella ja 

muototeräsleikkureilla  
o tehdä CNC-ohjelmia piirustusten mukaan levy- ja teräsrakennetöissä tarvittaville ko-

neille  
o teräsrakennetöissä tarvittavat hitsausprosessit (puikko-, MIG/MAG- ja TIG) sekä hit-

sien mitoitustavat ja -merkinnät  
o lukea standardin ISO 15609-1 mukaisia hitsausohjeita (WPS) ja suorittaa hitsaukset 

niitä noudattaen 
o tietää standardin SFS-EN-ISO 5817 määrittelemät hitsaukselle asetetut laatuvaati-

mukset hitsiluokissa B, C ja D  
o käyttää ohjaimia ja kiinnitysvälineitä oikein  
o mitata esiasettelussa ja kiinnityksessä asento- ja rakennemitat 
o silloittaa rakenneosat niin, että riittävä rakennelujuus saavutetaan 
o tehdä tarkistusmittaukset  
o selvittää työpiirustuksista hitsausliitosten railotyypit ja valmistaa railot hiomalla, poltto-

leikkaamalla ja railonvalmistuskoneilla 
o tehdä teräsrakenteiden muotoilu-, taivutus- ja oikaisutöitä hydraulisilla puristimilla ja 

taivutusvalssaimilla 
o kylmä- ja kuumaoikaisun suoritusperiaatteet ja vaikutukset työkappaleeseen  
o suorittaa oikaisutyöt tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä käyttäen 
o käyttää turvallisesti teräsrakenteiden kokoonpanossa ja asennuksessa käytettäviä 

nosto-, kiinnitys- ja apulaitteita 
o hitsata standardien SFS-EN 287-1 ja SFS-EN ISO 9606-2 mukaisen pienahitsausko-

keen levy/levy (FW) asennoissa PA, PB ml ja PF sl valitsemallaan prosessilla, hitsi-
luokka C. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. 
 http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf  
 
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankittu osaaminen esimerkiksi 

tulityö, työturvallisuus ja Ea1 korttikoulutus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa  osaamista jo 

http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf
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hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet    

o Raskaat levytyöt 
o Teräsrakennetyöt 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
  Opiskelija osaa valmistaa työpiirustusten mukaan levy- ja teräsrakenteita lähtien levyraa-

ka-aineista, rakenneputkista ja muotoraudoista ja päätyen pintakäsittelyä varten viimeistel-
lyksi tuotteeksi.  

2.5.18.1. Raskaat levytyöt 

 
 Opiskelija osaa lukea työpiirustuksia ja ymmärtää leikkauskuvannot ja muoto- ja sijaintito-

leranssit sekä hitsausmerkinnät. Hallitsee paksujen levyjen leikkaamisen suuntaisleikku-
reilla, sekä käsivaraisen että koneellisen polttoleikkauksen SFS-EN ISO 9013 vaatimusten 
mukaisesti. Osaa hitsata MIG/ MAG ja puikkohitsausprosessilla. Opiskelija hyödyntää 
osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskente-
lyssään. 

 
 Keskeinen sisältö  

o työ ja mittapiirustukset sekä hitsausmerkinnät 
o käsivarainen ja koneellinen polttoleikkaus 
o leikkaus, pyöristys ja särmäys 
o CNC-ohjelmointi 
o asento- ja rakennemittaukset 
o esivalmisteiden silloitukset 
o tarkistusmittaukset  
o railotyypit ja niiden valmistus 
o taivutus ja oikaisu 
o nosto-, kiinnitys ja apulaitteet 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila  
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 
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 Oppimismateriaalit 

o harjoitustöitä, kirjoja hitsaustekniikat ja teräsrakenteet. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa  ammattiosaamisen näytöllä.   

2.5.18.2. Teräsrakennetyöt 

 
 Opiskelija hallitsee eri hitsausprosesseissa sekä levytyöstöissä käytettävät koneet ja lait-

teet. Hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja hitsaustekniset laatu-
vaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita ja osaa tehdä eri levymateriaaleista (te-
räkset ja alumiini) levytyökokonaisuuksia, jotka ovat viimeisteltyjä pintakäsittelyä tai muuta 
jatkokäsittelyä varten. 

 
 Keskeinen sisältö  

o teräsrakennetöissä käytettävät hitsausprosessit 
o työpiirustukset ja hitsausmerkinnät 
o työsuunnitelmat 
o hitsausohjeet  
o standardin mukaiset laatuvaatimukset 
o tarkistusmittaus 
o lämmöntuonti 
o standardin mukaiset pienahitsauskokeet 

 
 Oppimisympäristöt  

o teollisuusyritykset sekä oppilaitos soveltuvilta osiltaan  
 

 Oppimismenetelmät  
  
 Työpaikalla tai oppilaitoksessa toteutuvan oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja 

työelämälähtöisyys. Käytettäviä opetusmenetelmiä ovat tekemällä oppiminen, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

