
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opetussuunnitelman  
 tutkintokohtainen osa 

Logistiikan perustutkinto 2015 
Kuljetuspalvelujen osaamisala 

Autonkuljettaja 
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 

 

Oph määräys 61/011/2014 
Luksian hallitus 12.6.2015 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Opetussuunnitelma 

Sisältö 

 Logistiikan ammattialan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet ...................................................... 1 

1.1 Logistiikan perustutkinnon muodostuminen ................................................................................................................. 5 
 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle ...................................................................... 6 
 Opintopolkuvaihtoehtoja ...................................................................................................................................... 8 
 Opintojen ohjaus ................................................................................................................................................... 9 
 Yrittäjyys ............................................................................................................................................................... 9 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ..................................................................................................... 10 

1.2 Logistiikan perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset .................................................................... 10 

 Logistiikan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi ........... 12 

2.1 Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat .......................................................................................... 12 
 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp ............................................................................................ 12 

2.1.2  Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40 osp ............................................................................................. 16 
2.1.2.1. Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinnan perusteet ..................................................................................... 18 
2.1.2.2. Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinnan syventäminen .............................................................................. 19 

2.2 Kuljetuspalvelujen osaamisalan, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakollinen tutkinnon osa 40 osp .......................... 20 
2.2.1 Kuorma-autokuljetukset 40 osp .................................................................................................................................. 20 
2.2.1.1. Kuorma-autokuljetusten perusteet .................................................................................................................... 21 
2.2.1.2. Kuorma-autokuljetusten soveltaminen .............................................................................................................. 22 

2.4 Kuljetuspalvelujen osaamisalan, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakollinen tutkinnon osa 40 osp ............................... 24 
2.4.1 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 osp ...................................................................................................................... 24 
2.4.1.1. Yhdistelmäajoneuvokuljetusten perusteet ......................................................................................................... 25 
2.4.1.2. Yhdistelmäajoneuvokuljetusten soveltaminen ................................................................................................... 26 

2.7 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp .............................................................................................................................. 27 
 Työkoneiden käyttö ja huolto 15 osp.................................................................................................................. 27 
 Ulkomaanliikenteenkuljetukset 15 osp ............................................................................................................... 29 
 Taksikuljetukset 15 osp ....................................................................................................................................... 31 
 Elintarvikekuljetukset 30 osp .............................................................................................................................. 33 
 Massatavarakuljetukset 30 osp .......................................................................................................................... 35 
 Ympäristönhuollonkuljetukset 30 osp ................................................................................................................ 37 

 Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp pitää olla 2.7.19 ......................................................................................... 39 
 Yrityksessä toimiminen 15 osp ............................................................................................................................ 40 
 Huippuosaajana toimiminen 15 osp ................................................................................................................... 42 

 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa .................................................................................. 44 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ........................................................................................................................ 44 
 Äidinkieli.............................................................................................................................................................. 44 

3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) .................................................................................................................................. 44 
3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) ................................................................................................................................... 45 
3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) .................................................................................................................................... 47 

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi ........................................................................................................................... 48 
 Vieraat kielet, Englanti ........................................................................................................................................ 49 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp .................................................................................................. 50 
 Matematiikka ...................................................................................................................................................... 50 
 Fysiikka ja kemia ................................................................................................................................................. 51 
 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen ......................................................................................... 52 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp ..................................................................................... 54 
 Yhteiskuntataidot ................................................................................................................................................ 54 
 Työelämätaidot ................................................................................................................................................... 55 
 Yrittäjyys ja yritystoiminta .................................................................................................................................. 56 
 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto ................................................................................................ 58 

 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 1 (59) 
Opetussuunnitelma 

 Logistiikan ammattialan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon 
tavoitteet  

 
 Logistiikan tehtävänä on yhteiskunnan, henkilö- ja tavaraliikenteen sekä muiden logistis-

ten palvelujen turvaaminen. Näiden toimivuudella ja tehokkuudella on yrityksissä sekä 
laajemmin valtakunnallisesti suuri merkitys. Logistiikka on käsitettävä laajempana koko-
naisuutena kuin pelkästään tavaroiden varastointiin ja kuljetuksiin liittyvät toiminnot, ku-
ten materiaali-, informaatio- ja pääomavirtojen hallinta. Tavaroiden varastoinnilla ja nii-
den kuljettamisella on kuitenkin keskeinen osa kokonaislogistiikassa. 

 
 Kuljetus-, varasto- ja lentoasemapalvelut ovat tyypillisiä palvelualojen merkittäviä työllis-

täjiä. Työelämässä tarvitaan näitä tehtäviä ja toimintoja hoitavia ammattitaitoisia henki-
löitä. Autonkuljettajat työllistyvät erilaisiin henkilö- ja tavaraliikenteen tehtäviin. Varasto-
alan työntekijät työllistyvät kaupan-, teollisuuden-, liikenteen- ja julkisen sektorin palve-
lukseen. Lentoaseman huoltajat työllistyvät ilmailuliikennettä tukeviin yrityksiin. 

 
 Yllä mainittujen alojen toimintaympäristöt ovat yhä kansainvälisempiä ihmisten ja tava-

roiden liikkuvuuden lisääntyessä erityisesti EU-alueella. Markkinoiden kansainvälistymi-
nen synnyttää useilla aloilla osin täysin uusia logistiikkatarpeita ja -rakenteita. Vastaa-
vasti vientiteollisuuden aloilla kansainvälistyminen edellyttää uusien markkinoiden hallin-
taa jakelun osalta ja osin jakeluketjunkin ulkoisille markkinoille. Jakelualueen laajentu-
minen ja samanaikaisesti yhä tehokkaammin ajoitettavat toimitukset lisäävät moninker-
taisiksi koko logistisen ketjun hallintaan sisältyvät vaikeudet. Tavarantoimittajien on pys-
tyttävä kaikilla jakelualueillaan kilpailemaan paikallisten valmistajien kanssa toimitusten 
täsmällisyydessä, nopeudessa ja kustannustehokkuudessa. 

 
 Logistiikka-alan palvelut ja toiminta räätälöidään entistä enemmän asiakkaiden tarpei-

den ja toiveiden mukaisesti. Yhä tiukentuvat ympäristömääräykset ja laatuvaatimukset, 
materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö edellyttävät ajantasaisia tietoja ja toimintatapoja. 

 
 Ammattialan arvoperusta 
 
 Logistiikan alan työn keskeisenä vaatimuksena on hyvä työmoraali ja ammattietiikka 

sekä yhteistyöhaluisuus. Toiminnan on perustuttava kestäville arvoille, rehellisyydelle ja 
vastuullisuudelle. Työn hyvän laadun ja hyvän asiakaspalvelun tavoitteet korostuvat kai-
kissa tehtävissä. Työn tekemisen arvoina ovat ahkeruus, oma-aloitteisuus, sovitun nou-
dattaminen ja kanssaihmisten näkemysten arvostaminen. 

 
 Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti työ- ja liikenneturvalli-

suutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ja ympäristöhaittoja minimoiden. Kuljet-
tajilla on suuri vastuu kalliiden kuljetusajoneuvojen turvallisesta kuljettamisesta tai mo-
nesti arvokkaan tai ympäristölle vaarallisen lastin turvallisesta perille viennistä tai henki-
löiden turvallisesta kuljettamisesta kotimassa tai ulkomailla. Liikenteessä tulee toimia 
joustavasti, huomaavaisesti ja esimerkillisesti.  

 
 Varastonhoitajilla on vastuullaan arvokkaita tavaroita, joiden oikea varastoiminen, oikea-

aikainen asiakkaille toimittaminen ja oikeiden kuljetusmuotojen käyttäminen edellyttävät 
vankkaa ammatillista osaamista  

 
 Lentoasemahuoltajan yksi merkittävistä tehtävistä on huolehtia lentoturvallisuudesta 

pitämällä kiitotiet, rullaustiet ja asematasoalueet liikennöitävässä kunnossa tiukkojen 
yleiseurooppalaisten normien mukaan.  
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 Perustutkinnon tavoitteet 
 
 Logistiikan perustutkinnon suorittaneen ammattitaitoon kuuluvat oma-aloitteisuus, täs-

mällisyys, luotettavuus, joustavuus ja kyky oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja 
ympäristövastuullinen työskentelytapa. 

 
 Tutkinnon suorittaneen tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin 

erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänen on pystyttävä omaksumaan yri-
tyksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta ja myös kehittämään sitä. Hä-
nen on suhtauduttava arvostavasti sidosryhmiin yrityksessä ja sen ulkopuolella. Logistii-
kan perustutkinnon suorittaneella on oltava valitsemansa koulutusohjelman ja muun va-
linnaisuuden perusteella sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllis-
tyä koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin.  

