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1 Liiketalouden ja kaupan alan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkin-
non tavoitteet  

 
 Ammattialan kuvaus 
 
 Liiketalouden ja kaupan alaan vaikuttavat välittömästi yhteiskunnalliset muutokset, digita-

lisaatio ja verkottuminen sekä kansainvälistyminen. Yhteiskunnallisista muutoksista liiketa-
louden ja kaupan alaan vaikuttavat erityisesti väestön ikääntyminen, yksilöllisyyden koros-
tuminen sekä yritysten ja asiakaskunnan verkostoituminen ja sosiaalisten yhteisöjen mer-
kityksen kasvu. 

 
 Perinteiset kaupan ja palvelun yritykset ryhmittyvät uudelleen toimialojen rajat ylittäen. 

Tästä ovat esimerkkeinä nk. finanssi-tavaratalojen synty ja pankkipalvelujen lisääntyminen 
kaupassa. Sähköisillä kauppapaikoilla myydään tavaroiden lisäksi erilaisia pankki-, vakuu-
tus-, matkailu- ja muita palveluja. Sähköinen kaupankäynti muuttaa kaupan ja muiden pal-
veluelinkeinojen rakenteita. Kaikki eri toiminnot tulevat uudella tavalla kilpailun kohteiksi. 
Logistiikan merkitys kasvaa edelleen. Työryhmä- ja projektityöskentely tulee lisääntymään 
työelämässä. Hallinto- ja toimistopalvelujen tehtäviin vaikuttaa toimintojen sähköisen tie-
donkäsittelyn mahdollistama automatisointi sekä toimintojen ulkoistaminen. 

 
 Kansainvälistyminen näkyy yhä enemmän työelämässä ja yrityskulttuureissa. Ulkomaisten 

yritysten määrä Suomessa lisääntyy nopeasti. Myös suomalaiset yritykset kansainvälisty-
vät. Kansainvälisen toiminnan lisääntyminen laajentaa ja monipuolistaa liiketalouden ja 
kaupan alan kaikkea toimintaa. Pääoman ja tavaroiden sekä työvoiman vapaa liikkuminen 
Euroopassa lisää ja monipuolistaa työyhteisöjä ja alan tehtäviä. Kaupan maailmanlaajui-
nen vapautuminen lisää myös Euroopan ulkopuolista kilpailua Suomenkin markkinoilla. 
Suomen lähialueiden talouskasvu tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia myös pienille yri-
tyksille, ja samalla myös suhdanneherkkyyteen on varauduttava. Euroopan Unionin lain-
säädännön kehittyminen asettaa liiketaloudelle uusia mahdollisuuksia. Suomen kauppa 
kehitysmaiden kanssa on lisääntynyt. 

 
 Sähköisen liiketoiminnan nopea kehittyminen ja kansainvälistyminen aiheuttavat kaupalle 

ja palveluille sekä niiden logistiikalle suuria sopeutumisvaatimuksia. Kauppa ketjuuntuu 
vahvasti, minkä myötä päätöksentekoa siirtyy yksittäisistä toimipaikoista ketjuohjaukseen. 
Vähittäiskaupalle on ominaista kilpailun jatkuva kiristyminen ja asiakkaiden kasvaviin vaa-
timuksiin vastaaminen. Niin kaupan kuin palvelujenkin markkinoille tulee uusia, innovatii-
visia palveluratkaisuja. Kansainvälinen kanssakäynti ja perinteisten toimialojen rajojen rik-
kominen muuttaa palveluja ja tuotevalikoimia. Vaatimus ymmärtää erilaisten kulttuurien 
vaikutus työhön lisääntyy. Asiakaspalvelutyön luonne ja osaamistarpeet muuttuvat. Pel-
kän tuotteen markkinointi ei enää riitä, vaan ratkaisulähtöisestä palvelusta tulee kiinteä 
osa tuotetta. Asiakas-palveluosaaminen korostuu, kun asiakaskunnan tuotteiden ja palve-
lujen turvallisuuteen, terveellisyyteen, eettisyyteen ja ekologisuuteen liittyvät vaatimukset 
kasvavat. 

 
 Tietotekniikan sekä talous- ja toimistopalvelujen sovellusohjelmien nopea kehittyminen 

mahdollistaa toimistotyöskentelyn automatisoinnin sekä kustannustehokkuuden. Asiakirjo-
jen, raporttien sekä taloushallinnon sovellusten käyttäminen ja siirtyminen osin verkko-
pohjaisiksi ratkaisuksi edellyttää laaja-alaista tietotekniikan ja kokonaisuuksien hallintaa 
yhdistettynä taloushallinnon perus- osaamiseen. Nykyaikainen toimistotyöskentely ei enää 
ole paikkaan sidonnaista ja siksi tietokantojen, verkkotyöskentelyn ja mobiililaitteiden hal-
linta ja ymmärtäminen korostuvat toimistotyössä. Tiedon viestiminen sisäisille ja ulkoisille 
asiakkaille vaatii taitoa tuottaa sisältöä verkkoympäristöön, hyvää suullisen ja kirjallisen 
viestinnän taitoa sekä esiintymistaitoa; kansainvälisissä organisaatioissa ja tilanteissa 
myös vieraalla kielellä. 
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 Toisaalta talous- ja toimistopalvelujen työtehtäviä keskitetään palvelukeskuksiin, joissa 

kirjanpidon, osakirjanpitojen ja palkanlaskennan erityisosaaminen korostuu; toisaalta pk-
yrityksillä ja mikroyrityksillä on tarve osaavista, laajat perustaidot omaavista toimistotyön-
tekijöistä. Toimintaympäristön ja -tapojen muuttumisen sekä Euroopan unionin lainsää-
dännön vaikutuksesta työlainsäädännön sekä yhteisö-, kirjanpito- ja verolainsäädännön 
seuraaminen ja soveltaminen on säännösten yksityiskohtaisuuden vuoksi entistä haasta-
vampaa. 

 
 Tieto- ja kirjastopalvelut tapahtuvat yhä enemmän verkkoympäristössä, ja verkkopalvelui-

den tekeminen ja niiden käytön opastaminen ovat keskeinen osa kirjastotyötä. Palvelujen 
saatavuus tulee olemaan ajasta ja paikasta riippumatonta ja toisaalta fyysisten kirjastotilo-
jen käyttö monipuolistuu. Verkostoitumisen merkitys lisääntyy entisestään ja kirjasto- ja 
tietopalvelut tulevat toimimaan tiiviinä yhteisenä verkostona näyttäytyen käyttäjälle yhtei-
senä palvelukokonaisuutena. Asiakkaiden omatoimisuus kirjaston peruskäytössä lisääntyy 
ja samalla yksilöllisten palveluiden ja kohdennettujen erityispalveluiden merkitys korostuu. 

 
 Ammattialan arvoperusta 
 

Liiketalouden ja kaupan alan keskeisiä arvoja ovat hyvä asiakas-palvelu, taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen vastuu sekä vastuu työyhteisöstä ja ympäristöstä. 
 
Asiakastyytyväisyys ja asiakkaan odotusten ylittäminen on keskeinen arvo liike-elämässä. 
Tyytyväinen asiakas asioi samassa yrityksessä uudelleen ja kertoo tyytyväisyydestään 
ystävilleen ja tuttavilleen. Asiakkaiden erinomainen palvelu edellyttää, että yrityksessä 
tunnetaan asiakkaat ja heidän odotuksensa ja tarpeensa sekä tiedetään, miten kilpailijat 
toimivat. 
 
Yrityksen menestykseen liittyviä tavoitteita ovat jatkuvuus, kannattavuus ja kasvu. Tulok-
sellisuus on seurausta tehokkaasta sekä vastuullisesta työskentelystä ja yhteistyöstä. 
 
Yhteiskunnallisen vastuun periaatteisiin kuuluu, että yritys toimii vastuullisesti ja noudattaa 
eettisesti hyväksyttyjä periaatteita kaikissa teoissaan niin työyhteisössään kuin yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Lisäksi yritys noudattaa ostotoiminnassaan eettisiä periaatteita, 
joiden perustana ovat kansainväliset työelämän normit. Tällä tavalla se varmistaa, ettei 
tuotteiden valmistukseen liity sosiaalisia epäkohtia. 
 
Yrityksen arvoihin kuuluu myös avoimen ja ihmisiä arvostavan, tasa-arvoisen ja oikeuden-
mukaisen työyhteisön luominen. Myös työn-tekijöiltä odotetaan oman ammatin arvostusta, 
sopeutumiskykyä muuttuvassa yrityselämässä, sitoutumista sekä tehokkuutta 
työtehtävissä. 
 