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

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta päättää 
opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 Rakennusten teräsosien valmistus, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

o lukea teräsrakenteiden ja niihin liittyvien osavalmistusten työpiirustuksia sekä mitata ja 
piirrottaa työpiirustusten mukaan  

o profiilityypit ja lukea profiilityyppi- ja materiaalimerkintöjä 
o rakennusten teräsosien, kuten palkkien, pilarien, ristikoiden, siteiden ja välipohjapalk-

kien, rakenteet ja laatuvaatimukset 
o katkaista muototeräksiä sahaamalla, kulmahiomakoneella ja muototeräsleikkureilla 
o leikata levyjä mekaanisilla ja CNC-ohjatuilla suuntaisleikkureilla 
o käsivaraisen termisen leikkauksen ja ohjainapuvälineiden käytön 
o käyttää ja ohjelmoida poltto- ja plasmaleikkauslaitteistoja 
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o polttoleikata levyosia ja rakennereikiä 
o valmistaa laippoja sekä tehdä kiinnityspulttireikiä poraamalla ja lävistämällä  
o lukea ohjeista ja osittain suunnitella rakennusten teräsosien hitsausjärjestystä sekä 

tarvittavia tuentoja ja kiinnityksiä 
o hitsien mitoitustavat ja osaa lukea mitoitusmerkinnät 
o lukea hitsaussuunnitelmia ja hitsausohjeita (WPS) hitsausmerkintöineen ja laskea tar-

vittavan lämmöntuonnin 
o selvittää työpiirustuksista railomuodot ja osaa valmistaa railot  
o hitsata teräsrakennusosien kokoonpanohitsauksia MAG- ja puikkohitsausprosesseilla 
o hitsata standardien SFS-EN 287-1 tai SFS-EN ISO 9606-2 mukaisen pienahitsausko-

keen levy/levy (FW) asennoissa PA ml, PB ml ja PF sl valitsemallaan prosessilla 
(135,136 tai 111), hitsiluokkavaatimus C  

o hitsata palkki- ja profiilijatkoksia juurituella sekä palkkien ja pilareiden laipoituksia 
o valmistaa ristikkorakenteen osia ja panna kokoon ristikkorakenteita kokoonpano-

ohjainten avulla  
o esiasettaa ja silloittaa rakenneosat  
o mitata esiasettelussa ja kiinnityksessä asento- ja rakennemitat  
o hitsata ristikkorakenteita 
o levy- ja kotelopalkkien teon perusasiat: leikata palkkilevyt ja tehdä viisteitykset sekä 

tehdä paikannukset kiinnittimillä ja kokoonpano-ohjaimilla 
o jauhekaarihitsausprosessilla hitsaamisen perusasiat 
o hitsauksen mekanisointilaitteen käytön perusteet 
o hydraulisten puristimien ja taivutusvalssaimien käytön perusteet profiili- ja putkipalk-

kien muotoilussa ja taivuttamisessa taivuttaa kuumalla teräsprofiileja muototukia ja 
kiinnittimiä käyttäen 

o levyjen ja muototerästen sekä palkkien, pilareiden ja ristikkorakenteiden kylmä- ja 
kuumaoikaisun teoreettiset ja menetelmälliset perusteet  

o tehdä tarkistusmittaukset ja varmistaa, että rakenne vastaa piirustuksissa annettuja 
mitta- ja muotovaatimuksia (toleranssit ja niiden merkitys) 

o käyttää nostovälineitä ja tehdä nostot ja siirrot turvallisesti 
o lukea standardia SFS-EN 1090-2 ja tietää, mille teräsrakenteiden valmistuksessa on 

asetettu vaatimuksia standardissa. 
o  

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf 
 
 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   

o Ristikkorakenteet 
o Pilari- ja palkkirakenteet 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija osaa ammattitaitoisen työtiimin jäsenenä valmistaa työpiirustusten sekä hit-

saussuunnitelmien ja muiden työohjeiden perusteella rakennusten teräsosia kuten palkki- 
ja pilarirakenteita ja ristikoita sekä työskennellä ammattihenkilön työparina valmistettaessa 
levy- ja kotelopalkkeja. 

 
   
 

http://www.oph.fi/download/162880_kone_ja_metallialan_pt_01082015.pdf
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2.5.23.1. Ristikkorakenteet 

 
  Opiskelija osaa tulkita, piirustuksia, hitsaus- ja työohjeita sekä valita oikeat hitsausproses-

sit eri työvaiheille. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja 
huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään.  

 
Keskeinen sisältö 
o piirustukset ja mittaus 
o profiilityypit ja merkinnät 
o rakennusten teräsosien laatuvaatimukset 
o CNC-ohjatut työstökoneet 
o poltto- ja plasmaleikkauslaitteet 
o poraus ja lävistys 
o ristikkorakenteiden hitsaus 
o hitsausjärjestykset, tuennat ja kiinnitykset 
o hitsien mitoitustavat ja osaa lukea mitoitusmerkinnät 
o hitsaussuunnitelmat, hitsausohjeet ja hitsausmerkinnät 
o standardinmukaiset hitsauskokeet 
o MAG ja puikkohitsausprosessit 
o railonmuodot 
o nostot ja nostovälineet 
o standardi 1090-2 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-
vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa kannuste-
taan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä ja sään-
nöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti ar-
vioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o työssäoppimispaikka, teollisuusyritykset sekä oppilaitos soveltuvilta osilta  
 
 Oppimismenetelmät  
  
 Työpaikalla tai oppilaitoksessa toteutuvan työssäoppimisen perustana on yhteistoiminnal-

lisuus ja työelämälähtöisyys. Käytettäviä opetusmenetelmiä ovat tekemällä oppiminen, 
opetuskeskustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.5.23.2. Pilari- ja palkkirakenteet 