 
 Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava palvella henkilö- tai tavaraliiken-

teessä asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti ja hyviä 
käytöstapoja noudattaen. Hänen on osattava huolehtia asiakkaiden ja omasta turvalli-
suudesta. Hänen on pyrittävä toiminnassaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti par-
haaseen mahdolliseen suoritukseen. Hänellä on oltava luovuutta, innovatiivisuutta ja 
rohkeutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja työntekijänä tai ammatinharjoittajana.  

 
 Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava noudattaa työsuojelumääräyksiä 

ja -ohjeita sekä osattava ottaa toiminnassaan huomioon keskeinen työsuhdetta koskeva 
lainsäädäntö ja keskeiset seikat oman alansa työehtosopimuksista. Hänen on osattava 
huolehtia omasta terveydestään sekä työ- ja toimintakyvystään. Logistiikan perustutkin-
non suorittaneen on osattava kohdata ja palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita. Hä-
nen on osattava toimia valitsemissaan työtehtävissä kansainvälisissä ympäristöissä. 
Hänellä on oltava valmiudet tarvitsemansa tiedon hankkimiseen ja vuorovaikutukseen 
uusimman tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Hänen on osattava tehdä yhteistyötä 
yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä.  

 
 Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on kyettävä arvioimaan omaa oppimistaan ja 

osaamistaan, suunnittelemaan omaa opiskeluaan ja asettamaan oppimisen tavoitteita. 
Hänen on osattava arvioida ja jäsentää tietoa. Hänen on osattava toimia joustavasti ja 
luovasti uusissa ja erilaisissa tilanteissa sekä kyettävä ratkaisemaan työssään ongelma-
tilanteita. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan 
ammattieettisten periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä liiken-
neturvallisuutta edistäen. Hänen on noudatettava mm. tehtyjä sopimuksia ja asiakkaita 
ja työnantajaa koskevaa vaitiolovelvollisuus-, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä sekä 
liikennesääntöjä 

 
 Hänen on osattava käsitellä eettisiä ongelmia ja ratkaista ne yleisesti hyväksyttävällä 

tavalla. Hänen on osattava käyttäytyä suvaitsevasti ja tasa-arvoisesti toisia ihmisiä koh-
taan. Hänen on osattava ottaa toiset ihmiset huomioon käyttäytymällä työpaikan edellyt-
tämällä tavalla ja huolehtimalla työpaikan viihtyisyydestä ja yleisestä siisteydestä. Hänen 
tulee hyväksyä työtoverien ja asiakkaiden erilaiset tunteet sekä hallita omat tunteensa 
palvelu- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on osattava vaalia suomalaista kult-
tuuriperintöä sekä arvostaa omaa ammattiaan ja oltava valmis jatkuvasti kehittämään it-
seään ja työtään.  

 
 Kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittaneen on osattava toimia asiakaspalvelun ja kul-

jetusten tehtävissä. Hänen on osattava kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja tur-
vallisesti sekä palvella asiakkaita. Hänen on tunnettava ajoneuvonsa liikennekelpoisuu-
den vaatimukset ja osattava varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turval-
linen toimivuus. Hänen on hallittava ajoneuvonsa ajonlähtöön liittyvät tarkastukset ja ta-
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vallisimmat huoltotoimet. Hänen on osattava lastata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden 
sallimaan maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti ja vas-
tuullisesti. Hänen on tunnettava kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät työ-
suojelusäädökset. Hänen on osattava kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestin-
tävälineillä. Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti ja kuljetusalan 
perustason ammattipätevyyskoulutus. 

 
 Varastopalvelujen osaamisalan suorittaneen on hallittava varastoalan tehtäviä käsin ja 

koneellisesti esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hänen on osattava tehdä varaston 
asiakirjat ja varastokirjanpito käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Varastonhoitajan on osat-
tava logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran varastointi, kuljetukset, 
kierrätys ja varastontietojärjestelmien käyttö. Hänen on tunnettava varastotalous ja sen 
vaikutus yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat. Va-
rastonhoitajan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julki-
sen sektorin palvelukseen. 

 
 Lentoasemapalvelujen osaamisalan suorittaneen on osattava toimia lentokentän kun-

nossapidon ja maapalvelun perustehtävissä. Lentoasemien kunnossapito käsittää kiito- 
ja rullausteiden sekä asematasojen ja niihin kuuluvien rakennusten kunnossapidon sekä 
lentoasemien pelastuspalvelun. Maapalvelu käsittää lentokoneiden saapumiseen, lähet-
tämiseen sekä niiden väliseen aikaan sijoittuvat tehtävät. Hyvän ammattitaidon lisäksi 
lentoasemahuoltajalta vaaditaan huolellisuutta ja vastuullisuutta, korkeaa moraalia ja 
ammattietiikkaa sekä positiivista asennoitumista toisiin ihmisiin. Lentoasemahuoltajan 
tulee olla järjestelykykyinen, sopeutua kiireelliseen työrytmiin ja omata kyky toimia ryh-
mässä sekä itsenäisesti. Näiden lisäksi lentoasemapalvelujen koulutusohjelman suorit-
taneen on pystyttävä suorittamaan kuljettajan perustehtävät. 

Logistiikan tehtävissä toimiminen edellyttää tilaus-toimitusketjun ymmärtämistä, yrittäjä-
mäistä asennetta, yrittäjyystaitoja ja hyviä asiakaspalvelu- ja kommunikaatiotaitoja pal-
velun onnistumiseksi. Tietoteknisten valmiuksien lisäksi tarvitaan tiedon hankintataitoja, 
suunnittelutaitoja ja olennaisen tiedon erottelutaitoja. Logistiikka-alan työntekijän erikois-
tumisen tarpeeseen vaikuttaa paljolti se toiminnan ala, jolle työntekijä kulloinkin sijoittuu. 
Erikoistuminen omaan alaan tapahtuu usein vasta työpaikalla. 

Logistiikka-alalla työskentelevän henkilöllä tulee olla valmiuksia työskennellä ergonomi-
sesti ja ylläpitää työ- ja toimintakykyään sekä toimia joustavasti työtilanteen mukaan. Ar-
vopäämäärinä ovat korkea työn laatu, luotettavuus, turvallisuus sekä asiakastyytyväi-
syys. 

Toimiminen logistiikka-alan työtehtävissä edellyttää teknisten tietojen ja taitojen moni-
puolista osaamista ja soveltamista. Lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä lisäarvopalvelujen 
tuottamista logistisen palveluketjun toteuttamisessa. 

Kansainvälistymiskehityksen jatkuminen, elinkeinoelämän vilkastuminen ja liikkuvuuden 
lisääntyminen tulevat ylläpitämään alan kovaa kasvuvauhtia. Koulutustarve tulee jatku-
vasti lisääntymään johtuen alan yleisen kehityksen ja säädöksien tuomien vaatimusten 
vuoksi. Yritysten henkilöstön rooli on korostumassa palvelujen laatutason kohottamises-
sa ja myynnin tehostamisessa. Asiakkaat ovat yhä ympäristö-, kustannus- ja laatutietoi-
sempia. Myös työntekijöiden on tunnettava kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet sekä 
yleisimmät laatujärjestelmät ja toimintatavat. 

Alalla on hallittava muuttuvia prosesseja ja kokonaisuuksia, omattava entistä parempaa 
kommunikaatio- ja kielitaitoa, tuotetietoutta sekä myyntiä ja markkinointia tukevaa 
osaamista teknisen osaamisen lisäksi. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti ja täyden-
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nettävä omaa ammatillista osaamistaan valitsemassaan ammatissa. Energian hinnan 
kasvun ja ympäristön saastumisen vähentämiseksi on kaikilla logistiikan osa-alueilla 
kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisiin asioihin. 

Telemaattisten sovellusten kehitys logistiikan eri osa-alueilla kasvaa jatkuvasti. Uusia 
teknologisia ratkaisuja hyödynnetään enenevässä määrin logistiikan ohjauksessa. Te-
lematiikan opetuksella ammatillisessa koulutuksella pyritään antamaan opiskelijoille 
henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn perustietojen lisäksi perustiedot telematiikan mahdol-
lisuuksista ja järjestelmistä sekä sovellusten käyttökohteista ja vaatimuksista.  

Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrit-
täjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja ta-
sapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-
opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden mo-
nipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 §, muutos 
787/2014). 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito-
vaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikritee-
reihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan 
jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa 
haasteissa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 5 (59) 
Opetussuunnitelma 

1.1 Logistiikan perustutkinnon muodostuminen  

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 50 osp 
 

   2.7 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp 

 

 

2.1.1 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys  10  2.7.1 Työkoneiden käyttö ja huolto 15 

2.1.2 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40  2.7.3. Ulkomaanliikenteen kuljetukset 15 

    2.7.4 Taksikuljetukset 15 

    2.7.5 Elintarvikekuljetukset 30 

2.2 Kuljetuspalvelujen osaamisalan, autonkul-
jettaja, pakollinen tutkinnon osa 

  2.7.6 Massatavarakuljetukset 30 

    2.7.7 Ympäristönhuollonkuljetukset 30 

2.2.1 Kuorma-autokuljetukset 40  2.7.19 Yritystoiminnan suunnittelu 15 

    2.7.24 Yrityksessä toimiminen  15 

2.4 Kuljetuspalvelujen osaamisalan,  
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakollinen 
tutkinnon osa 

  2.7.25
8 

Huippuosaajana toimiminen  15 

2.1.4 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40     

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  
hyödyntäminen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot   1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus  

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  

    3.4.3 Etiikka  

                                                                                                                                            3.4.4 Psykologia  

    3.4.5 Ympäristöosaaminen  

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista  

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

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 
 
 Logistiikan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista tutkinnon osista 

toteutetaan Työkoneiden käyttö ja huolto, Massatavarakuljetusten ja Ympäristönhuollon 
kuljetusten tutkinnon osat. Opiskelijan valinnan osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voi-
vat toteutua henkilökohtaisen opintopolun kautta, työssäoppimalla tai muiden koulutuk-
sen järjestäjien tarjonnasta.   

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

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

 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 
 Tutkinnossa edetään tutkinnon osia samanaikaisesti ja opintojen tarjonta on suunniteltu 

kolmelle vuodelle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, pienem-
missä osissa työprosessin mukaan edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutukses-
ta voidaan poiketa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu taulukossa tutkinnon perusteiden mukaisesti numeroiden. 

Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen suunniteltu 
ajoitus. Logistiikan perustutkinnossa työssä oppimalla hankitaan osaamista vähintään 
30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kolmannelle opiskelu-
vuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
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Logistiikan perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Kuljetusalan perustason  
ammattipätevyys 

10                         

2.1.2 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta  
 

40                         

2.1.3 Kuorma-autokuljetukset 
 

40                         

2.1.4 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 
 
Valinnaiset tutkinnon osat, 45osp 

40                         

                           
2.2.1 Työkoneiden käyttö ja huolto  15 

 
                        

2.2.5 Massatavarankuljetukset   
 

30                         

2.2.6 Ympäristönhuollonkuljetukset 
 

30                         

3. Yhteiset tutkinnot 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 sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  
   

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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 Opintopolkuvaihtoehtoja 

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

 
Esimerkki 
nopeasta opinto-
polusta –
yhdistelmäajo-
neuvonkuljettaja  

1. vuosi Kesä-/loma ajat 

Kuorma-
au-
ton/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
n työtehtävissä osaamisen hank-
kimista 

2. vuosi 
 

  

Oman ryhmän 
mukana 

2.1.2  Kuorma-auton 
tavarankuljetusten 
hallinta, 20 osp  

Osa osaamisesta 2.1.2 Kuorma-
auton tavarankuljetusten hallinta  

2.1.4 Yhdistelmäajo-
neuvokuljetukset, 20 
osp 

Oman ryhmän 
mukana, osittain eri 
ryhmien opinnoissa 
mukana 

2.1.2  Kuorma-auton 
tavarankuljetusten 
hallinta, 20 osp 

Osa osaamisesta 2.1.4 Yhdistel-
mäajoneuvokuljetukset 

2.1.4 Yhdistelmäajo-
neuvokuljetukset, 20 
osp 

Oman ryhmän 
mukana, osittain eri 
ryhmien opinnoissa 
mukana 

2.1.1 Kuljetusalan 
perustason ammatti-
pätevyys 5 osp 

Osa osaamisesta 2.2.7 Yritystoi-
minnan suunnittelu, 2.2.8 Yrityk-
sessä toimiminen  

2.1.1 Kuljetusalan 
perustason ammatti-
pätevyys 5 osp 

Osittain eri ryhmien 
opinnoissa mukana 

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

Osa osaamisesta 2.2.2 Ulko-
maanliikenteen kuljetukset,    
2.2.8 Yrityksessä toimiminen  

3. Yhteiset tutkinnon 
osat ja niiden valinnai-
set opinnot, lisäksi 
valinnaisten verkko-
opintoja 

Oman ryhmän 
mukana ja henkilö-
kohtainen lisä 
valintoja myös 
verkko-opintoina 

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

4. Vapaasti valittavien tutkinnon 
osien osaaminen 

3.Yhteiset tutkinnon 
osat ja niiden valinnai-
set opinnot, lisäksi 
valinnaisten verkko-
opintoja  

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunnitel-

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

   
Esimerkkejä opin-
topoluista- yhdis-
telmäajoneuvon-
kuljettaja  

Ammatilliset valin-
naiset tutkinnon 
osat, 45 osp 

Yhteisten tutkinnon osien va-
linnaiset, 35 osp 

Vapaasti valittavat 
tutkinnon osat, 10 
osp 

Peruspolku työ-
elämään, kuorma-
autonkuljettajaksi 
tai yhdistelmäajo-
neuvonkuljettajksi,  
yrittäjäksi  

Työkoneiden käyttö ja 
huolto, ulkomaankul-
jetukset, taksikulje-
tukset ja elintarvike-
kuljetukset, massata-
varankuljetukset tai 
ympäristönhuollonkul-
jetukset 

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 
esim. englanti, ruotsi, matematiik-
ka, tieto- ja viestintätekniikka sekä 
sen hyödyntäminen, työkyvyn 
ylläpitäminen, liikunta ja terveys-
tieto, taide ja kulttuuri, kulttuurien 
tuntemus.  

Työssäoppien kulje-
tusalan työkokemus, 
yritystoiminnan lisä-/ 
täydentävät opinnot 

Polku jatko-
opintoihin esim. 
AMK,  tai muulle 
alalle 

Yritystoiminnan 
suunnittelu, yritykses-
sä toimiminen tai  
lukio-opinnot 

Lukio-opinnot, valinnaisten yhdis-
telmät 

Lukio-opinnot ja  työs-
säoppien kuljetusalan 
työkokemus 

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

Huippuosaajana 
toimiminen tai  lukio-
opinnot  

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 
esim. englanti, ruotsi, matematiik-
ka, tieto- ja viestintätekniikka sekä 
sen hyödyntäminen, työkyvyn 
ylläpitäminen, liikunta ja terveys-
tieto, taide ja kulttuuri, kulttuurien 
tuntemus.  tai lukio-opinnot ja 
valinnaisten yhdistelmät 

Työssäoppien kulje-
tusalan työkokemusta, 
yritystoimintaa ja val-
mennusta yksilöllisen 
suunnitelman mukaan 
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Polku toisen tutkin-
non tai lukion jäl-
keen muodostuu 
pakollisista tutkin-
non osista  

Tutkinnon osa jo 
valmiista tutkinnosta 
tai lukio-opinnoista  

Tutkinnon osa jo valmiista tutkin-
nosta tai lukio-opinnoista, mahdol-
lisesti valinnaisten yhdistelmillä 
täydentäen 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta, tai 
lukio-opinnoista 

 

 Opintojen ohjaus 

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

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

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

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

 
 Kuljetuspalvelujen osaamisaluetta sääntelevät useat lait ja asetukset, kuten ajokorttilain-

säädäntö ja ammattipätevyyslaki. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työ edellyttää 
BCE -ajokorttia ja kuorma-autonkuljettajan työ BC -ajokorttia. Lisäksi edellytetään perus-
tason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista. Säännöllisen henkilökohtaisen opinto-
ohjauksen tavoitteena on tukea ja seurata opintojen edistymistä ajokorttiluokittain ja lu-
kukausittain. Ammattipätevyyskoulutuksen tavoitteena on lisätä autonkuljettajien amma-
tillisia valmiuksia ja näin parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien 
edellytyksiä tehtävien hoitamiseen. Henkilökohtaisen opinto-ohjauksen tavoitteena on 
tukea ja seurata opintojen edistymistä ammattipätevyyskoulutuksessa lukukausittain. 

 Yrittäjyys 

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

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

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

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

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

 
 Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy ammattitaitoa täydentäviin opintoihin 

ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrittäjyys 
opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnaisiin 
opintoihinsa 15 osp:een laajuiset yrittäjyys -opinnot. 
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 Logistiikan ammatillisessa tutkinnon osassa kuljetusalan perustason ammattipätevyys-

opiskelijan tavoitteena on tuntea tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkina-
järjestelmä (kuljetusyritysten päätyypit ja kuljetuksiin liittyvien toimintojen organisaatiot). 
Tutkinnon osissa kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, kuorma-autokuljetukset, yh-
distelmäajoneuvokuljetukset, massatavara- ja ympäristöhuollonkuljetukset on tavoittee-
na, että opiskelija noudattaa erityisesti logistiikka-alan yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyy-
den periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia. 