 Puhtaan ja turvallisen ympäristön sekä luonnonvarojen säilyttäminen edellyttää vastuullis-
ta suhtautumista ympäristöasioiden hoitoon. Yrityksen tulee noudattaa ympäristöä koske-
via lakeja ja säännöksiä 

 
 Perustutkinnon tavoitteet 
 

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on 
monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, 
oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan 
taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana 
suurempia tehtäväkokonaisuuksia. 
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Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja 
toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutus-
yhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja valinnaisuuden avulla 
hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista 
osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja 
kannattavuuden osaamista. 
 
Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä 
tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset 
kulttuuritaustat ja olosuhteet. 
 
Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeiset yritystoimintaan ja työsuhteisiin liit-
tyvät lainsäädäntöä, turvallisuutta ja kestävää kehitystä koskevat periaatteet. Tutkinnon 
suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä 
liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. 
 
Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä 
työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaari-
ajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen 
ympäristöystävällisyydestä. 
 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito-
vaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikritee-
reihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan 
jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelä-
män muuttuvissa tilanteissa selviytymisessä. 

 
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalve-
lun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää 
pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja 
kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään 
organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. 
Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. 
 
Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin 
työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palvelu-
neuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja 
myyntisihteeri. 
 
Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja 
ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen 
osa-aluetta käyttäen toimiston ja talous- hallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. 
Osaamisalan suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin taloushallinnon ja 
toimistopalvelun työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, 
palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö, rahoitus- ja 
vakuutusalan toimihenkilö. 
 
Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittä-
jyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja 
tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opinto-
valmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden moni-
puolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 § (muutos 
787/2014 )). 
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 Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaa-
timuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. 
Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatku-
vassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haas-
teissa.  
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1.1. Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen  

 
2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat    2.5 Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 45)  

2.1.1 Asiakaspalvelu 30  2.5.1 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnit-
telu ja toteutus 

15 

2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala 60  2.5.2 Sähköinen kaupankäynti 15 

2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti 30  2.5.3 Tuoteneuvonta 15 

2.2.3 Visuaalinen myyntityö 30  2.5.4 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 

    2.5.5 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 

 2.3. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala 60  2.5.7 Pankki- ja rahoituspalvelut 15 

 2.3.1. Talouspalvelut 30  2.3.3 Toimistopalvelut 30 

 2.3.2 Kirjanpito 30  2.3.4 Palkanlaskenta 30 

      2.5.7 Pankki- ja rahoituspalvelut 15 

      2.5.21 Yrityksessä toimiminen 15 

      2.5.24 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon 
osista 

0 - 15 

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

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

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-
minen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-
minen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Liiketalouden perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista tutkinnon osista 

toteutetaan paikallisesti Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, 
Sähköinen kaupankäynti, Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, Tilinpäätöskirjaukset ja 
yrityksen verotus sekä mahdollisesti tulevaisuudessa palkanlaskenta. Opiskelijan valinnan 
osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voivat toteutua työssäoppien esim. Tuoteneuvonta ja 
Toimistopalvelut, tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.  

 
 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat 
 
 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset toteutetaan vuosittain vahvistettavan paikallisen tar-

jonnan mukaan. 
 
 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 
 
 Toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun mukaan yhteisten tutkinnon osien 

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

1.1.1. Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 Tutkinnossa edetään tutkinnon osittain ja opintojen tarjonta on suunniteltu kolmelle vuo-
delle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, pienemmissä osissa 
työprosessin mukaan edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poi-
keta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa perustutkinnon perusteiden mukaisesti 

numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen 
suunniteltu ajoitus. Liiketalouden perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan osaamista 
vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu ensimmäiselle, toiselle ja 
kolmannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mu-
kaisesti.  

  



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 7 (62) 
Opetussuunnitelma 

 
 
 

Liiketalouden perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 30 osp      1.                     

2.1.1 Asiakaspalvelu 
 

30                         

2.2. Asiakaspalvelun ja myynnin oa 60                         
2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti 

 

30                         

2.2.3 Visuaalinen myyntityö 
 

30                         

2.3 Talous- ja toimistopalvelujen oa 60                         
2.3.1 Talouspalvelut 

 

30                         

2.3.2 Kirjanpito 
 

30                         

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat 45                         
2.5.1 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden-

suunnittelu ja toteutus 

15                         

2.5.2 Sähköinen kaupankäynti 15                         
2.5.3 Tuoteneuvonta 15                         
2.5.4 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15                         

2.5.5 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15                         
2.5.7 Pankki- ja rahoituspalvelut 15                         
2.5.21 Yrityksessä toimiminen 15                         
2.3.3 Toimistopalvelut 

 

30                         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          
3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11                         
3.1.2 Äidinkieli 5                         

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

osaaminen 

9                         

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

hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 8                         
3.3.2 Työelämätaidot 8                         

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 8                         
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  

terveystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen 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                         

 
 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon osien 

opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta. Muut mahdolli-
set tulevaisuuden varauksena olevat tutkinnon osat (esim. asiakkuuksien hoito ja palkan-
laskenta) eivät sisälly taulukkoon. 

   
Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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1.1.2. 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. 

 
Esimerkki 
nopeasta opinto-
polusta (talous- ja 
toimistopalvelu-
jen oa) 

1. vuosi Kesä-/loma ajat 

Liiketalouden työtehtävissä 
osaamisen hankkimista 

2. vuosi 
 

 

Oman ryhmän 
mukana 

2.1.1 Asiakaspalvelu,  
30 osp  

2.5.21 Yrityksessä toimiminen 15 
osp  

2.3.2 Kirjanpito 30 osp  

Oman ryhmän 
mukana,  

2.3.1.Talouspalvelut 
30 osp 

4. Vapaasti valittavien tutkinnon 
osien osaaminen 

2.5.5 Tilinpäätöskirjauk-
set ja yrityksen verotus 
15 osp 

Oman ryhmän 
mukana, osittain eri 
ryhmien opinnoissa 
mukana 

  2.5.4 Toiminnan kannat-
tavuuden suunnittelu 15 
osp 

Oman ryhmän 
mukana ja henk 
koht lisävalintoja 
myös verkko-
opintoina 

3. Yhteiset tutkinnon 
osat ja niiden valin-
naiset opinnot, lisäksi 
valinnaisten verkko-
opintoja 

 3.Yhteiset tutkinnon 
osat ja niiden valinnai-
set opinnot  

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollinen tutkinnonosa asiakaspalvelu 

30 osp, sekä osaamisalan pakolliset ammatilliset tutkinnon osat. Näiden lisäksi valitaan 
opintoja ammatillista valinnaisista, yhteisistä, tai vapaasti valittavista tutkinnon osista. 

   
Esimerkkejä opin-
topoluista 

Ammatilliset valin-
naiset tutkinnon 
osat, kukin 15 osp 

Yhteisten tutkinnon osien 
valinnaiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat 
tutkinnon osat, 10 osp 

Asiakaspalvelun ja 
myynnin osaamis-
alan polku yrittä-
jäksi  

2.5.1 Markkinointi-
viestinnän toimenpi-
teiden suunnittelu ja 
toteutus 
2.5.4 Toiminnan 
kannattavuuden 
suunnittelu 
2.5.21 Yrityksessä 
toimiminen 

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

Työssäoppien liiketa-
louden työkokemus, 
yritystoiminnan lisä-/ 
täydentävät opinnot 

Polku jatko-
opintoihin esim. 
AMK,  

Osaamisalan mukai-
sesti 

Lukio-opinnot, valinnaisten yhdis-
telmät 

Lukio-opinnot  

Polku toisen tutkin-
non tai lukion jäl-
keen muodostuu 
pakollisista tutkin-
non osista 120 osp 

Tutkinnon osa jo 
valmiista tutkinnosta 
tai lukio-opinnoista  

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

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta, hiu-
salan perustutkinnosta, 
tai lukio-opinnoista 

 

1.1.3. Opintojen ohjaus 

 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 
osaan. Opinto-ohjaus on opiskelijan koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa 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 
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kannalta keskeinen väline on opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. 
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.  

 
 Osaamisala valitaan ensimmäisen vuoden toisen jakson lopussa, jolloin osaamisalakoh-

taiset opinnot alkavat kolmannessa jaksossa.  