 
 Opiskelija osaa käyttää puikkohitsauslaitteita ja esivalmistella kappaleita puikkohitsaus 

harjoituksia varten. Hän osaa hitsata puikkohitsausprosessilla ainakin seostamatonta ja 
ruostumatonta terästä eri asennoissa. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja 
yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

  
 Keskeinen sisältö  

o asento- ja rakennemitat 
o levyleikkaus, viisteytys ja paikannukset 
o hitsauksen mekanisointi 
o tarkastus ja mitoitus 
o muotoilu- ja oikaisutyöt 
o nostolaitteet  
o standardi 1090-2 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Mikäli oppiminen ei 
etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset 
opetukseen. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila    

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o harjoitustöitä, kirjoja hitsaustekniikat ja teräsrakenteet. 
 
 Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta päättää 
opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista  
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 CAD/CAM 2D- työstöratojen valmistus, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 

 Opiskelija osaa 
o käyttää CAD/CAM-ohjelmaa 
o piirtää työpiirustuksen ja mitoittaa sen valmistuksen mukaisesti 
o tulostaa työpiirustuksen 
o siirtää työkappaleen kuvaruudulla oikeaan asentoon 
o siirtää työkappaleen nollapisteeseen 
o käyttää tyypillisiä tiedonsiirtoformaatteja 
o mallintaa kappaleen dokumenttien perusteella 
o tarvittaessa editoida kuvaa 
o käyttää apuna piirustustasoja 
o tehdä tarvittavat työstöradat 
o post-prosessorin käytön ja tietää sen merkityksen 
o valita työstörataan tarvittavat alkiot 
o käyttää työkalukirjastoa ja osaa tehdä sinne uusia työkaluja 
o valita sopivan työkalun käyttötarkoituksen mukaan 
o asettaa oikeat lastuamisarvot ja lastunpaksuudet materiaalien mukaan 
o valita sopivan työstömenetelmän koneistukseen 
o käyttää työvaroja tarkoituksenmukaisesti 
o hallitsee rouhinnan ja viimeistelyn työvaiheet 
o tarkistaa työstöradan ennen sen siirtoa työstökoneelle 
o korjata työstöradassa olevat virheet 
o siirtää työstöradan työstökoneelle 
o ottaa huomioon työstökoneen ominaisuudet työstöratoja tehdessä. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/49751 
 
 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  

o CAD/CAM koneistus 
o CAD piirtäminen 
o Työstöratojen valmistus 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
2D-Kuvan piirtäminen CAD/CAM-ohjelmalla. opiskelija valmistaa CAD/CAM-ohjelman 
pohjalta työstöradat. Hän siirtää postprosessoidun ohjelman langattomasti tai tiedontal-
lennusvälineen avulla työstökoneelle ja suorittaa ohjelman ajo työstökoneella. Opiskelija 
ratkaisee työhön liittyvät ongelmat itsenäisesti, on aktiivinen, työskentelee huolellisesti. 

 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista 

 
Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. 
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2.5.25.1. CAD/CAM  koneistus 

 
Opiskelija post-prosessoi ohjelmat ja .tallettaa ohjelmat CNC-työstökoneen muistiin. Hän 
simuloi ohjelmat työstökoneella, tekee tarvittavat muutokset ja toteuttaa työstötapahtu-
man. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työky-
vyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o ohjelmien tiedonsiirto 
o post-prosessorin käyttö 
o ohjelman editointi 
o työstön asetukset 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu työssäoppimispaikan töiden tekemisen aikana tapahtuvaan 
arviointiin ja töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, joka perustuu sekä työ-
paikkaohjaajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskeli-
jan itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskeli-
jaa kannustetaan toimimaan ryhmähenkisesti työyhteisössä, olemaan oma-aloitteinen töi-
den tekemisessä ja säännöllisyyteen työaikojen noudattamisessa. Opiskelija noudattaa 
työssäoppimispaikkana toimivan yrityksen toimintatapoja työaikoja ja työturvallisuutta. Mi-
käli oppiminen ei etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvitta-
vat muutokset opetukseen Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusot-
teeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o työssäoppimispaikka teollisuus-yritykset sekä oppilaitos soveltuvilta osilta  
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on tekemällä oppiminen, työssäoppimispaikan koneisiin ja laitteisiin 

tutustuminen, työyhteisön jäsenenä toimiminen, yrityksen tietojärjestelmien hyväksi käyt-
täen. 

 
 Oppimismateriaalit 

o CAD/CAM -koneistuksen oppimateriaalia siihen liittyviä harjoituksia 
  
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa  ammattiosaamisen näytöllä. 