 
 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 
 

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

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuk-

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

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

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

 
 Logistiikan-alan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ovat erilaisten osaamisalaan 

soveltuvien koulutusten tutkintotodistusten ja työtodistusten tunnustaminen. Tällaisia 
ovat esimerkiksi kuljetusalan näyttötutkinto, T-luokan ajo-oikeus, B- tai C- ajokorttiluokan 
ajo-oikeus tai ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi esimerkiksi ADR, tie-
turva, kuljetusalan työturvakortti tai hygieniapassi peruskurssin ja kokeen suorittaminen 
hyväksytysti ovat osana osaamisen tunnustamista.  

1.2 Logistiikan perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset   

  
 Tekniikan ja liikenteen alan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista 

määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaa-
timukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuk-
sessa ammatillisissa perustutkinnoissa” (91/011/2014). 

  
 Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla 

esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole 
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin 
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tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011, muutettu 799/2014) 
määritellyissä tekniikan ja liikenteen alan perustutkinnoissa opintoihin liittyvät turvalli-
suusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. 

 
 Logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelujen, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja lento-

asemapalvelujen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin 
ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä 
toimintakykyä. 

 
 Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- 

ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilöauton ammat-
tiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen ajoterveydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia. Ajolupaa koske-
vista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa 
(386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä, jossa anne-
taan tarkemmat säännökset ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126/EY liit-
teen lll ja direktiivin 2009/113/EY-vaatimusten mukaisesti.  

 
 Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien 

aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. 
 
 Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  

o insuliinihoitoinen diabetes 
o epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt 
o sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä 
o sydän- ja verenkiertoelinten sairaus 
o fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten 

sairaus 
o tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 
o munuaissairaudet 
o psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumi-

sen 
o päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. 
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 Logistiikan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaito-
vaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 

 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittajan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten 
mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 
273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin 
määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. 

 
 Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintoko-

konaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason am-
mattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan 
tai tutkinnon suorittajan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta 
asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vah-
vistetut kouluajoneuvojen vaatimukset. 

 
 Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä 

opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiai-
neissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on 
saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneu-
volla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaati-
mukset. 

 
 Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa.  
 
 Oppiaineluettelon osat 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kai-

kille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 
ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä.   

  
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/924337 
  
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
  
 Opiskelija toimii autonkuljettajana ja asiakaspalvelijana, osana työ- tai opiskelijaryhmää, 

noudattaa hyviä yhteistyötaitoja, asiakaspalvelukäytänteitä, ammattietiikkaa ja turvallista 
sekä taloudellista ajotapaa. Hän edistää toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja työyhteisön hy-
vinvointia. Käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja asiakaspalvelun edellyttämiä tieto-
järjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän kehittää toimintansa turvallisuutta, välttää riskejä, yl-
läpitää asiakkaan ja työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta, varmistaa työväli-
neiden ja materiaalien turvallisuuden ja käyttää sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työ-
menetelmiä. Hän toimii alan yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen periaattei-
den mukaisesti. Hän tuntee oikeutensa, vastuunsa ja velvollisuutensa sekä ylläpitää 
toiminta ja –työkykyä työssään. Noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja 
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aikatauluja.  Hän arvioi ja kehittää omaa työtään ja toimintaansa, huomioi elinikäisen 
oppimisen mahdollisuuksia 

 
Tutkinnon osaan voidaan integroida oppimistavoitteita samaan aikaan eteneviksi suun-
nitelluista yhteistä opinnoista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, äidinkieli, yrittäjyys ja 
yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, matematiikka, tieto ja vies-
tintätekniikka sekä sen hyödyntäminen.  
 
1. Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen.  

 
 Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
 
 1.1 Tavoite on tuntea voimansiirron ominaisuudet sen käytön optimoimiseksi 
 
 Keskeiset sisällöt 
 Vääntömomenttiin, tehoon ja moottorin ominaiskulutukseen liittyvät käyrät, käyntino-

peusmittarin optimi käyttö, vaihteiston välityssuhteeseen liittyvät kaaviot. 
 
 1.2 Tavoite on tuntea hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta ajoneuvon hal-

litsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi ja toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi 
 
 Keskeiset sisällöt 
 Hydraulisten jarrupiirien erityisominaisuudet, jarrujen ja hidastinten käyttörajoitukset, 

jarrujen ja hidastimen yhteiskäyttö, nopeuden ja vaihteiston välityssuhteen yhteyden pa-
rantaminen, ajoneuvon inertian hyödyntäminen, hidastus- ja jarrutuskeinojen käyttö 
alamäessä, toimenpiteet toimintahäiriön varalle. 

 
 1.3 Tavoite on osata optimoida polttoaineen käyttö 
 
 Keskeiset sisällöt 
 Polttoaineen käytön optimointi soveltamalla kohtien 1.1 ja 1.2 tietotaitoa. 
 
 1.4 Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituk-

senmukaisen käytön mukaisesti 
 
 Keskeiset sisällöt 
 Ajoneuvon liikkeessä vaikuttavat voimat, vaihteiston välityssuhteiden käyttö ajoneuvon 

kuorman ja tieprofiilin mukaan, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hyötykuorman mää-
rittäminen, hyötytilavuuden määrittäminen, kuormituksen jakautuminen, akselin ylikuor-
mituksen seuraukset, ajoneuvon vakaus ja painopiste, pakkausten ja kuormalavojen 
tyypit, tärkeimmät lukitusta edellyttävät tavaraluokat, kiilaus- ja lukitusmenetelmät, luki-
tushihnojen käyttö, lukituslaitteiden tarkistus, käsittelylaitteiden käyttö, suojapeitteiden 
asettaminen ja poistaminen. 

 
 1.5.Tavoite on pystyä huolehtimaan matkustajien turvallisuudesta ja mukavuudesta  
 
 Keskeiset sisällöt 
 Pitkittäisten ja poikittaisten liikkeiden hallinta, tienkäytön jakaminen, sijainti ajoradalla, 

pehmeä jarrutus, akselinylityksen hallinta, erityisinfrastruktuurien käyttö (julkiset alueet, 
erikoiskaistat), turvallisen ajamisen ja kuljettajan muiden tehtävien välisten ristiriitojen 
ratkaiseminen, vuorovaikutus matkustajien kanssa, tiettyjen matkustajaryhmien kuljet-
tamiseen liittyvät erityispiirteet (vammaiset, lapset) 

 
 1.6 Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituk-

senmukaisen käytön mukaisesti 
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 Keskeiset sisällöt 
 Ajoneuvon liikkeessä vaikuttavat voimat, vaihteiston välityssuhteiden käyttö ajoneuvon 

kuorman ja tieprofiilin mukaan, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hyötykuorman mää-
rittäminen, kuormituksen jakautuminen, akselin ylikuormituksen seuraukset, ajoneuvon 
vakaus ja painopiste. 

 
 2. Säännöstön soveltaminen 
 
 Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
 
 2.1 Tavoite on tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä säännöstö  
 
 Keskeiset sisällöt 
 Kuljetusalan enimmäistyöajat; asetusten (ETY) nro 3820/85 ja (ETY) nro 3821/85 peri-

aatteet, soveltaminen ja seuraukset; seuraamukset ajopiirturin käyttämättä jättämisestä, 
virheellisestä käytöstä tai väärentämisestä; tieliikenteen sosiaalisen ympäristön tuntemi-
nen: kuljettajan oikeudet ja velvollisuudet perustason ammattipätevyyden ja jatkokoulu-
tuksen osalta. 

 
 2.2 Tavoite on tuntea tavarankuljetusta koskeva säännöstö  
 
 Keskeiset sisällöt 
 Kuljetusluvat, tavarankuljetusta koskevien vakiosopimusten velvoitteet, kuljetussopi-

mukseen kuuluvien asiakirjojen laadinta, kansainvälisten kuljetusluvat, tavaran kansain-
välisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen 
(CRM-sopimuksen) velvoitteet, kansainvälisen rahtikirjan laadinta, rajanylitys, huolitsijat, 
tavaroiden mukana olevat erityisasiakirjat. 