1.1.4. 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 yrittäjyys 
opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnaisiin opin-
toihinsa 15 osp:een laajuiset yrittäjyysopinnot. 

 
 Liiketalouden perustutkinnossa yrittäjyysopinnoissa voi valita Yrityksessä toimimisen (15 

osp). Toteutustapa ei ole esteenä muille valinnoille.  

1.1.5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

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

1.1.6. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

 
 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-
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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-
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 Liiketalouden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaito-
vaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1. Pakolliset tutkinnon osat  

2.1.1. Asiakaspalvelu, 30 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o huolehtii työympäristöstä 
o valmistautuu palvelutilanteisiin 
o palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta 
o hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
o hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet 
o tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä 
o selvittää toiminnan kannattavuutta. 

  
Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91923 

  
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 

opinnoista tai työkokemuksesta. Käytännössä tunnistaminen tapahtuu perustuen todistus-
jäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään kunkin tut-
kinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. Osaamisen tunnustaminen voi-
daan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuudes-
ta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä. 

 
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan (esim. matematiikka) osaamisen voi mahdollisesti 
osoittaa kokeella tai tehtävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu 
osaaminen, opiskelija on työskennellyt asiakaspalvelutehtävissä. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Asiakaspalvelutilanteeseen valmistautuminen 
o Tukitehtävät 
o Asiakaspalvelun toimistotehtävät 
o Asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91923


 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11 (62) 
Opetussuunnitelma 

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

velun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja 
työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja 
velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. 
Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimintaansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Äidinkieli (palvelee asiakasta äidinkielellä ja tuottaa omaan alaan liittyviä dokumentteja), 

matematiikka (tarvittavat laskutehtävät, esim. prosenttilasku), merkonomin uraosaaminen, 
työelämätaidot (selvittää työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia), työelä-
män pelisäännöt, tieto- ja viestintätekniikan hallinta, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja ter-
veystieto (käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian).  

  Asiakaspalvelutilanteeseen valmistautuminen  

 Opiskelija valmistautuu asiakaspalvelutilanteen hoitamiseen. Hän hankkii tietoa laaduk-
kaasta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta sekä ammatti-identiteetin mukaisesta käyttäyty-
misestä tavoitteidensa asettamisen tueksi. Hän kehittää äidinkielen (suomi), toisen koti-
maisen kielen ja englannin kielen taitojaan asiakaspalvelutilanteita varten. Opiskelija 
hankkii tietoja asiakaspalvelun merkityksestä yritykselle, tuotteista, palveluista sekä kilpai-
lutilanteista ja asiakasryhmistä. Opiskelija hankkii tietoa myös siitä, miten toimia erilaisissa 
asiakaspalvelutilanteissa.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Työympäristöstä huolehtiminen 
o Ulkoisen ja sisäisen asiakkaan palveleminen 
o Asiakkaan palvelu suomen, ruotsin ja englannin kielellä 
o Säädösten, määräyksien ja sopimusten  

 
 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. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti 
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o osa opetuksesta tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustetussa tilassa  

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama, tekemällä oppiminen, yh-
teistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
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o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-
lisuus 

o ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus ja - verkkojulkaisut  
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Tukitehtävät  

Opiskelija hankkii tietoa yrityksen kannattavuudesta ja selvittää tuottoja, kustannuksia ja 
katteita. Opiskelija hankkii myös tarvittavan tiedon matematiikasta, jotta hän voi tehdä tar-
vittavat laskutoimitukset palvelutilanteissa. Opiskelija hankkii tietoa tieto- ja viestintäteknii-
kasta.  

  
 Keskeinen sisältö 

o toiminnan kannattavuuden selvittäminen 
o palvelutilanteen edellyttämä laskutaito 
o tietotekniikan perustaidot 

 
 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. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti. 
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o osa opetuksesta tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustetussa tilassa  

 
 Oppimismenetelmät  
  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali.  
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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 Asiakaspalvelun toimistotehtävät 

Opiskelija osaa laatia tarvittavilla työvälineohjelmilla raportteja, asiakirjoja sekä tilastoja ja 
käyttää työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. Opiskelija valitsee sopivat työ- ja viestintä-
välineet.   

  
 Keskeinen sisältö 

o tarvittavien asiakirjojen ja raporttien tuottaminen työvälineohjelmilla (A-
ajokorttitasoisesti) 

o asiakaspalvelun toimistotehtävät  
 
 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. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustetussa tilassa  

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali   
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen 

Opiskelija hoitaa asiakaspalvelutilanteita organisaation ohjeistuksen mukaisesti vaihtele-
vissa tilanteissa. Opiskelija noudattaa toimialan säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 
Opiskelija palvelee asiakasta suomen kielen lisäksi ruotsin ja englannin kielellä. Opiskelija 
palvelee asiakkaita tarvittaessa myös kirjallisesti ja käyttää asiayhteyteen sopivaa kieltä.  
 

 Keskeinen sisältö 
o Työympäristöstä huolehtiminen 
o Ulkoisen ja sisäisen asiakkaan palveleminen 
o Asiakaspalvelu suomen, ruotsin ja englannin kielellä 
o Säädösten, määräyksien ja sopimusten noudattaminen 

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

tetta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
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tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Pääsääntöisesti muiden ko. tutkinnon osan toimintakokonaisuuksien jälkeen.  
 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 
 
 Oppimismenetelmät  

o moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

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

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

  
 Tutkinnon osan arvosanan antaminen edellyttää että tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttö on suoritettu hyväksytysti. 

2.2. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 60 osp 

2.2.1.  Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp  

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o valmistautua palvelutilanteisiin 
o hoitaa tuotevastuualueensa 
o palvella asiakasta ja myydä 
o seurata myynnin kehitystä 

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91927 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 

opinnoista tai työkokemuksesta. Käytännössä tunnistaminen tapahtuu perustuen todistus-

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91927


 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 15 (62) 
Opetussuunnitelma 

jäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään kunkin tut-
kinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. Osaamisen tunnustaminen voi-
daan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuudes-
ta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä. 

 
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan osaamisen voi mahdollisesti osoittaa kokeella tai teh-
tävillä.  

 
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan (esim. kielet) osaamisen voi mahdollisesti osoittaa ko-
keella tai tehtävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu osaami-
nen, opiskelija on työskennellyt kaupassa myyntitehtävissä. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kassa- ja myyntityöhön valmistautuminen 
o Kaupan alan prosessit 
o Kassa- ja myyntityö 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
 Opiskelija toimii kaupan myynnin tehtävissä, käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja 
 asiakaspalvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän huolehtii työympä
 ristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii 
 vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja 
 aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimintaansa.  

 
Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
Äidinkieli (palvelee asiakasta äidinkielellä ja tuottaa omaan alaan liittyviä dokumentteja), 
englanti (käyttää työssään ammattialan termistöä), matematiikka, tieto- ja viestintäteknii-
kan käyttö, työkyvyn ylläpitäminen, ”kunnossa kaiken ikää” (käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian).  

 Kassa- ja myyntityöhön valmistautuminen  

 Opiskelija hankkii tietoa kaupan alan yrityksistä ja niiden myynti- ja palvelukonsepteista, 
sekä erilaisista asiakkaista, heidän tarpeistaan ja erilaisista asiakasryhmistä. Opiskelija 
hankkii tietoa palvelu- ja kassapisteen käyttöönotosta. Hän perehtyy toimialaan ja sen ke-
hityssuuntiin. Opiskelija hankkii tietoja tuotteista, palveluista, markkinoinnista, kilpailuym-
päristöstä, yhteistyökumppaneista sekä erilaisista asiakasryhmistä. Opiskelija perehtyy 
markkinoinnin kilpailukeinoihin. Opiskelija perehtyy erilaisiin tapoihin myydä ja saada ai-
kaiseksi lisämyyntiä sekä päättää kauppa.  

 
 Keskeinen sisältö 

o kaupan alan yritysten liikeideaan sekä palvelu- ja myyntikonsepteihin perehtyminen 
o myyntitaidot sekä siihen liittyvän tiedon hallinta 
o markkinoinnin peruskäsitteet 
o alan rakenteeseen, kehityssuuntiin ja alan yhteistyökumppaneihin perehtyminen  

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

tetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
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huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opin-
tosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o osa opetuksesta tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustetussa tilassa  

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali   
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Kaupan alan prosessit  

 Opiskelija perehtyy tietoteknisiin taitoihin (asiakastietojen päivity, tiedonhaku). Opiskelija 
hankkii tietoa arvonlisällisen hinnan laskemiseen sekä muihin myyntitilanteen edellyttämiin 
laskutoimituksiin. Opiskelija hankkii tietoa tavarantoimittajista, tilauksista, varastoista, hä-
vikistä sekä tilaus-toimitusketjusta.   