2.5.25.2. CAD piirtäminen 

 
 Opiskelija piirtää CAD/CAM-ohjelmalla 2D-kuvan työstettävästä kappaleesta. Opiskelija 

hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi tökyvyn ylläpitämisen 
työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o käyttää CAD/CAM-ohjelmaa 
o piirtää työpiirustuksen ja mitoittaa sen valmistuksen mukaisesti 
o mallintaa kappaleen dokumenttien perusteella 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai töiden tekemisen aikana tapah-

tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opetta-
jan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsear-
vioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa kan-
nustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä ja 
säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila 

o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o CAD/CAM -piirtämisen oppimateriaalia siihen liittyviä harjoituksia  
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.5.25.3. Työstöratojen valmistus 

 
 Opiskelija valmistaa työstöradat CAD/CAM-ohjelmalla tehdyn 2D-kuvan perusteella ja 

tarkistaa työstöradan ennen sen siirtoa työstökoneelle. Opiskelija hyödyntää osaamises-
saan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi tökyvyn yllä-pitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työstöratojen tekeminen 
o tarkistaa työstöradan ennen sen siirtoa työstökoneelle 
o työstötapahtuman ja asetusten suunnittelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-

vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin, että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa kannus-
tetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä ja 
säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila 
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o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o työstöratojen valmistamisen oppimateriaalia ja siihen liittyviä harjoituksia 
 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointi-keskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai kumpikin erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta 
päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ar-
vioinnista. 

 CNC-Sorvaus, 15osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Tutkinnon osan suorittaja osaa 

o lukea työpiirustuksia ja tulkita koneenpiirustuksen projektioita, leikkauskuvantoja ja mi-
toituksia 

o sekä ymmärtää niihin liittyvät toleranssit ja pintamerkit 
o CAD/CAM-tekniikan perusteet 
o käyttää CNC-ohjattua työstökonetta turvallisesti 
o valita piirustuksen mukaisen materiaalin ja työvarat 
o suunnittella eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen ja niiden vaatimat kiinnitykset 
o käyttää oikein erilaisia mittavälineitä sekä tarkastaa ja asettaa mittavälineen ennen 

käyttöä 
o kartiopintoihin ja pyöristyksiin liittyvää matematiikkaa ja mittaustekniikkaa 
o ajaa koneen akselit referenssipisteisiin ja tarkastaa koneen toimintakunnon 
o tunnistaa tavanomaisimmat koneen ilmoittamat virhekoodit 
o vaihtaa istukan leuat, säätää leukojen paineen sekä sorvata tarvittaessa pehmeät 

leuat 
o kiinnittää koneistettavan kappaleen niin, että kappaleen muoto- ja mittatarkkuus sekä 

pinnanlaatu 
o säilyvät piirustuksen mukaisina 
o käyttää oikein nostoapuvälineitä 
o valita oikeat terät ja teräpalat 
o määrittää taloudelliset työstöarvot eri terille ja erilaisille raaka-aineille 
o asettaa ja mitata terät 
o hakea ja asettaa nollapisteen sekä tehdä tarvittaessa korjauksia nollapisteeseen 
o ottaa valmiin ohjelman työstökoneelle ja editoida sitä 
o tehdä tavanomaisia ohjelmia ja käyttää niissä nirkonsäteen kompensointia ja työkier-

toja 
o testata ohjelman ennen varsinaista kappaleen ajoa 
o huomioida lämmön vaikutuksen koneistuksessa 
o käyttää teräkorjaimia 
o tehdä asetuksen dokumentoinnin 
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o viimeistellä ja mitata valmistamansa kappaleen ja tehdä tarvittaessa korjauksia ai-
kaansaadakseen 

o konepajateollisuuden laatu- ja tarkkuusvaatimukset täyttävän kappaleen 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen    
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/49753 
 
 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 

o CNC–sorvauksen työstö- ja asetustekniikka 
o CNC-sorvaus  
o CNC- sorviohjelmointi 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
Opiskelija osaa käyttää CNC-ohjattua 2-akselista työstökonetta. Hän osaa CNC ohjel-
moinnin ja kone, terä- ja työkappaleasetukset. Tutkinnon osan suorittaja pitää työpaikkan-
sa siistinä ja järjestyksessä, ratkaisee työhön liittyvät ongelmat itsenäisesti, toimii aktiivi-
sena työparina tai ryhmän jäsenenä ja työskentelee huolellisesti ja tarkasti sekä huolehtii 
koneiden ja laitteiden huollosta ja korjauksesta. 

 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista: Viestintä ja vuo-
rovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunnassa ja 
työelämässä tarvittava osaaminen. 

2.5.27.1. CNC-sorvauksen työstö- ja asetustekniikka  

 
Opiskelija osaa suunnitella eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen ja niiden vaatimat 
kiinnitykset, asettaa ja mitata terät ja dokumentoida asetuksen. 
 
Opiskelija hyödyntää osaamisessaan Yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi Työkyvyn yl-
läpitämisen(val2) työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työvaihesuunnittelu 
o kiinnitysten suunnittelu 
o terien mittaus ja asetus 
o asetusten dokumentointi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-
pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Oppimistavoitteen saavuttaminen 
arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
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 Oppimisympäristöt  
o Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila, opettajan tuntisuunnittelun 
mukaisesti. 

o Työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit  

o CNC-työstö- ja asetustekniikkaan oppimateriaalia ja siihen liittyviä harjoituksia 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.   