 
 2.3 Tavoite on tuntea matkustajien kuljetusta koskeva säännöstö  
 
 Keskeiset sisällöt 
 Erityisryhmien kuljettaminen, bussien turvalaitteet, turvavyöt, ajoneuvon kuormitus 
 
 3. Terveys, tie- ja ympäristöturvallisuus, palvelu, logistiikka 
 
 Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
 
 3.1 Tavoite on tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit  
 
 Keskeiset sisällöt 
 Kuljetusalan työtapaturmien tyypit, tieliikenteen onnettomuustilastot, raskaiden ajoneu-

vojen ja linja-autojen osallisuus onnettomuuksiin, inhimilliset, aineelliset ja taloudelliset 
seuraukset 

 
 3.2 Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään rikollisuus ja salamatkustajien kuljetus 
 
 Keskeiset sisällöt 
 Yleinen informaatio, seuraukset kuljettajien kannalta, torjuntatoimenpiteet, tehtävät tar-

kastukset, kuljettajien vastuuseen liittyvä lainsäädäntö 
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3.3 Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään fyysiset riskit  
 
 Keskeiset sisällöt 
 Ergonomiaperiaatteet: riskialttiit liikkeet ja asennot, fyysinen kunto, käsittelyharjoitukset, 

henkilökohtaiset suojavarusteet. 
  
 3.4 Tavoite on tiedostaa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys 
 
 Keskeiset sisällöt 
 Terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion periaatteet, alkoholin vaikutukset, lääkkeet ja 

muut käyttäytymiseen vaikuttavat aineet, väsymyksen ja stressin oireet, syyt ja vaiku-
tukset, työn ja levon perusrytmin keskeinen merkitys. 

 
 3.5 Tavoite on kyetä arvioimaan hätätilanteita 
 
 Keskeiset sisällöt 
 Toiminta hätätilanteessa: tilanteen arviointi, tilanteen pahenemisen estäminen, avun 

kutsuminen paikalle, loukkaantuneiden auttaminen ja ensiavun antaminen, toimenpiteet 
tulipalon varalta, raskaan tavaraliikenteen ajoneuvossa olevien ja bussimatkustajien 
evakuoiminen, kaikkien matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen, väkivaltatilanteissa 
toimiminen, vahinkoilmoituksen laadinnan periaatteet. 

 
 3.6 Tavoite on osata käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla 
 
 Keskeiset sisällöt 
 Kuljettajan käyttäytyminen ja yrityksen imago: kuljettajan työn laadun merkitys yrityksel-

le, kuljettajan eri roolit, kuljettajan työssään kohtaamat henkilöt, ajoneuvon kunnossapi-
to, työn organisointi, riidan seuraukset kaupallisella ja taloudellisella tasolla. 

 
3.7 Tavoite on tuntea tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä 

 
 Keskeiset sisällöt 
 Tiekuljetukset suhteessa muihin kuljetusmuotoihin (kilpailu, rahtaajat), tiekuljetusten eri 

toimintamuodot (muiden lukuun tehtävät kuljetukset, kuljetuksiin liittyvät toiminnot), kul-
jetusyritysten päätyyppien ja kuljetuksiin liittyvien toimintojen organisaatiot, erityiskulje-
tusmuodot (säiliökuljetukset, kylmäkuljetukset jne.), alan kehitys (palvelujen monipuolis-
taminen, rautatie-maantiekuljetukset, alihankinnat jne.) 

 
 3.8 Tavoite on tuntea matkustajakuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjes-

telmä 
 
 Keskeiset sisällöt 
 Tiekuljetukset suhteessa muihin kuljetusmuotoihin (raideliikenne, yksityisautot), tiekulje-

tusten eri toimintamuodot, maan rajojen ylittäminen (kansainvälinen liikenne), matkusta-
jayritysten päätyyppien organisaatiot. 

 
 Logistiikan perustutkintoon ei sisälly kuljetusalan perustason jatkokoulutusta. 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S.  
 

 Osaamisen arviointi 

Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuor-
ma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 6 §:n 1 momentissa tar-
koitetussa koulutuksessa tai ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintosuorituksen yh-
teydessä, kun kysymys on mainittu lain 15 §:n 1 momentin mukaisesti järjestettävästä 
kokeesta. Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näy-
tön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiri-
ön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys op-
piaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla yhteensä 
vähintään 75 % oikein. Kokeen kieli on suomi tai ruotsi, jollei opetus- ja kulttuuriministe-
riön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu. Kokeen arvioijalla on oltava tehtävän 
edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito. Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

2.1.2 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
o tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -

menetelmiä 
o tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan lait-

teita ja toimintaperiaatteita 
o käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia 
o käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä 
o toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää 
o käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä  
o määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon 
o käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja 
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o pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät  
o käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita 
o vastaanottaa ja säilyttää tavaroita 
o kerätä ja lähettää tavaroita 
o kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan 

kuorma-auton kuormatiloissa 
o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 
o ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikutta-

vat asiat 
o noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestel-

mien vaatimuksia 
o toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa 
o toimia asiakaspalvelutilanteissa 
o ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot 
o tehdä osaltaan työsopimuksen 
o alansa työturvallisuusohjeet. 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/88140 

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

 
 Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta 

o On työskennellyt kuljetusyrityksessä ja esittää siitä työtodistuksen. 
o Esittää suoritetun ja voimassa olevan EA1-kurssitodisteen 
o On työskennellyt erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja esittää siitä työtodistuksen 
 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinnan perusteet 
o Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinnan syventäminen 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
  
 Opiskelija toimii autonkuljettajana ja asiakaspalvelijana, osana työ- tai opiskelijaryhmää, 

noudattaa hyviä asiakaspalvelukäytänteitä, ammattietiikkaa ja turvallista sekä taloudel-
lista ajotapaa. Hän noudattaa myös vaitiolovelvollisuutta koskien asiakkaan tietoja. Edis-
tää toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja työyhteisön hyvinvointia. Käyttää työn suunnittelun, 
toteutuksen ja asiakaspalvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän ke-
hittää toimintansa turvallisuutta, välttää riskejä, ylläpitää asiakkaan ja työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomisuutta varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja 
käyttää sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Hän toimii alan yrittäjyyden, 
esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, toimii työympäristön viihtyi-
syyteen ja työn lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden edistämiseksi. Hän tuntee oikeu-
tensa, vastuunsa ja velvollisuutensa sekä ylläpitää toiminta ja -työkykyä työssään. Nou-
dattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja.  Hän arvioi ja kehittää 
omaa työtään ja toimintaansa. 
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2.1.2.1. Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinnan perusteet 

 
 Opiskelija tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähköteknii-

kan laitteita ja toimintaperiaatteita. Hän käyttää tekstinkäsittely-, laskenta-, esitysgrafiik-
kaohjelmia ja sähköpostia ja etsii tietoa Internetistä. Opiskelija osaa määritellä tarvitta-
essa työtehtävässään rahdituspainon, pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja 
kuljetus-yksiköiden merkinnät. Hän käyttää tavaraterminaalissa olevia apu- ja kuorman-
käsittelylaitteita, vastaanottaa ja säilyttää tavaroita, kerää ja lähettää tavaroita. Hän huo-
lehtii työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä. Hän toimii ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti työtilanteissa. Hän ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen 
ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Hän osaa ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot 
sekä alansa työturvallisuusohjeet. Opiskelija asennoituu ammattikuljettajan tehtävien 
edellyttämällä tavalla. 
 
Keskeiset sisällöt: 
o Terminaalitoiminnot 
o Tavaran käsittely  
o Kuljetusyksiköt 
o Logistiset järjestelmät 
o Riskien hallinta 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
o Ammattietiikka 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt: 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Työssäoppiminen 
 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 19 (59) 
Opetussuunnitelma 

Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus,  
o Alan nettisivut,  
o Autokoulukirjallisuus 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnonosan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 
 

2.1.2.2. Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinnan syventäminen 

 
Opiskelija osaa tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä 
ja -menetelmiä. Hän käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja ja logistiikan telemaattisia jär-
jestelmiä. Opiskelija osaa toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestel-
mää Hän osaa kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräys-
ten mukaan kuorma- auton kuormatiloissa. Hän noudattaa työssään yrittäjyyden ja si-
säisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia. Hän osaa toimia asia-
kaspalvelutilanteissa. Opiskelija osaa tehdä osaltaan työsopimuksen. 