 
 Keskeinen sisältö 

o myyntitilanteen edellyttämät laskutoimitukset sekä kannattavuuden tunnusluvut 
o tilaus-toimitusketjun toiminta (mm. tavarantoimittajat), hävikki, varastointi  
o kannattavuuden tunnusluvut 

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

tetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opin-
tosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti 
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o osa tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustetussa tilassa  

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
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 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali   
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Kassa- ja myyntityö 

 Opiskelija hoitaa tuotevastuualuettaan tuoteryhmän ja kaupan ohjeistuksen mukaisesti 
 vaihtelevissa tilanteissa. Opiskelija noudattaa toimialan säädöksiä, määräyksiä ja sopi
 muksia. Opiskelija palvelee asiakasta suomen kielen lisäksi ruotsin ja englannin kielellä. 
 Opiskelija palvelee asiakkaita tarvittaessa myös kirjallisesti ja käyttää asiayhteyteen so
 pivaa kieltä. Opiskelija päivittää asiakastietoja kaupan ohjeistuksen mukaisesti. Opiskeli
 ja noudattaa työhön liittyviä myyjän ja asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia.  

  
 Keskeinen sisältö 

o asiakastarpeiden kartoittaminen ja tuotteen/palvelun tarjoaminen sen mukaan 
o palvelu - tai kassapisteen huolellisesti valmistaminen ja käyttö 
o erilaisille asiakkaille myyminen ja palvelu (kanta-asiakkuus, lisämyynti yms.) 
o viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
o tuotteiden vastaanottaminen, kunnostaminen ja esillepano yrityksen ja tavarantoimitta-

jan ohjeiden mukaisesti 
o tuotteiden riittävyydestä huolehtiminen menekin ja varastotilanteen mukaan 
o tavaran tilauksiin ja palautuksiin osallistuminen 
o kaupan tieto- ja viestintäteknisten apuvälineiden (esim. tavaran- täydennys ja tilaami-

nen) turvallinen käyttö 
o yhteistyö tilaus -toimitusketjun osapuolien kanssa 
o aktiivinen toiminta hävikin syntymisen estämiseksi  
o hintamerkintöjen tekeminen, ja myyntitilanteiden edellyttämät laskutoimitukset 
o myymälän siisteydestä huolehtiminen 

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

tetta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Pääsääntöisesti muiden ko. tutkinnon osan toimintakokonaisuuksien jälkeen.  
 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 
 
 Oppimismenetelmät  

o Moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

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

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 
 Tutkinnon osan arvosanan antaminen edellyttää että tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttö on suoritettu hyväksytysti. 

2.2.3.  Visuaalinen myyntityö, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun esillepanon tai kampanjan 
o ylläpitää ja seuraa esillepanon tai kampanjan ilmettä 
o tuottaa asiakasinformaatiota  

 
 Osaamisen arviointi  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91924 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 

opinnoista tai työkokemuksesta (vastaavissa tehtävissä). Käytännössä tunnistaminen ta-
pahtuu perustuen todistusjäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikritee-
reinä käytetään kunkin tutkinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. 
Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työ-
elämän toimintakokonaisuudesta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä. 

 
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan (esim. kielet) osaamisen voi mahdollisesti osoittaa ko-
keella tai tehtävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu osaami-
nen, opiskelija on työskennellyt vastaavissa esillepanoon tai kampanjaan liittyvissä tehtä-
vissä. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Esillepanon/kampanjan suunnittelu 
o Esillepanon tai kampanjan seuranta 
o Esillepanon/kampanjan toteuttaminen 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija valmistautuu esillepanon tai kampanjan toteuttamiseen yrityksen ohjeistuksen 

mukaisesti. Opiskelija käyttää visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintäohjelmia ja so-
vellusohjelmia. Hän hyödyntää graafista materiaalia esillepanossa tai kampanjassa sekä 
kalusteiden ominaisuuksia. Opiskelija käyttää materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Esille-
panon/kampanjan toteuttamisessa opiskelija laittaa esille kokonaisuuksia esim. tuotteesta 
tai tuoteryhmästä. Hän soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa. Opiskelija 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91924
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laittaa myynti- tai esittely-ympäristön kuntoon ja kehittää sitä. Opiskelija myös seuraa esil-
lepanon/kampanjan ilmettä yrityksen tavoitteiden mukaisesti sekä tuottaa asiakasinfor-
maatiota.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Äidinkieli (tuottaa asiakasinformaatiota), viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, tieto- ja 

viestintätekniikan hallinta, fysiikkaa, kemia (materiaalien tuntemus), matematiikka, englan-
ti ja ruotsi. 

 Esillepanon/kampanjan suunnittelu 

 Opiskelija valmistautuu esillepanon tai kampanjan toteuttamiseen. Hän hankkii tietoa eri-
laisista esillepanotekniikoista sekä tekstin asettelusta ja typografiasta. Hän perehtyy visu-
aalisen myyntityön välineisiin ja ohjelmiin. Hän hankkii asiakasinformaatiota sekä hahmot-
taa sen suhteen esillepanon tai kampanjan kokonaisuuteen.  

 
 Keskeinen sisältö 

o visuaalisen myyntityön työvälineisiin ja sovellusohjelmiin 
o tekstin asettelun ja typografian perustiedot 
o erilaisten materiaalien ja kalusteiden käyttö 
o tiedonhaku 
o erilaiset esillepanotekniikat  

 
 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. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusot-
teeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti. 
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o osa opetuksesta tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustetussa tilassa 

tai muussa tarvittavia välineitä sisältävässä opetustilassa  
 
 Oppimismenetelmät  

o harjoitukset, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
o ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus ja - verkkojulkaisut  
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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 Esillepanon/kampanjan seuranta 

Opiskelija ylläpitää ja seuraa esillepanoa tai kampanjaa. Opiskelija hyödyntää hankki-
maansa asiakasinformaatiota ja tekee kehittämisehdotuksia.  

 
 Keskeinen sisältö 

o asiakasinformaation hyödyntäminen 
o kehittämisehdotusten tekeminen  
o kampanjan tai esillepanon ilmeen seuraaminen ja sen kehittäminen  

 
 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. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusot-
teeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti. 
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o osa opetuksesta tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustetussa tilassa  

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama, tekemällä oppiminen, yh-
teistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-
lisuus 

o ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus ja - verkkojulkaisut  
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

 Esillepanon/kampanjan toteuttaminen 

Opiskelija laittaa myynti- tai esittely-ympäristön kuntoon sekä toteuttaa esillepanon tai 
kampanjan yrityksen ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija noudattaa toimialan säädöksiä, 
määräyksiä ja sopimuksia. Opiskelija käyttää turvallisia työmenetelmiä ja -välineitä. Opis-
kelija hankkii tietoa asiakkaista. Opiskelija käyttää materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää mahdollisia uusia käyttötarkoituksia.   
 

Keskeinen sisältö 
o visuaalisen myyntityön työvälineiden käyttö 
o tekstin asettelun ja typografian perustietojen soveltaminen 
o graafisen materiaalin hyödyntäminen 
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o tuotteen tai tuoteryhmän kokonaisuuksien esillepano käyttöyhteysperiaatetta sovelta-
en 

o visuaalisen myyntityön esillepanotekniikan soveltaminen 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Pääsääntöisesti muiden ko. tutkinnon osan toimintakokonaisuuksien jälkeen.  
 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 
 
 Oppimismenetelmät  

o moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

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

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

2.3. Talous ja toimistopalvelujen osaamisala  

2.3.1. Talouspalvelut 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: 

o kirjata kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat 
o laskea tavanomaisen maksettavan palkan 
o laskuttaa 
o hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia 
o hoitaa ostoreskontraa.  

 
 Osaamisen arviointi  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/191504 
 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/191504
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 

opinnoista tai työkokemuksesta. Käytännössä tunnistaminen tapahtuu perustuen todistus-
jäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään kunkin tut-
kinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. Osaamisen tunnustaminen voi-
daan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuudes-
ta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä. 