2.5.27.2. CNC-sorvaus 

 
Opiskelija osaa käyttää CNC-ohjattua 2-akselista työstökonetta. Opiskelija hyödyntää 
osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskente-
lyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o käyttää CNC-ohjattua sorvia 
o työkappaleen nollapisteen määrittely ja korjaukset  
o teräkorjainten käyttö 
o työstöarvojen määrittäminen  
o työstöohjelmien korjaukset  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-
vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa kannuste-
taan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä ja sään-
nöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti ar-
vioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen.  Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila 

o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 
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 Oppimismateriaalit  
o CNC-työstö- ja asetustekniikkaan oppimateriaalia ja siihen liittyviä harjoituksia

   
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  

2.5.27.3. CNC- sorviohjelmointi 

 
Toimintakokonaisuuden suorittaja osaa tehdä CNC-ohjelmia sorville, tallettaa ohjelmat 
CNC-sorvin muistiin ja editoida ohjelmia CNC-sorvilla. Opiskelija hyödyntää osaamises-
saan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o CNC- sorviohjelmien teko ja testaus 
o CAD/CAM-tekniikan perusteet 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-
pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Oppimistavoitteen saavuttaminen 
arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila. 

o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit  

o CNC- ohjelmoinnin oppimateriaalia ja siihen liittyviä harjoituksia 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointi-keskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai kumpikin erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta 
päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ar-
vioinnista. 
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 CNC-jyrsintä, 15osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Tutkinnon osan suorittaja osaa 

o lukea työpiirustuksia ja tulkita koneenpiirustuksen projektioita, leikkauskuvantoja ja mi-
toituksia 

o sekä ymmärtää niihin liittyvät toleranssit ja pintamerkit 
o 3D-piirtämisen 3D-työstön perusteet 
o CAD/CAM-tekniikan soveltamisen CNC-koneistuksessa 
o poimia CAD-kuvasta työstettävän geometrian ja tehdä siihen työstöradat CAM-

ohjelmaa käyttäen 
o sekä postprosessoida ohjelman CNC-koodiksi 
o siirtää CNC-koodin työstökoneelle 
o valita piirustuksen mukaisen materiaalin ja työvarat 
o suunnitella eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen ja niiden vaatimat kiinnitykset 
o käyttää oikein erilaisia mittavälineitä sekä tarkastaa ja asettaa mittavälineen ennen 

käyttöä 
o erilaisten muotojen ja sijaintien määrittämiseen liittyvää matematiikkaa ja mittaustek-

niikkaa 
o käyttää CNC-ohjattua työstökonetta turvallisesti huomioiden suojavarusteiden merki-

tyksen 
o ajaa koneen akselit referenssipisteisiin ja tarkastaa koneen toimintakunnon 
o tunnistaa tavanomaisimmat koneen ilmoittamat virhekoodit 
o kiinnittää koneistettavan kappaleen tukevasti niin, että kappaleen muoto- ja mittatark-

kuus sekä 
o pinnanlaatu säilyvät piirustuksen mukaisina 
o käyttää erilaisia kiinnitysjigejä kappaleen kiinnittämiseen 
o käyttää oikein nostoapuvälineitä 
o valita oikeat työstösuunnat huomioiden työstövoimat, terätaipumat ja värinät 
o valita oikeat terät, teräpalat ja teräpäät, kiinnittää työkalut oikein ja tarvittaessa kun-

nostaa ne 
o määrittää taloudelliset työstöarvot eri terille ja erilaisille raaka-aineille 
o käyttää esiasetuslaitetta työkalumittojen määrittämiseen 
o syöttää työkalutiedot koneeseen 
o valita kulloiseenkin tilanteeseen sopiva kappaleen nollapiste 
o hakea ja asettaa nollapisteen sekä tehdä tarvittaessa korjauksia nollapisteeseen 
o ottaa valmiin ohjelman työstökeskukselle ja editoida sitä 
o tehdä tavanomaisia ohjelmia ja käyttää niissä työkalun säteen kompensointia, työkier-

toja ja 
o aliohjelmointia 
o testata ohjelman ennen varsinaista kappaleen ajoa 
o käyttää työkalukorjaimia 
o tehdä asetuksen dokumentoinnin 
o viimeistellä ja mitata valmistamansa kappaleen ja tehdä tarvittaessa korjauksia 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/49754 
 
 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. 

 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/49754
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
o CNC-jyrsintä  
o CNC -työstö- ja asetustekniikka 
o CNC- ohjelmointi 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
Opiskelija osaa käyttää CNC-ohjattua 3-akselista työstökeskusta. Hän osaa CNC ohjel-
moinnin ja kone-, terä- ja työkappaleasetukset. Tutkinnon osan suorittaja pitää työpaik-
kansa siistinä ja järjestyksessä, ratkaisee työhön liittyvät ongelmat itsenäisesti, on aloit-
teellinen ja aktiivinen ja työskentelee huolellisesti ja tarkasti. 

 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista: Viestintä ja vuo-
rovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunnassa ja 
työelämässä tarvittava osaaminen. 