 
Keskeiset sisällöt:  
o Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta 
o Oman työn suunnittelu 
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Yrittäjyys 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
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o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Työssäoppiminen 

 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus,  
o Alan nettisivut,  
o Autokoulukirjallisuus 

Osaamisen arviointi 

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

2.2 Kuljetuspalvelujen osaamisalan, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakollinen tutkinnon 
osa 40 osp  

2.2.1 Kuorma-autokuljetukset 40 osp 

Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
o suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuorma-autolle 
o käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja 
o valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan 
o suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin 
o käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, pur-

kamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka- tai sivulaitanos-
tin, trukki, kappaletavaranosturi)   

o kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla 
o kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työ-

aika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) 
o suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden   
o käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään 
o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 
o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn 

vaikuttavat asiat 
o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuk-

sia 
o toimia asiakaspalvelutilanteissa 

 
 Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa 

o C-luokan kuljettajatutkinnon 
o ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti 
o kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/87217 
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 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta  

o On työskennellyt kuorma-autonkuljettajan tehtävissä 
o Esittää voimassa olevan ADR-kortin 
o Esittää voimassa olevan työturvakortin 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet: 
o Kuorma-autokuljetusten perusteet 
o Kuorma-autokuljetusten soveltaminen 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii autonkuljettajana ja asiakaspalvelijana, osana työ- tai opiskelijaryhmää, 

noudattaa hyviä asiakaspalvelukäytänteitä, ammattietiikkaa ja ajaa turvallisesti sekä ta-
loudellisesti. Hän noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan tiedoista. Edistää toiminnal-
laan yhteisöllisyyttä ja työyhteisön hyvinvointia. Käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja 
asiakaspalvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän kehittää toimin-
tansa turvallisuutta, välttää riskejä, ylläpitää asiakkaan ja työympäristön turvallisuutta ja 
ergonomisuutta varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja käyttää sopi-
vasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Hän toimii alan yrittäjyyden, esteettisen 
ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, toimii työympäristön viihtyisyyteen ja 
työn lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden edistämiseksi. Hän tuntee oikeutensa, vas-
tuunsa ja velvollisuutensa sekä ylläpitää toiminta ja -työkykyä työssään. Noudattaa an-
nettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja.  Hän arvioi ja kehittää omaa työ-
tään ja toimintaansa. 

2.2.1.1. Kuorma-autokuljetusten perusteet 

 
 Opiskelija osaa suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuorma-

autolle. Hän osaa käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja. Hän osaa valita työteh-
tävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan. Hän osaa käyttää 
vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja 
kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka- tai sivulaitanostin, trukki, kappale-
tavaranosturi). Opiskelija osaa kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtä-
vän edellyttämällä tavalla. Hän käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään. Hän huoleh-
tii työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä ja ottaa kuljetustehtävässään huomioon 
terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Opiskelija suorittaa kulje-
tusalan työturvakortin hyväksytysti. 

 
Keskeiset sisällöt: 
o Päivittäiset tarkastukset ja huoltotoimet 
o Lisälaitteet ja välineet 
o Turvallinen kuljettaminen 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Ammattietiikka 
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Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

 Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavassa paikassa 
o Työssäoppimispaikat 

 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Ajo-opetus 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus 
o Alan nettisivut 
o Autokoulukirjallisuus 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnonosan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.2. Kuorma-autokuljetusten soveltaminen 

 
 Opiskelija osaa suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin. Hän osaa kuljet-

taa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajo-
aika- ja lepoaikasäädöksiä). Opiskelija suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, 
taloudellisesti ja ennakoiden. Hän osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi hän 
suorittaa C-luokan kuljettajatutkinnon sekä ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti. 

 
Keskeiset sisällöt: 
o Oman työn suunnittelu 
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Reittisuunnittelu 
o Kuljetustehtävä 
o Asiakaspalvelu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 23 (59) 
Opetussuunnitelma 

Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

 Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Luokkahuone 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavassa paikassa 
o Työssäoppimispaikat 

 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Ajo-opetus 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus,  
o Alan nettisivut,  
o Autokoulukirjallisuus 
 

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

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päät-
tää työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai erikseen. Tutkinnon osan arvosanasta päät-
tää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvi-
oinnista 
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2.4 Kuljetuspalvelujen osaamisalan, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, pakollinen 
tutkinnon osa 40 osp 

2.4.1 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
o suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle 
o kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun  
o käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja 
o valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan 
o suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin 
o käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen 

tarvittavia lisälaitteita ja välineitä 
o kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyt-

tämällä tavalla 
o kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan 
o suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä 
o käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään 
o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 
o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn 

vaikuttavat asiat 
o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuk-

sia 
o toimia asiakaspalvelutilanteissa. 
 
Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa 
o CE -luokan kuljettajatutkinnon 
o ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti 
o kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/87215 
 

Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
 
Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta  
o On työskennellyt yhdistelmäajoneuvonkuljettajana ja esittää siitä työtodistuksen 
o Esittää voimassa olevan ADR-kortin 
o Esittää voimassaolevan työturvakortin 
 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet: 
o Yhdistelmäajoneuvokuljetusten perusteet 
o Yhdistelmäajoneuvokuljetusten soveltaminen 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii asiakaspalvelijana, osana työ tai opiskelijaryhmää, noudattaa hyviä 

asiakaspalvelukäytänteitä, ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta. Edistää toiminnallaan 
yhteisöllisyyttä ja työyhteisön hyvinvointia. Käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja 
asiakaspalvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän kehittää toimin-
tansa turvallisuutta, välttää riskejä, ylläpitää asiakkaan ja työympäristön turvallisuutta ja 
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ergonomisuutta varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja käyttää sopi-
vasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Hän toimii alan yrittäjyyden, esteettisen 
ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, toimii työympäristön viihtyisyyteen ja 
työn lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden edistämiseksi. Hän tuntee oikeutensa, vas-
tuunsa ja velvollisuutensa sekä ylläpitää toiminta ja –työkykyä työssään. Noudattaa an-
nettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja.  Hän arvioi ja kehittää omaa työ-
tään ja toimintaansa. 

2.4.1.1. Yhdistelmäajoneuvokuljetusten perusteet 

 
 Opiskelija osaa suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmä-

ajoneuvolle. Hän osaa kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun. Hän 
osaa käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen 
tarvittavia lisälaitteita ja välineitä. Hän osaa käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään. 
Opiskelija huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä. Lisäksi hän suorittaa 
kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. 

 
Keskeiset sisällöt: 
o Yhdistelmäajoneuvon käyttöönotto ja ajon päättäminen 
o Lisälaitteet ja välineet 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

 Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa.  

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Ajo-opetus 
o Työssäoppiminen 
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Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus 
o Alan nettisivut 
o Autokoulukirjallisuus 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnonosan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.4.1.2. Yhdistelmäajoneuvokuljetusten soveltaminen 

  
 Opiskelija§ osaa käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja. Hän osaa valita työteh-

tävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan. Hän osaa suunnitella ja valita 
kuljetustehtävään soveltuvan reitin. Hän osaa kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon 
kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa kuljettaa yhdis-
telmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan. Hän suorittaa annetun kuljetustehtä-
vän sekä jakelu- että runkoliikenteessä. Lisäksi opiskelija suorittaa CE -luokan kuljettaja-
tutkinnon sekä ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti. 

 
Keskeiset sisällöt: 
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta  
o Reittisuunnittelu 
o Kuljetustehtävä 
o Lisälaitteet ja välineet 
o Asiakaspalvelu  
o Turvallinen kuljettaminen 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Ammattietiikka 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

 Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
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Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Ajo-opetus 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus,  
o Alan nettisivut,  
o Autokoulukirjallisuus 
 

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

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

2.7 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp 

 Työkoneiden käyttö ja huolto 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
o tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä 

tarvittavat toimenpiteet 
o suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen 

mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta 
o valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukaisesti 
o tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olosuhteiden asetta-

mat vaatimukset tehtävän aikana 
o yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusväli-

neet) käytön perusasiat 
o työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia 

suojavälineitä ja noudattaa työturvallisuusohjeita 
o suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä käyttäen 
o toimia merkinantajana nostoissa 
o määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden 
o lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset 

materiaalit. 
 

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa 
o T-luokan kuljettajantutkinnon. 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/88148 

 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
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Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta  
o On työskennellyt työkoneiden parissa ja esittää siitä työtodistuksen 
o Opiskelija osaa tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuu-

den sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet. Hän osaa suorittaa päivittäiset huoltotoimet 
ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen 
siisteydestä ja puhtaudesta. Hän osaa valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työteh-
tävän mukaisesti tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olo-
suhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana yleisimpien ajettavien työkoneiden 
(kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat. Hän osaa 
työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia 
suojavälineitä ja noudattaa työ-turvallisuusohjeita suorittaa noston kuormauslaitteella 
turvallisia menetelmiä käyttäen toimia merkinantajana nostoissa määrittää taakan 
painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden lajitella huollossa synty-
vät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materiaalit. Lisäksi opiske-
lija suorittaa T-luokan kuljettajatutkinnon. 