 
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan osaamisen voi mahdollisesti osoittaa kokeella tai teh-
tävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu osaaminen, opiskelija 
on työskennellyt ostoreskontran tehtävissä, laskutuksen tehtävissä, myyntireskontran teh-
tävissä tai kirjanpitotehtävissä. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kirjanpito perusteet 
o Palkanlaskenta perusteet 
o Laskutus ja reskontrat 
o Taloushallinnon osa-alueen hoitaminen 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii talouspalveluissa, käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja taloushallin-

non edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja 
työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja 
velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. 
Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimintaansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Äidinkieli (kirjoittaa asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa tekstiä), englanti (käyttää am-

mattialan termistöä), matematiikka, tieto ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, työ-
kyvyn ylläpitäminen, ”kunnossa kaiken ikää” (käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian) 

 Kirjanpidon perusteet 

Opiskelija osaa käsitellä tositteita ja tuntee liiketapahtumat ja yrityksen rahan lähteet ja 
rahan käytön. Hän tuntee liiketapahtumien rekisteröintitekniikan, ymmärtää tilinpäätöksen 
yleisen laadintaperiaatteen ja tuloslaskelman ja taseen rakenteen. Hän osaa kirjata pie-
nen yrityksen toistuvat liiketapahtumat käyttäen taloushallinnon sovellusohjelmaa. Opiske-
lija ymmärtää välillisen verotuksen keskeiset piirteet. Opiskelijan tulee omaksua täsmälli-
nen ja vastuullinen työskentelytapa. 
 

Keskeinen sisältö 
o kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet 
o tilinpäätöksen perusteet 
o arvonlisäverotuksen perusteet 
o tavanomaisten liiketapahtumien laskeminen kirjaaminen 
o tuloslaskelman ja taseen sisällön tulkinta tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa 
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o kirjanpidon sovellusohjelman käyttäminen 
  

Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, se perustuu opettajan/työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja/työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voi-
dakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
 

Oppimisen eteneminen 
 

Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti..  
 

Oppimisympäristöt  
o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluksilla va-

rustetussa tilassa  
 

Oppimismenetelmät   
o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 

Oppimismateriaalit 
 

Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

 Palkanlaskennan perusteet 

Opiskelija osaa laskea tavanomaisen maksettavan palkan ja kirjata siihen sisältyvät erät 
kirjanpitoon. 
 

Keskeinen sisältö 
o palkanlaskennan perusteet 
o noudattaa ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita 
o tarkistaa toimiston tavanomaisissa tilanteissa tietojen oikeellisuuden  
 

Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, se perustuu opettajan/työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja/työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voi-
dakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
  

Oppimisen eteneminen 
 

Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti. 
 

Oppimisympäristöt  
o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
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o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluksilla va-
rustetussa tilassa  

 
Oppimismenetelmät  
o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 

Oppimismateriaalit 
 

Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Laskutus ja reskontrat 

Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta hoitaen laskutusta, osto- ja 
myyntireskontraa. Opiskelija hoitaa palvelutilanteen suomen kielen lisäksi ruotsin ja eng-
lannin kielellä 
 

Keskeinen sisältö 
o laskuttaminen ja myyntireskontran hoitaminen 
o ostoreskontran hoitaminen 
o käyttää laskutuksen ja reskontrien sovellusohjelmia 
o siirtää tiedostoja 
o noudattaa ohjeistusta dokumenttien ja tositteiden käsittelystä 
o noudattaa ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, se perustuu opettajan/työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja/työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voi-
dakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
  

Oppimisen eteneminen 
 

Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti. 
 
Oppimisympäristöt  
o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluksilla va-

rustetussa tilassa  
 

Oppimismenetelmät  
o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 

 
Oppimismateriaalit 
 

Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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 Taloushallinnon osa-alueen hoitaminen 

Opiskelija palvelee toimiston ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita, jolloin hän hoitaa joitain tai jo-
takin taloushallinnon osa-aluetta ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija noudattaa toimialan 
säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Opiskelija hoitaa palvelutilanteen suomen kielen li-
säksi ruotsin ja englannin kielellä.  
 

Keskeinen sisältö 
o jonkin taloushallinnon osa-alueen hoitaminen: 

- tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen 
- ostoreskontra 
- laskutus 
- myyntireskontra 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
  

Oppimisen eteneminen 
 

Pääsääntöisesti muiden ko. tutkinnon osan toimintakokonaisuuksien jälkeen.  
 

Oppimisympäristöt  
o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 
 
Oppimismenetelmät  
o Moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

 
Oppimismateriaalit 

 
Työssäoppimispaikan materiaalit  

 
Osaamisen arviointi 

  
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.3.2.  Kirjanpito 30 osp  

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija osaa  
o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa 
o kirjata tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät 
o täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpitoon 
o laatia kausiveroilmoituksen tai tarkistaa kausiveroilmoituksen oikeellisuuden 
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o kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot 
 
Osaamisen arviointi  
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91929 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 
opinnoista tai työkokemuksesta. Käytännössä tunnistaminen tapahtuu perustuen todistus-
jäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään kunkin tut-
kinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. Osaamisen tunnustaminen voi-
daan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuudes-
ta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä. 
 

 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 
toimintakokonaisuuden jonkin osan osaamisen voi mahdollisesti osoittaa kokeella tai teh-
tävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu osaaminen, opiskelija 
on työskennellyt kirjanpitotehtävissä. 
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Kuukausitäsmäytykset ja kausi-ilmoitukset 
o Tilinpäätöksen jaksotukset 
o Kuukausittaisen kirjanpidon hoitaminen 
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

 Opiskelija toimii kirjanpitotehtävissä, käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja taloushal-
linnon edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja 
työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja 
velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. 
Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimintaansa.  
 

 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 

 Äidinkieli (kirjoittaa asiayhteyteen ja välineeseen sopivaa tekstiä), englanti ja ruotsi (käyt-
tää ammattialan termistöä), matematiikka, yhteiskuntataidot.  

  Kuukausitäsmäytykset ja kausi-ilmoitukset 

Opiskelija täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa vien osakirjanpidot pääkirjanpitoon 
sekä laatii alv-laskelman tai tarkistaa alv-laskelman oikeellisuuden sekä laatii kausi-
veroilmoituksen. Opiskelijan tulee omaksua täsmällinen ja vastuullinen työskentelytapa. 
 

Keskeinen sisältö 
o tulojen, menojen, rahoitustapahtumien ja niiden oikaisuerien kirjaaminen 
o kuukauden lopussa rahatilien ja velka- ja saamistilien saldojen täsmäytykset 
o laatii kausiveroilmoituksen arvonlisäverotietojen osalta tai tarkistaa kausiveroilmoituk-

sen oikeellisuuden 
o hakee tietoa eri lähteistä 
 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91929
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Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, se perustuu opettajan/työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja/työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voi-
dakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
  

Oppimisen eteneminen 
 

Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 

Oppimisympäristöt  
o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluksilla va-

rustetussa tilassa  
 

Oppimismenetelmät  
o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 

Oppimismateriaalit 
 

Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali   
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Tilinpäätöksen jaksotukset 

Opiskelija hallitsee yrityksen liiketapahtumat ja osaa niiden perusteella tehdä tilinpäätök-
sen taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia käyttäen ja kohdistaen laskentakau-
delle kuuluvat tulot ja menot. Opiskelijan tulee omaksua täsmällinen ja vastuullinen työs-
kentelytapa. 
 

Keskeinen sisältö 
o menojen ja tulojen kohdistaminen oikeille kausille 
o varaston muutoksen laskeminen ja kirjaaminen 
o pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston arvonalentumisten laskeminen ja kirjaa-

minen organisaation arvostamis- ja jaksotusperiaatteiden mukaisesti 
o tietojen hakeminen eri lähteistä 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan/työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja/työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yk-
silöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, 
voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
Oppimisen eteneminen 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi opiskella yhtäaikaisesti..  
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Oppimisympäristöt  
o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluksilla va-

rustetussa tilassa  
 

Oppimismenetelmät  
o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 

 
Oppimismateriaalit 
 
Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  
Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

  Kuukausittaisen kirjanpidon hoitaminen 

Opiskelija palvelee toimiston ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita, jolloin hän hoitaa kuukausit-
taista kirjanpitoa taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia käyttäen. 