2.5.28.1. CNC-jyrsintä 

 
Opiskelija osaa käyttää CNC-ohjattua 3-akselista työstökeskusta. Opiskelija hyödyntää 
osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskente-
lyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o käyttää CNC-ohjattua työstökeskusta 
o työkappaleen nollapisteen määrittely ja korjaukset  
o teräkorjainten käyttö 
o työstöarvojen määrittäminen  
o työstöohjelmien korjaukset  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-
vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa kannuste-
taan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä ja sään-
nöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti ar-
vioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o Työssäoppimispaikka teollisuusyrityksissä 
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o CNC-jyrsinnän osavalmistusta, harjoituksia ja oppimateriaalia 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.5.28.2. CNC -työstö- ja asetustekniikka 

 
Toimintakokonaisuudensuorittaja osaa suunnitella eri työvaiheiden keskinäisen järjestyk-
sen ja niiden vaatimat kiinnitykset, asettaa ja mitata terät ja dokumentoida asetuksen. 
Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn yl-
läpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työvaihesuunnittelu 
o kiinnitysten suunnittelu 
o terien mittaus ja asetus 
o asetusten dokumentointi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-
pahtuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö. 

o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o CNC-työstö- ja asetustekniikan harjoitukset ja oppimateriaali  
 

 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan lopussa ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.5.28.3. CNC- ohjelmointi  

 
Toimintakokonaisuuden suorittaja osaa tehdä CNC-ohjelmia työstökeskukselle, tallettaa 
ohjelmat CNC-työstökeskuksen muistiin ja editoida ohjelmia CNC-sorvilla. 
 
Opiskelija hyödyntää osaamisessaan Yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi Työkyvyn yl-
läpitämisen(val2) työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o CNC- jyrsinohjelmien teko ja testaus 
o CAD/CAM-tekniikan perusteet 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapahtu-
vaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opettajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvioin-
nin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa kannuste-
taan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä ja sään-
nöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti ar-
vioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o  teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila 

o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 

o CNC- ohjelmoinnin oppimateriaalia siihen ja liittyviä harjoituksia. 
 
 Osaamisen arviointi  
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointi-keskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai kumpikin erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta 
päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ar-
vioinnista 
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 Manuaalikoneistus, 15 osp,  paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkin-
non osa 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o sorvata ulko- ja sisäpuolisia kierteitä 
o työkappaleen oikean kiinnittämisen 
o valmistuksessa tarvittavien asetusten tekemisen 
o pehmeiden leukojen koneistamisen 
o suorittaa kaikki työaikaiset ja valmiin työn tarkastusmittaukset 
o tarkistaa työkappaleen mitat mitta-, muoto- ja sijaintitoleransseineen ja verrata niitä 

piirustuksen 
o asettamiin vaatimuksiin 
o mitata eri mittavälineillä monipuolisesti 
o valmistaa kappaleen sovittamalla sitä vastakappaleeseen 
o mitata pinnankarheuden valmistetusta kappaleesta 
o terien valinnat ja teräasetusten teon 
o valmistettavan kappaleen materiaalien työstöominaisuudet 
o valmistettavan kappaleen lämpökäsittelyn 
o valmistaa hammaspyörän jyrsinkoneella välillistä jakoa hyväksi käyttäen 
o käyttää jyrsinkoneen jakopäätä ja hallitsee jakopään käyttöön liittyvän matematiikan 
o laskea tarvittavat mitat hammaspyörän mittaamista varten ja osaa mitata hammaspyö-

rän 
o työvaiheiden suunnittelussa ottaa huomioon kappaleen kiinnityksen vaikutuksen 
o valmistusjärjestykseen ja vaadittavien toleranssien toteutumiseen 
o vaativien kappaleiden mittaustekniikan 
o tehdä pikateräsmuototeriä 
o kunnostaa terät ja teräpäät 
o käyttää avarrustyökaluja jyrsinkoneessa. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/49757 
 
 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  

o Kartioiden, kierteiden, tasopintojen, olakkeiden, hammastusten ja kiilaurien koneistus 
o Tarkkuus- ja viimeistelykoneistus 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija hallitsee monipuolisesti lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, että 

hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä 
monimuotoisia kappaleita. Opiskelija pitää työpaikkansa, koneet ja työvälineetsiisteinä ja 
järjestyksessä, työskentelee ergonomisesti oikein, ratkaisee työhön liittyvät ongelmat itse-
näisesti, muuttaa toimintatapojaan työn kuluessa niin, että on aktiivinen ja aloitteellinen, 
hoitaa vuorovaikutustilanteet myös vieraalla kielellä, toimii työyhteisön työ-hyvinvointia 
edistävästi  ja työskentelee huolellisesti ja tarkasti sekä huolehtii koneiden ja laitteiden 
huollosta ja korjauksesta. 
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Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista: Viestintä ja vuo-
rovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunnassa ja 
työelämässä tarvittava osaaminen. 

2.5.51.1. Kartioiden, kierteiden, tasopintojen, olakkeiden, hammastusten ja kiilaurien ko-
neistus 

 
 Sorvattavissa kappaleissa on lieriöitä, kartioita ja kierteitä. Jyrsintäpinnoissa tulee olla 

tasopintojen lisäksi olakkeita, hammastuksia ja kiilauria. Työkappaleiden koneistettavien 
pintojen yleistoleranssiaste on keskiaste (ISO 2768-m). Opiskelija hyödyntää osaamises-
saan yrittäjyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn yllä-pitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o lieriöiden sorvaus 
o kartioiden sorvaus 
o kierteiden sorvaus  
o tasopintojen jyrsintä 
o hammastusten jyrsintä 
o kiilaurien jyrsintä 
o avartaminen    