 
Keskeiset sisällöt: 
o Oman työn suunnittelu 
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta  
o Työkoneen käyttökelpoisuus ja turvallisuustarkastus 
o Työvälineiden valinta, työkoneen varustelu ja työkoneella työskentely 
o Ohjekirjojen käyttö 
o Työkoneita ja niiden käyttöä koskeva lainsäädäntö ja määräykset 
o Työkoneen varusteet ja lisälaitteet 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
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Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Ajo-opetus 
o Työssäoppiminen 

 
 Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus 
o Alan nettisivut 
o Autokoulukirjallisuus 

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

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

 Ulkomaanliikenteenkuljetukset 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
o huolehtia kaluston kunnosta 
o käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja 
o toimia tullissa säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaan 
o suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin 
o toimia meri-tai rautatiekuljetuksissa tai molemmissa säädösten ja operaattorin ohjei-

den mukaisesti 
o suorittaa annetun kuljetustehtävän kuorma-autolla tai yhdistelmäajoneuvolla tai linja-

autolla kuljetusreitillä olevien maiden säädösten ja määräysten mukaan 
o käyttää tarvittaessa englannin kieltä 
o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä  
o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn 

vaikuttavat asiat 
o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuk-

sia 
o toimia asiakaspalvelutilanteissa 
o toimia erilaisissa kulttuuriympäristöissä. 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/88149 

 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
 
Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta  
o On työskennellyt ulkomaanliikenteessä kuljettajana ja esittää siitä työtodistuksen 
o On työskennellyt Tullissa asiakaspalvelutehtävissä ja esittää siitä työtodistuksen 
 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 30 (59) 
Opetussuunnitelma 

Keskeiset sisällöt: 
o Oman työn suunnittelu  
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta 
o Kaluston huolto 
o Asiakirjat ja tulli 
o Reittisuunnittelu 
o Kuljetustehtävä 
o Englannin kieli 
o Asiakaspalvelu 
o Kansainväliset säädökset 
o Kansainväliset sopimukset 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Ammattietiikka 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus,  
o Alan nettisivut,  
o Autokoulukirjallisuus 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Taksikuljetukset 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa  
o palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta taksiliikenteestä  
o toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa alan 

eettisten ohjeiden mukaan 
o kuljettaa taksia asiakasystävällisesti 
o vastaanottaa ja vastata kutsuun sekä osaa toimia ennakkokutsutilanteessa 
o käyttää käytössä olevaa taksamittarijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa eri 

maksutavoilla 
o taksiliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn 
o tehdä tilityksen 
o toimittaa löytötavarat asianmukaiseen paikkaan 
o käsitellä ja kuljettaa rahtia taksissa  
o kuljettaa taksia turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-

olosuhteissa  
o toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa 
o määritellä taksinkuljettajan työ- ja lepoajat sekä osaa käyttää niihin liittyviä laitteita tai 

asiakirjoja 
o kertoa pääpiirteittäin taksiyrityksen tulo- ja menorakenteen 
o vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän ai-

kana 
o toimia ajovuorolistojen edellyttämällä tavalla 
o suorittaa taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeen  
o toimia annettujen ohjeiden ja säädöksien mukaan koululaiskuljetuksissa taksiliiken-

teessä. 
 
Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa 
o taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeen. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/89740 

 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Keskeiset sisällöt: 

o Oman työn suunnittelu  
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta 
o Taksin ajoon lähtötarkastus 
o Asiakaspalvelu taksiliikenteessä  
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o Taksamittarin ja taksapäätöksen käyttö 
o Tavarankuljetus taksiliikenteessä 
o Koululaiskuljetukset 
o Kutsu 
o Turvallinen ja taloudellinen ajo 
o Lainsäädäntö, ohjeet ja määräykset 
o Toiminta konflikti tilanteissa 
o Taksiliikenteen yrittäjälähtöisyys  
o Koululaiskuljetuksien säädökset 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Ammattietiikka 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
 Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 

avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S 

 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus 
o Pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät 
o Käytännön harjoitukset 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus,  
o Alan nettisivut,  
o Autokoulukirjallisuus 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Elintarvikekuljetukset 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin 
o kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän elintarvikkeilla säädösten 

ja työtehtävän edellyttämällä tavalla 
o kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan 

työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa 
o suorittaa annetun kuljetustehtävän  
o käyttää elintarvikekuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvit-

tavia lisälaitteita ja välineitä 
o tunnistaa ja erottaa toisistaan eri elintarvikelajit (pakaste, tuoretavara, vihannekset) 
o käyttää erilaisia lämmönsäätölaitteita   
o tarkastaa ja säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpötilat                                
o selvittää elintarvikekuljetukseen liittyvät viranomaiset ja viranomaistoiminnan 
o erilaisia kuormaustapoja kuormatessaan eri elintarvikelaatuja samaan kuormatilaan 
o käyttää lämmönseurantalaitteiden taltioimislaitteita 
o käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia 
o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä  
o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn 

vaikuttavat asiat 
o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuk-

sia 
o toimia asiakaspalvelutilanteissa 
o Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa 
o hygieniapassin edellyttämän koulutuksen. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/89741 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta. Opiskelija on työskennel-

lyt elintarvikekuljetusten parissa kuljettajana ja esittää siitä työtodistuksen 
o On työskennellyt elintarvikkeiden parissa lähettämössä tai ajojärjestelyssä ja esittää 

siitä työtodistuksen 
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 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai 
tutkintotilaisuudessa suorittamalla kuorma-autolla tai ajoneuvoyhdistelmällä elintarvike-
kuljetustehtävän. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 
 
Keskeiset sisällöt: 
o Oman työn suunnittelu  
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta 
o Reittisuunnittelu 
o Lisälaitteet ja välineet 
o Asiakaspalvelu 
o Turvallinen kuljettaminen 
o Lainsäädäntö 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Ammattietiikka 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus,  
o Alan nettisivut,  
o Autokoulukirjallisuus 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Massatavarakuljetukset 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin 
o kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän massatavaroilla säädös-

ten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla 
o kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan 

työtehtävän edellyttämissä erityisolosuhteissa 
o suorittaa annetun kuljetustehtävän  
o käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen 

tarvittavia lisälaitteita ja välineitä 
o tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden ominaisuudet 
o käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja kuormavaakoja 
o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 
o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn 

vaikuttavat asiat 
o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuk-

sia 
o toimia asiakaspalvelutilanteissa. 

 
 Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o suorittaa tieturvakoulutuksen. 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/89742 

 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta   

o Opiskelija on työskennellyt kuljettajana massatavara-ajossa ja esittää siitä työtodis-
tuksen 

o Esittää voimassa olevan tieturvakortin 

 Opiskelija osaa suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin sekä kuormata ja 
purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän massatavaroilla säädösten ja työtehtävän 
edellyttämällä tavalla. Hän osaa kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää sää-
dösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolosuhteissa suorittaa 
annetun kuljetustehtävän. Hän osaa käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, 
kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä. Opiskelija tunnistaa ja 
erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden ominaisuudet. Hän käyttää työtehtävän 
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edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja kuormavaakoja. Hän osaa huolehtia työympäris-
tönsä järjestyksestä ja siisteydestä ja ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, 
turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Hän noudattaa työssään sisäisen yrit-
täjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia toimia asiakaspalvelutilanteissa.  
Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa tieturvakoulutuksen. 

 
Keskeiset sisällöt: 
o Oman työn suunnittelu 
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta  
o Reittisuunnittelu 
o Kuljetustehtävä 
o Lisälaitteet ja välineet 
o Asiakaspalvelu  
o Turvallinen kuljettaminen 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Ammattietiikka 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S 

 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus,  
o Alan nettisivut,  
o Autokoulukirjallisuus 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Ympäristönhuollonkuljetukset 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o kuormata ja purkaa kuorma-auto ympäristöhuollossa syntyvillä aineilla säädösten ja 
työtehtävän edellyttämällä tavalla 

o kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan 
työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa 

o suorittaa annetun kuljetustehtävän ajo- ja lepoaika-asetuksen tai työaikalain mukaan   
o käyttää ympäristönhuollonkuljetuksissa kuormaukseen ja purkamiseen tarvittavia 

ajoneuvon päälirakenteita ja välineitä 
o tunnistaa pneumaattisen ja sähköisen hydrauliikan ohjausjärjestelmän toiminnot  
o tunnistaa ja erottaa toisistaan eri jätejakeet 
o käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia  
o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä 
o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn 

sekä ympäristön suojeluun vaikuttavat asiat 
o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien sekä ym-

päristölain vaatimuksia 
o toimia asiakaspalvelutilanteissa sopimuksen mukaisesti. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/89743 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta  

o Opiskelija on työskennellyt ympäristöhuollonkuljetusten parissa ja esittää siitä työto-
distuksen 

  
 Opiskelija osaa kuormata ja purkaa kuorma-auton ympäristöhuollossa syntyvillä aineilla 

säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla. Hän osaa kuljettaa kuorma-autoa tai 
ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olo-
suhteissa. Hän suorittaa annetun kuljetustehtävän ajo- ja lepoaika-asetuksen tai työaika-
lain mukaan. Hän käyttää ympäristönhuollonkuljetuksissa kuormaukseen ja purkami-
seen tarvittavia päälirakenteita ja välineitä. Hän tunnistaa pneumaattisen ja sähköisen 
hydrauliikan ohjausjärjestelmän toiminnot. Opiskelija tunnistaa ja erottaa toisistaan eri 
jätejakeet. Hän käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia huolehtii työ-
ympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä. Hän ottaa kuljetustehtävässään huomioon 
terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn sekä ympäristön suojeluun vaikuttavat asi-

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/89743
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at. hän noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien sekä 
ympäristölain vaatimuksia toimia asiakaspalvelutilanteissa sopimuksen mukaisesti. 
 