 
Keskeinen sisältö 
o tositteiden järjestäminen kirjaamista varten 
o kuukausittaisen kirjanpidon hoitaminen 
o tulojen, menojen ja rahoitustapahtumien sekä niiden oikaisuerien kirjaaminen 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen oman osaa-
misalan aitoihin työtehtäviin. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritus-
otteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Pääsääntöisesti muiden ko. tutkinnon osan toimintakokonaisuuksien jälkeen.  
 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 
 
 Oppimismenetelmät  

o Moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

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

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

2.5. Valinnaiset tutkinnon osat 

2.5.1. Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o laatia tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman ryhmän 
jäsenenä 

o valmistella ja toteuttaa projektin ryhmän jäsenenä  
o tehdä projektin jälkitoimet 
o seurata toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta  

 
 Osaamisen arviointi  

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93796 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 

opinnoista tai työkokemuksesta vastaavanlaisissa tehtävissä. Käytännössä tunnistaminen 
tapahtuu perustuen todistusjäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikritee-
reinä käytetään kunkin tutkinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. 
Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työ-
elämän toimintakokonaisuudesta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä.   

 
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan osaamisen voi mahdollisesti osoittaa kokeella tai teh-
tävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu osaaminen, opiskelija 
on työskennellyt vastaavissa markkinointiviestinnän tehtävissä. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Projektin suunnittelu ja valmistelu 
o Projektin toteuttaminen ja jälkitoimet 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
Opiskelija osallistuu toimenpide- ja kampanjasuunnitelman laatimiseen, toteutukseen sekä 
jälkitoimien tekemiseen. Hän toimii myyntiä ja pysyviä asiakassuhteita edistävästi. Opiske-
lija arvioi työskentelyään ja kehittää työskentelytapojaan. Hän huolehtii työympäristöstään 
ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja 
velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. 
Opiskelija käyttää projektityöskentelyn työkaluja, hankkii työhönsä liittyvää tietoa sekä ar-
vioi tiedon luotettavuutta.  
 
Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
Äidinkieli (opiskelija laatii raportteja ohjeistuksen mukaisesti, hoitaa toimenpiteisiin liittyvää 
viestintää myös kirjallisesti sekä hoitaa vedosten oikolukua), matematiikka.  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93796
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 Projektin suunnittelu ja valmistelu  

 Opiskelija hankkii tietoa toimenpiteen tai kampanjan suunnittelua varten. Opiskelija tekee 
projektin valmisteluun ja suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Opiskelija hankkii tietoa markki-
nointiviestintään vaikuttavista säädöksistä ja sopimuksista. 

 
 Keskeinen sisältö 

o projektityöskentelyn työkalujen käyttö 
o toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuminen 
o projektin tuloksellisuuden huomiointi suunnitelmaa laatiessa 
o valmisteluun liittyvät tehtävät 
o toimenpiteisiin liittyvän viestinnän toteuttaminen tyylillisesti asiayhteyteen sopivaa kiel-

tä käyttäen 
o vedosten oikoluku 

  
 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. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusot-
teeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti. 
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o osa opetuksesta tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustetussa tilassa  

 
 Oppimismenetelmät  

o ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus ja - verkkojulkaisut  
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Projektin toteuttaminen ja jälkitoimet 

 Opiskelija toteuttaa projektin toteutukseen liittyviä tehtäviä sekä suorittaa projektiin liittyvät 
jälkitoimet. Opiskelija käyttää tietoteknisiä työvälineitä.  

 
 Keskeinen sisältö 

o projektityöskentelyn työkalujen käyttäminen 
o tiedonhankinta eri tiedonhankintavälineitä ja -lähteitä käyttäen 
o toimisto- ja sovellusohjelmien käyttö 
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o hoitaa toimenpiteisiin liittyvää viestintää tyylillisesti asiayhteyteen sopivaa kieltä käyt-
täen 

o markkinointiviestinnän projektin toteuttamiseen osallistuminen 
o projektin jälkitoimien tekeminen 
o projektin tuloksellisuuden seurantaan osallistuminen 
o raporttien laatimiseen osallistuminen  

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Pääsääntöisesti projektin suunnittelu ja valmistelu -toimintakokonaisuuden jälkeen.  
 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 
 
 Oppimismenetelmät  

o Moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

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

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.5.2. Sähköinen kaupankäynti, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o seurata kilpailutilannetta ja alan trendejä 
o palvella asiakkaita verkkokaupassa 
o hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet  

  
 Osaamisen arviointi  

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93797 
 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93797


 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 32 (62) 
Opetussuunnitelma 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 

opinnoista tai työkokemuksesta vastaavanlaisissa tehtävissä. Käytännössä tunnistaminen 
tapahtuu perustuen todistusjäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikritee-
reinä käytetään kunkin tutkinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. 
Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työ-
elämän toimintakokonaisuudesta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä.  

   
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan (esim. kielet) osaamisen voi mahdollisesti osoittaa ko-
keella tai tehtävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu osaami-
nen, opiskelija on työskennellyt vastaavissa verkkokaupan tehtävissä. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Verkkokaupan tukitehtävät 
o Asiakaspalvelu verkkokaupassa 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen ja käyttää verkkokauppaohjelmaa. Hän 
suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä vastuullisesti. Opiskelija arvioi työskentelyään ja 
kehittää työskentelytapojaan. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskeli-
ja toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, nou-
dattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja.  
 
Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
Yrittäjyys ja yritystoiminta (asettaa yrittäjyysosaamiselleen kehittymistavoitteita), työkyvyn 
ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (turvalliset, sopivasti kuormittavat ja vaihtelevat työ-
menetelmät ja ergonomia).  

 Verkkokaupan tukitehtävät 

Opiskelija perehtyy verkkokauppaan ja sen merkitykseen yrityksille. Hän perehtyy verkos-
sa tehtävään markkinointiviestintään. Hän valmistautuu verkkokaupassa tapahtuvaan 
asiakaspalveluun. Hän kehittää äidinkielen (suomi), toisen kotimaisen kielen ja englannin 
kielen taitojaan verkkokaupan asiakaspalvelutilanteita varten.  

 
 Keskeinen sisältö 

o yrityksen tuotteiden tai palvelujen vahvuuksien ja kehittämismahdollisuuksien selvittä-
minen verkkokaupassa 

o toimialan kehittymisen seuraaminen 
o verkkokaupan konseptin ymmärtäminen (esim. tuotetietojen päivittäminen, verkkokau-

pan logistiikka) 
o sähköistä kaupankäyntiä koskeviin säädöksiin ja suosituksiin perehtyminen  

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi 
ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen 
kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusot-
teeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti. 
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o osa opetuksesta tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustetussa tilassa  

 
 Oppimismenetelmät  

o ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus ja - verkkojulkaisut  
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Asiakaspalvelu verkkokaupassa 

Opiskelija seuraa keskustelua yrityksestä ja sen tuotteista eri foorumeilla eri kielillä sekä 
tuo siellä havaitsemiaan asioita muiden tietoon. Opiskelija seuraa kilpailutilanteen kehit-
tymistä. Opiskelija osallistuu verkkokaupan markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Opiskelija noudattaa yrityksen antamia ohjeita maksuliikenteestä ja maksutapah-
tumista. Hän myös noudattaa yrityksen tietoturvaohjeistusta sekä tiedottaa havaitsemis-
taan riskeistä ja häiriötilanteista. 

 
 Keskeinen sisältö 

o myynnin ja pysyvien asiakassuhteiden edistäminen verkkokaupassa 
o asiakkaan palveleminen verkkokaupassa äidinkielellä sekä ruotsin ja englannin kielillä 
o lähetysten toimittamiseen osallistuminen 
o yrityksen verkkopalvelukonseptin noudattaminen 
o tietojen syöttö ja päivittäminen verkkokauppaohjelmalla 
o tuotteiden tilaaminen organisaation ohjeiden mukaan 

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Pääsääntöisesti verkkokaupan tukitehtävät -toimintakokonaisuuden jälkeen.  
 
 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 34 (62) 
Opetussuunnitelma 

 Oppimisympäristöt  
o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 

 
 Oppimismenetelmät  

o Moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

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

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.5.3. Tuoteneuvonta, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella ja valmistella tuoteneuvontatilanteita 
o neuvoa asiakkaita tuotteiden ja palvelujen käytössä myynti- ja esittelytilanteissa 
o seurata työnsä tuloksellisuutta 

   
 Osaamisen arviointi  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93798 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 

opinnoista tai työkokemuksesta vastaavanlaisissa tehtävissä. Käytännössä tunnistaminen 
tapahtuu perustuen todistusjäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikritee-
reinä käytetään kunkin tutkinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. 
Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työ-
elämän toimintakokonaisuudesta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä.   