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja/tai -töiden tekemisen aikana ta-

pahtuvaan, että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä 
opettajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan 
itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskelijaa 
kannustetaan toimimaan ryhmässä, olemaan oma-aloitteinen harjoitustöiden tekemisessä 
ja säännöllisyyteen opiskeluaikojen noudattamisessa. Mikäli oppiminen ei etene suunnitel-
lusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetukseen. Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o  teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja 
opetuskäyttöön varustettu tila  

o työssäoppimisen oppimisympäristöt 
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimisen perustana on yhteistoiminnallisuus ja opetusmenetelmiä käytetään opetuksen 

sisällön ja ryhmän luonteen mukaan tarkoituksenmukaisesti vaihdellen. Käytettäviä ope-
tusmenetelmiä ovat esim. aidot tekemällä oppiminen, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelut, ongelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja/tai ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit  

o Manuaalikoneistuksen oppimateriaalia siihen ja liittyviä harjoituksia. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä 
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2.5.51.2. Tarkkuus- ja viimeistelykoneistus 

   
 Opiskelija hallitsee monipuolisesti lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, 

koneistuksen periaatteet, terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet sekä raaka-aineet niin, et-
tä hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaati-
mukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita. Opiskelija hakee tietoa oppilaitoksen käytössä 
olevasta sähköisestä oppimateriaalista ja alan kirjallisuudesta. Opiskelija työskentelee te-
kemällä harjoitustöitä, yksilö- ja ryhmätyönä. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittä-
jyys ja yritystoiminnan ja huomioi työkyvyn yllä-pitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työkappaleen oikea kiinnittämisen 
o valmistuksessa tarvittavien asetusten tekemisen 
o kaikki työaikaiset ja valmiin työn tarkastusmittaukset 
o työvaiheiden suunnittelu 
o terien valinnat ja teräasetusten teko    

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
                     Oppimisen arviointi perustuu työssäoppimispaikan töiden tekemisen aikana tapahtuvaan 

arviointiin ja töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, joka perustuu sekä työ-
paikkaohjaajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskeli-
jan itsearvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Opiskeli-
jaa kannustetaan toimimaan ryhmähenkisesti työyhteisössä, olemaan oma-aloitteinen töi-
den tekemisessä ja säännöllisyyteen työaikojen noudattamisessa. Opiskelija noudattaa 
työssäoppimispaikkana toimivan yrityksen toimintatapoja työaikoja ja työturvallisuutta Op-
pimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o  teollisuus-yritykset tai oppilaitoksen oppimisympäristö soveltuvin osin  
 

 Oppimismenetelmät  
o tekemällä oppiminen, työssäoppimispaikan koneisiin ja laitteisiin tutustuminen, työyh-

teisön jäsenenä toimiminen, yrityksen tietojärjestelmien hyväksi käyttäen 
 
 Oppimismateriaalit  

o Manuaalikoneistuksen oppimateriaalia siihen ja liittyviä harjoituksia ja osavalmistusta 
 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättää 
työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai kumpikin erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta 
päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ar-
vioinnista. 
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3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/42547 

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 Äidinkieli  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

tin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1), Tekstien ra-
kenteita ja merkityksiä (ÄI2) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjalli-
suuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja identiteet-
ti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, 
suomi -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Äidinkielen 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.  

3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

nistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjalta.  
 
 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. Opiskeli-
jaa ohjataan siten, että hän tekstejä laatiessaan osaa kiinnittää huomion sekä kieleen, tyy-
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liin että ulkoasuun. Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan ja työstä-
mään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta. Opiskelijaa tulee 
myös ohjata arvioimaan omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja tunnistamaan vahvuuksi-
aan ja kehittämiskohteitaan ja kehittämään omaa osaamistaan palautteen pohjalta.  
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa ta-
voitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

o Opiskelija toimii joustavasti oman alansa viestintätilanteissa ja pitää erilaisia esityksiä 
tilanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 

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

o Opiskelija osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan. 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimi-
miseen ja tiedon hankkimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelijaa toimimaan asiallisesti ja kohteli-
aasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 
Opiskelijalla tulisi olla keskustelutilanteissa valmiudet osallistua keskusteluun aktiivisesti ja 
rakentavasti ja kantamaan vastuunsa viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. Opiskelija tu-
lee myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, jousta-
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vasti ja vakuuttavasti ja ohjata perustelemaan näkemyksensä monipuolisesti. 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 osa-
ta viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa osata pyytää niihin käyttölupa. Lisäksi kes-
keistä on ohjata opiskelija arvioimaan omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja paranta-
maan sitä saamansa palautteen pohjalta. 

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa ta-
voitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

ja yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstien sisältöä ja ilmai-
sutapaa. 

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

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

o Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimisessa.  
o Opiskelija dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyntämi-
seen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kult-
tuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaami-
nen. 
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Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti vies-
tintävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatekstejä (eri-
laisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiskelija tuntee 
ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, osaa tehdä joh-
topäätöksiä 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 äi-
dinkielen merkitys omalla alallaan. Opiskelijaa tulee ohjata myös ymmärtämään kirjalli-
suuden tai muun kulttuurin merkitys omalla alalla toimimisessa.  

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa ta-
voitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu 
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. 

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutus-
tilanteissa 

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 pakolli-
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sia 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 toi-

mimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. Opiskelija osaa laatia 
oman ammattialansa tekstejä sekä toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liit-
tyvissä asiakastilanteissa. Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
hänen tarpeidensa mukaisesti. Oppimisen arviointi on kannustavaa keskustelua ja palautet-
ta, joka perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin.   