Keskeiset sisällöt: 
o Oman työn suunnittelu 
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta  
o Reittitoteutus 
o Kuljetustehtävä 
o Päälirakenteet ja välineet 
o Asiakaspalvelu  
o Turvallinen kuljettaminen 
o Hydrauliikan ohjausjärjestelmät 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Ammattietiikka 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Luokkaopetus  
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Lähiopetus 
o Luento-opetus, pari- ryhmä- ja yksilötyöskentely  
o Oppimistehtävät, käytännön harjoitukset 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus,  
o Alan nettisivut,  
o Autokoulukirjallisuus 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp pitää olla 2.7.19 

Ammattitaitovaatimukset 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamah-
dollisuutta  

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/86397 

 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta 

o  On toiminut yrittäjänä 
 

 Opiskelija osaa ajatella tulevaisuutta silmällä pitäen ja miettii oman yritystoiminnan pe-
rustamista. Hän ymmärtää eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja ymmärtää liikeidean mer-
kityksen ajatuksen taustalla. Hän osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen pe-
rustamisasiakirjat. 

 
Keskeiset sisällöt: 
o Oman työn suunnittelu 
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Taloudellinen ja laadukas toiminta  
o Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen 
o Liiketoimintaympäristön selvittäminen 
o Yrityksen perustaminen 
o Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 
o Yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yrityksen perustamiseen ja lopet-

tamiseen  
o Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Ammattietiikka 
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Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismenetelmät 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus 
o Alan nettisivut 
o Alan kirjallisuus 
 

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

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

 Yrityksessä toimiminen 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset 

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

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

o arvioida yrityksen kehittämistarpeita.  
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/86399 
 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta  

o On työskennellyt erilaisissa tehtävissä eri yrityksissä ja esittää niistä työtodistukset 
 
 Opiskelija osaa työskennellä yrityksessä siten, että hän huomioi yrityksen liikeidean, 

toiminnan kulut ja ottaa huomioon yhteistyökumppanit. Hän ymmärtää olevansa kaikella 
toiminnallaan ja päätöksillään osa suurempaa toimitusketjua. Hän ymmärtää yhteistyö-
kumppaneiden merkityksen ja osaa käyttäytyä heidän parissaan asiantuntevasti ja am-
mattimaisesti. 
 
Keskeiset sisällöt: 
o Oman työn suunnittelu 
o Työn kokonaisuuden hallinta 
o Ajankäytön hallinta 
o Laadukas ja kustannustietoinen toiminta 
o Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen 
o Liiketoimintaympäristön selvittäminen 
o Liikeidean täsmentäminen 
o Yrityksen toiminnan suunnittelu 
o Yhteistyökumppaneiden hankkiminen 
o Yrityksen työtehtävien tekeminen 
o Yrityksen toiminnan esittely 
o Liiketoiminnan kehittäminen 
o Yrityksen lopettaminen 
o Liiketoimintaympäristön selvittäminen 
o Liikeidean täsmentäminen ja yrityksen toiminnan suunnittelu 
o Yrityksen työtehtävien tekeminen 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
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kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Työssäoppiminen  
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus 
o Alan nettisivut 
o Alan kirjallisuus 

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

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

 Huippuosaajana toimiminen 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

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

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/87210 

 
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
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 Esimerkkejä tunnistettavasta ja tunnustettavasta osaamisesta  
o On työskennellyt erilaisissa logistiikan kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä ja esittää 

siitä työtodistuksen 
 
  Opiskelija osaa toimia logistiikan huippuosaamista vaativissa tehtävissä. Hän ymmärtää 

kommunikoinnin tärkeyden vieraalla/vierailla kielillä eri tehtävissä yhteistyökumppanei-
den kanssa. Hän osaa varmistaa työturvallisuuteen liittyviä seikkoja omassa työssään. 
Hän osaa ottaa huomioon oman jaksamisensa sekä henkiset voimavaransa ja ymmär-
tää jatkuvan kehittymisen periaatteet omassa osaamisessaan. 

  
Keskeiset sisällöt: 
o Työn suunnittelu 
o Työn arviointi 
o Toimiminen työssä ja työyhteisössä 
o Työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä 

materiaalin valinta ja käyttö 
o Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 
o Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 
o Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka 
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan osallistavan tekemisen ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien 
avulla oppimaan kuljetusalan käsitteet ja tietoperustaa sekä yleisiä periaatteita. Tehtävät 
ja näyttökokeet käsitellään opetuskeskusteluissa oppitunneilla, kirjallisessa palautteessa 
ja henkilökohtaisesti. Opiskelijaa ohjataan kehittämään taitojaan, tekemällä oppimaan 
suunnitelmien tekeminen sekä suorittaminen, ja toimimaan kuljetusalan oppimisympäris-
tössä. Tekemällä opitaan myös työvälineiden, koneiden ja laitteiden oikeaoppinen ja tur-
vallinen käyttö sekä työympäristön yleiset säännöt. Opiskelijaa opastetaan, ohjataan ja 
kannustetaan hyödyntämään oppilaitoksessa tarjolla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
oppimateriaalien hakemisessa, tallentamisessa, oppimistilanteiden dokumentoinnissa, 
yhteydenpidossa, asiakaspalvelutapahtumissa ym. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen 
kielen taitoja harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa opintoalan ja oppilaitoksen opiskeli-
joiden ja henkilöstön kanssa. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
Oppimisympäristöt 
o Käytännön harjoitteet työelämää kuvaavissa paikoissa 
o Työssäoppimispaikat 
 
Oppimismenetelmät 
o Työssäoppiminen 
 
Oppimismateriaalit 
o Logistiikka- ja ammattipätevyyskirjallisuus  
o Alan nettisivut 
o Alan kirjallisuus 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 

 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/87211 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 Äidinkieli  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

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

3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

o Opiskelija tuottaa tekstejään tavoitteellisesti ja osaa työstää tuotoksiaan oman arvion 
ja saamansa palautteen pohjalta.  
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o Opiskelija osaa laatia asianmukaisia asiakirjoja ja soveltaa asiakirjamalleja. 
o Opiskelija osaa arvioida realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja osaa 

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tuke-
vat oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismene-
telmät.  

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

o Opiskelija toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työ-
hön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 
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o Opiskelija toimii joustavasti oman alansa viestintätilanteissa ja pitää erilaisia esityk-
siä tilanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 

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

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

taan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituksin 
ja/tai kokein. 
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3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

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

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

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

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyn-

tämiseen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja 
muun kulttuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttami-
seen ohjaaminen. 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-

pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 48 (59) 
Opetussuunnitelma 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

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

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 
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 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

 Vieraat kielet, Englanti 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

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

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

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

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

palautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

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

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

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

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

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

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

o opintoalan työtilat 

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

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

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/87212 

 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 hahmot-

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

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Fysiikka ja kemia 

  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalai-
suuksia 

o osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja ai-
neiden erityisominaisuuksia 

o osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
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Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja 
elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoit-
teet yhteisissä tutkinnon osissa.  
 
Fysiikan ja kemian osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnis-
tamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 

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

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

sesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
  



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 53 (59) 
Opetussuunnitelma 

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukset joita käytetään ja joiden osalta opiskelija osoittaa osaamisensa. Osaamista 
arvioidaan (T1 - K3) vertaamalla opiskelijan osaamista Tieto- ja viestintätekniikka sekä 
sen hyödyntäminen osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Osaaminen voi-
daan osoittaa esim. osana ammatillisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö. 
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3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/ops/tutkinnonosat/87213 

 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 esi-
tellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

tettu tila 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 

 
 Oppimismenetelmät 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Työelämätaidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

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

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

 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

o luentoja, lähiopetusta ja projektiluonteista oppimista 
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o terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen ja siihen liit-
tyvät sisällöt opitaan osittain itsenäisesti  

o turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät asiakokonaisuudet 
opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 
 