 
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan osaamisen voi mahdollisesti osoittaa kokeella tai teh-
tävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu osaaminen, opiskelija 
on työskennellyt tuoteneuvonta- tai tuote-esittelytehtävissä. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteiden suunnittelu ja valmistelu 
o neuvonta esittely- tai myyntitilanteissa 

 
 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93798
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Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
Opiskelija osallistuu tuotteen tai palvelun esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteiden suunnit-
teluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Hän toimii toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita edistävästi. Opiskelija arvioi työskentelyään ja kehittää työskentelytapojaan. 
Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskeli-
jaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopi-
muksia, säädöksiä ja aikatauluja. Hän käyttää sujuvasti toimisto- ja sovellusohjelmia sekä 
esiintymisessään apuvälineitä. 
 
Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
Äidinkieli (vuorovaikutus ja viestintätilanteet), ruotsi (tuotteen/palvelun esittely-/neuvonta-
tilanne ruotsin kielellä.   

 Esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteiden suunnittelu ja valmistelu 

Opiskelija suunnittelee esittely-, neuvonta- tai myyntitilanteen sekä tekee siihen tarvittavat 
valmistelut organisaation ohjeiden mukaisesti. Opiskelija hyödyntää tietoa tuotteista ja 
palveluista sekä asiakasryhmistä. Opiskelija hallitsee ajankäytön ja toimii myyntiä ja pysy 
viä asiakassuhteita edistävästi.   
 

 Keskeinen sisältö 
o ajankäytön hallinta 
o esittely-, neuvonta- tai myyntityön suunnittelu tavoitteita asettaen 
o esittelytilaisuuksia sopiminen yrityksen tai organisaation ohjeiden ja tavoitteiden mu-

kaisesti 
o aktiivinen toiminta yrityksen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä 
 

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

tetta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Ennen neuvonta esittely- tai myyntitilanteessa -toimintakokonaisuutta.  
 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 
 
 Oppimismenetelmät  

o Moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

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

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista.  

 Neuvonta esittely- tai myyntitilanteissa 

 Opiskelija noudattaa yrityksen myynti- ja markkinointikonseptia sekä toimii myyntiä ja py-
syviä asiakassuhteita edistävästi. Opiskelija huomioi oman ulkoasunsa ja käyttäytymisen 
esiintymällä selkeästi ja vakuuttavasti. Opiskelija esittelee tuotteen valmistukseen ja käyt-
töön liittyviä eettisiä ja kestävään kehitykseen liittyvää informaatiota.  

 
 Keskeinen sisältö 

o tuotteen tai palvelun esittely, neuvonta sekä myynti 
o tuote- tai palveluesittelyn havainnollistaminen 
o asiakkaan neuvominen erilaisissa tilanteissa tuloksellisesti 
o asiakkaan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia määrittelevien säädöksien ja sopi-

musten noudattaminen 
o työnsä tuloksellisuuden ja kannattavuuden arvioiminen raportoidessaan työnsä tulok-

sista 
o asiakkaan palveleminen suomen, ruotsin ja englannin kielellä 

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Esittely- neuvonta tai myyntitilanteiden suunnittelu ja valmistelu -toimintakokonaisuuden 

jälkeen.  
 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 
 
 Oppimismenetelmät  

o Moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

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

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
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osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.5.4. Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa  

o laskea tuotteen aiheuttamat kustannukset 
o hinnoitella tuotteen 
o osallistua budjetointiprosessiin 
o verrata toteutumaa budjettiin 

 
 Osaamisen arviointi  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93799 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 

opinnoista tai työkokemuksesta. Käytännössä tunnistaminen tapahtuu perustuen todistus-
jäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään kunkin tut-
kinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. Osaamisen tunnustaminen voi-
daan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuudes-
ta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä. 

 
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan osaamisen voi mahdollisesti osoittaa kokeella tai teh-
tävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu osaaminen, opiskelija 
on työskennellyt budjetointitehtävissä, sisäisen laskennan tehtävissä. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Budjetointi 
o Vaihtoehtolaskelmat 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii sisäisen laskennan ja budjetoinnin tehtävissä, käyttää työn suunnittelun, 

toteutuksen ja taloushallinnon edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän huo-
lehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryh-
mää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, 
säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimin-
taansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Yrittäjyys ja yritystoiminta, fysiikka, kemia sekä liikunta ja terveystieto (käyttää turvallisia, 

sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian). 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93799
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 Budjetointi 

Opiskelija osallistuu yrityksen budjetointiprosessiin laatien osa- ja pääbudjetteja 
 
 Keskeinen sisältö 

o osallistuu budjetointiprosessiin laatien osa- tai pääbudjetteja käyttäen taulukkolasken-
taohjelmaa tai organisaation sovellusohjelmaa 

o vertaa toteutumaa budjettiin ja laskee euromääräiset ja prosentuaaliset budjettierot 
 

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

ta, se perustuu opettajan/työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja/työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voi-
dakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluksilla va-

rustetussa tilassa  
 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

 Vaihtoehtolaskelmat 

Opiskelija osaa laskea tuotteen aiheuttamat kustannukset. Opiskelija hinnoittelee tuotteen 
kannattavasti ja valitsee erilaisista vaihtoehdoista annettujen kriteerien perusteella kannat-
tavimman. Opiskelijan tulee ymmärtää eri laskentamenetelmien virhemahdollisuudet ja 
huomioida tämä päätöksenteossa. 

 
 Keskeinen sisältö 

o laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset sopivalla laskentamenetelmällä: katetuotto-
hinnoittelu, suora jakolaskenta, lisäyslaskenta, toimintolaskenta 

o laskee tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu opettajan/työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 39 (62) 
Opetussuunnitelma 

ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen 
arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluk-silla va-

rustetussa tilassa  
 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

2.5.5. Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa  

o kirjata tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot 
o tuottaa viralliset tilinpäätösraportit 
o tulkita yrityksen tilinpäätöstä 
o laskea yrityksen verotettavan tulon 

  
 Osaamisen arviointi  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/95860 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan suorittaa esimerkiksi aiemmista 

opinnoista tai työkokemuksesta . Käytännössä tunnistaminen tapahtuu perustuen todis-
tusjäljennökseen tai annettuun näyttöön. Näyttöjen arviointikriteereinä käytetään kunkin 
tutkinnonosan ammattiosaamisen näytön arviointikriteereitä. Osaamisen tunnustaminen 
voidaan tehdä tutkinnon osasta tai jostain tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuu-
desta, mutta ei kuitenkaan sitä pienemmästä yksiköstä. 

 
 Osaamista voidaan osoittaa esim. aikaisemmilla työ- ja/tai opiskelutodistuksilla. Lisäksi 

toimintakokonaisuuden jonkin osan osaamisen voi mahdollisesti osoittaa kokeella tai teh-

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/95860
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tävillä. Tähän tutkinnon osaan liittyvät esim. työelämässä hankittu osaaminen, opiskelija 
on työskennellyt tilinpäätösprosessin eri vaiheissa ja tehtävissä. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Tilinpäätöksen analysointi 
o Tilinpäätös ja verotus 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii sisäisen laskennan ja budjetoinnin tehtävissä, käyttää työn suunnittelun, 

toteutuksen ja taloushallinnon edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän huo-
lehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryh-
mää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, 
säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimin-
taansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Äidinkieli (tilinpäätösraportit, toimintakertomus), fysiikka ja kemia. 

 Tilinpäätöksen analysointi 

 Opiskelija osaa tulkita yrityksen/organisaation kannattavuutta, maksuvalmiutta ja rahoitus-
ta tilinpäätöstiedoista laskettavien tunnuslukujen perusteella. 

 
 Keskeinen sisältö 

o tilinpäätösanalyysin tunnusluvut: kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus 
o laskee ja tulkitsee yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta tilin-

päätöstietojen perusteella 
o käyttää tietokoneita ja toimiston laitteita huolellisesti organisaation ohjeiden mukaisesti 

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

ta, se perustuu opettajan/työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja/työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voi-
dakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti. 
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluk-silla va-

rustetussa tilassa  
 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
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 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

 Tilinpäätös ja verotus 

 Opiskelija osaa kirjata tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot, tuottaa viralliset tilinpäätösrapor-
tit sekä laskea yrityksen verotettavan tulon. Opiskelija tietää tilinpäätössuunnittelun mah-
dollisuuksia ja niiden merkityksen verotuksessa. 