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila  

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

sa siten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten 
tehtävien avulla.  

 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 tavoitteiltaan 
Vieras kieli, A-kieli-osa alueen pakollisia osaamistavoitteita. Muualla hankittu osaaminen 
osoitetaan suullisella ja / tai kirjallisella kokeella. 
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 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 tunnistamises-
ta 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 pa-

lautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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, oppimistavoitteiden lisäksi 
keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opettaja ohjaa ja kan-
nustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. Lisäksi 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 omasta 
alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. Opiskelijaa 
ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vieraan kielen ja kult-
tuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppi-
misprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan itsearviointia apunaan 
käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja 
sitoutuminen opiskeluun.  

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila 

o opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot ammattialaan liittyvät asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama, 

mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetel-
mät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Vieraat kielet, Englanti -osa-alueen loppuvaiheessa siten, 

että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten tehtävien 
avulla.    

3.2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33824/ops/tutkinnonosat/42548 

 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 ti-

laa 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 tar-

vittaessa 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 seuraavista 
lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteiltaan 
Matematiikka -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
 
Matematiikan osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamises-
ta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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 opis-

kelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli 
oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

ristöjä.  
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 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla 
o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 

  
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympäris-
töstä löytyvää materiaalia. 

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

rataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää tarvittaes-
sa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

 Fysiikka ja kemia 

  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia 
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 osaamistavoitteet 
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. 

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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 opis-

kelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä osa-alueessa, oppimistavoitteiden li-
säksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli oppiminen 
ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

via mittalaitteita 
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 Oppimismenetelmät 
o luentoja, mittauksia, laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla sekä 

mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita 
 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympäris-
töstä löytyvää materiaalia 

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

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

 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 

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

töön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita 
o osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään 
o osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan 
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 

  
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna 
ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja 
aikataulun mukaisesti.. 

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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 opis-

kelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli 
oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 
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 Oppimismenetelmät  
o tieto- ja viestintätekniikan oppiminen perustuu tietokoneella työskentelyyn 

menetelminä toimivat tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus ja 
osallistavat menetelmät sisältäen tiedon hankintaa, ongelmanratkaisua lähiopetuksena 
tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukset joita käytetään ja joiden osalta opiskelija osoittaa osaamisensa. Osaamista ar-
vioidaan (T1 - K3) vertaamalla opiskelijan osaamista Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Osaaminen voidaan 
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/33824/ops/tutkinnonosat/42549 

 Yhteiskuntataidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

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

 
 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 esitel-
lessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankit-
tuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytän-
teiden ja aikataulun mukaisesti. 

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa oppimis-
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia aut-
tamalla opiskelijaa hankkimaan erilaisista tietolähteistä luotettavaa tietoa omista oikeuksis-
taan ja velvollisuuksistaan. Opettaja antaa opiskelijalle tehtäväpalautetta ja arvioi opiskeli-
jan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arviointi tukee opiskelijan it-
searviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä 
toimintakokonaisuudessa oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen 
ja sitoutuminen opiskeluluun.  

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

o Opiskelijoiden tuottama materiaali (yksilö-, pari- tai ryhmätehtävät), erilaisten yhteisö-
jen verkkosivut ja tietopankit  

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

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

 Työelämätaidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

työtodistuksilla. Työelämätaidot -osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvit-
tää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaami-
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sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun 
mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa osaamistavoit-
teisiin. Opiskelija oppii hakemaan töitä erilaisista lähteistä ja oppii tekemään yksilöllisen 
työhakemuksen ja ansioluettelon opettajan ohjatessa tätä prosessia. Opettaja havainnoi, 
arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla tehtäväpalautetta ja arvi-
oimalla opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arviointi tu-
kee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittä-
vän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan 
suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiske-
lijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja verk-
kosivustot 

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

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

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

men 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 mukai-
sesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

o SWOT-analyysi eli oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen 
o Liikeidea ja sen sisältö 
o Yrittäjyystestit 
o Alueen oman alan yrittäjäverkostot ja yhteistyökumppanit 
o Rahoituslähteet ja tärkeimmät laskelmat 
o Riskikartoitus ja yritysten merkitys kansantaloudelle 

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla tehtä-
väpalautetta. Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään luotettavaa tietoa yrittäjyydestä ja omis-
ta mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä 
toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen 
ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila 

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

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

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

senä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

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

Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvi-
oidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtävä-
arviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.    

 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

o osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman ja to-
teuttaa sitä ammatillisen koulutuksen aikana  

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

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

misen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla opis-
kelijoiden järjestämiin liikunta- tai muihin tapahtumiin tai yhteisön tilaisuuksiin  

o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä 
yhteistyössä muiden kanssa  

o osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteis-
sa sekä hakea apua.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Työkyvyn ylläpitäminen, terveystieto ja liikunta -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. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa hyödynnetään luki-
on 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 ar-
vioi omaa kehittymistään. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

kyä ja terveyttä edistävästi. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kyky toi-
mia vastuullisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opis-
kelijan kyky edistää toiminnallaan ryhmän yhteistyötä ja turvallisuutta. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa ja se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa osaamisen arviointikriteereihin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia.  

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

loppuvaiheessa, Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteerei-
hin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoitteena on päästä yh-
teisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset opiskelijan oppimi-
selle jatkossa.    

 