 
 Keskeinen sisältö 

o käyttää taloushallinnon sovellusohjelmia 
o kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot 
o tuottaa virallisen tuloslaskelman ja taseen sekä liitetiedot ja tase-erittelyn 
o laskee yrityksen verotettavan tulon 
o keskeinen verolainsäädäntö ja elinkeinotoiminnan verotus 

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

ta, se perustuu opettajan/työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja/työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voi-
dakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saa-
vuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti. 
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluk-silla va-

rustetussa tilassa  
 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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2.2.2. Asiakkuuksien hoito, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet 
o myydä tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa asiakastarpeen mukaisia pal-

veluja 
o tehdä tarjouksia tai muita asiakkuuksien hoitoon liittyviä palveluratkaisuehdotuksia 
o hoitaa jälkitoimet 
o seurata myynti- ja palvelutyönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta. 

   
Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91926 
 

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluk-silla va-

rustetussa tilassa  
o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä, erilli-

sen liitteen 1 mukaisesti. 

2.2.4 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o tehdä tilaus-toimitusprosessiin liittyviä käytännön tehtäviä 
o tilata kuljetuksia 
o valmistella tuonti- tai vienti- ja tullausasiakirjat 
o laatia kustannuksiin liittyviä laskelmia 
o laatia tilastoja, raportteja ja viranomaisilmoituksia. 

 
 Osaamisen arviointi 

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91928 
 
 
 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91926
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91928
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhtees-sa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppi-
misprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen 
arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluk-silla va-

rustetussa tilassa  
 
 Oppimismenetelmät 

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä, erilli-

sen liitteen 1 mukaisesti. 

2.2.5 Myynnin tukipalvelut, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa  

o palvella sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita 
o toimia palvelu- tai myyntiyksikkönsä tukena 
o osallistua sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän toteuttamiseen..  

 
Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91925 
  
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Työvälineohjelmien syvällisempi käyttötaito 
o Sisäinen ja ulkoinen asiakasviestintä 
o Myynnin tukitehtävien hoitaminen 

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91925
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 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluk-silla va-

rustetussa tilassa  
 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä, erilli-

sen liitteen 1 mukaisesti. 

2.2.6 Finanssipalvelut, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija osaa  
o valmistautua finanssipalveluihin 
o hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä 
o seurata työnsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta. 

 
Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/186002 
  

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhtees-sa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppi-
misprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen 
arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluk-silla va-

rustetussa tilassa  
 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/186002
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 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä, erilli-
sen liitteen 1 mukaisesti. 

2.3.3 Toimistopalvelut, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää) 
o viestiä sähköisesti ja kirjallisesti 
o hoitaa puhelinpalvelua 
o järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia 
o tehdä matkajärjestelyjä 
o laatia, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja 
o opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytössä 
o vastata toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta. 

 
Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93790 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Toimistopalvelut yrityksen tukiprosessina 
o Kokous- ja matkajärjestelyyn osallistuminen 
o Asiakirjatuotannon hoitaminen 

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhtees-sa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppi-
misprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen 
arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti työssäoppien aidossa työympäristössä 
 
 Oppimismenetelmät  

o Moodle -oppimisalustan käyttö 
o sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti blogin käyttö 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93790
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muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.3.4 Palkanlaskenta, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o laskea palkanmaksukaudelta maksettavan palkan 
o laskea maksettavan palkan erityistilanteissa 
o laatia palkanlaskennan osalta kausiveroilmoituksen.  

 
Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93791 
 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Palkanlaskennan hoitaminen 
o Palkanlaskennan erityistilanteet 

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhtees-sa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppi-
misprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen 
arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluk-silla va-

rustetussa tilassa  
 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
o työssäoppien 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/93791
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2.5.7. Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija osaa  
o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä 
o kartoittaa asiakkaiden pankki- ja rahoituspalvelutarpeita elämänkaaren eri vaiheissa 
o esitellä pankki- ja rahoituspalveluita sekä niiden hyötyjä ja riskejä 
o myydä finanssialan palveluratkaisuja asiakkaan tarpeisiin 
o hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet.  

 
Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/95862  

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

ta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhtees-sa ta-
voitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvi-
oidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa yhtäaikaisesti.  
 
 Oppimisympäristöt  

o opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila  
o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja taloushallinnon sovelluksilla va-

rustetussa tilassa  
 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopetus, ryhmätyöt, erilaiset oppimistehtävät 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus sekä yritysten ja yhteisöjen julkaisut sekä verkkomateriaali  
 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/95862
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3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91239 

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

3.1.1. Äidinkieli  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

riaatteita 
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 ulko-
asua.  

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-
liin että ulkoasuun. Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan ja työstä-
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mään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta. Opiskelijaa tulee myös 
ohjata arvioimaan omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan ja kehittämään omaa osaamistaan palautteen pohjalta.  
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huo-
mioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa tavoit-
teen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saa-
vuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen 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.  

3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja va-
kuuttavasti ja osaa perustella näkemyksensä monipuolisesti. 

o Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vastuuta 
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 ti-
lanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 

o Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista teksteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä ja ar-
vioida 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 toimimi-
seen 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 tulee 
myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja 
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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 osata 
viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa osata pyytää niihin käyttölupa. Lisäksi keskeistä 
on ohjata opiskelija arvioimaan omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja parantamaan 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 huo-
mioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa tavoit-
teen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saa-
vuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen 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. 

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 ilmaisuta-
paa. 

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

o Opiskelija ymmärtää äidinkielen merkityksen omalla alallaan ja osaa arvioida äidinkielen 
merkitystä omalla alallaan. Lisäksi opiskelija osaa arvioida äidinkielen asemaa monikie-
lisessä 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 viestin-
tävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatekstejä (erilai-
sia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiskelija tuntee ja 
ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, osaa tehdä johto-
päätöksiä ja arvioida tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelijaa ohjataan viestimään eri-
laisissa digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa ammatillisuutta osoittaen. Opiskeli-
ja oppii myös dokumentoimaan ja kuvaamaan omaa oppimistaan ja osaamistaan eri medi-
oiden avulla.  

 
Opiskelijalla tulisi olla taito osata arvioida äidinkielen asemaa monikielisessä yhteiskunnas-
sa sekä työelämän että yksilön kannalta. Opiskelijaa ohjataan myös ymmärtämään äidinkie-
len merkitys omalla alallaan. Opiskelijaa tulee ohjata myös ymmärtämään kirjallisuuden 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 huo-
mioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa tavoit-
teen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saa-
vuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Op-
pimistavoitteen 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. 

3.1.2. 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-
sia oppimistavoitteita.   Muualla hankittu osaaminen osoitetaan suullisella ja/tai kirjallisella 
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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 loppuvaiheessa 

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

3.1.3. Vieraat kielet, Englanti 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

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

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Osaamisen tunnustamisessa 
lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat 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/66309/ops/tutkinnonosat/91920 

3.2.1. Matematiikka 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp 
 
Opiskelija 
o osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman 

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

töjä.  
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66309/ops/tutkinnonosat/91920
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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.  

3.2.2. 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 soveltuvia 

mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

o luentoja, mittauksia, laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla sekä mah-
dollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita 
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 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.  

3.2.3. 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 – lähiopetukse-
na tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi erilaiset sovellukset, erityyppiset verkkojulkaisut, maahantuojien internet si-
vujen 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/66309/ops/tutkinnonosat/91921 

3.3.1. Yhteiskuntataidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

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

 
 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 pa-

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

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu 
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 yhteisöjen 
verkkosivut ja tietopankit  

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

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

3.3.2. Työelämätaidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

työtodistuksilla. Työelämätaidot osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja 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 varustettu 
tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

o kuvitellut työhaastattelutilanteet lähiopetuksena, mielikuvaharjoitteet, pari- ja ryhmäteh-
tävät 

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 verkko-
sivustot 

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

osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteeihin. 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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3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

 
 Oppimismenetelmät 

o  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppiminen 
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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.    

3.3.4. 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 ter-

veyttä kuluttavina tekijöinä  
o osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmi-

sen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla opiskelijoi-
den 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 ensiaputilanteissa 
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 työkyky-

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman kou-
lutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

 
 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.    

 
 


