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1 Pintakäsittelyalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoit-
teet  

 
Ammattialan kuvaus 
 
Pintakäsittelyalan ammattilaisen, työ on monimuotoista asiakkaiden palvelua, jossa ko-
rostuvat tärkeät avaintaidot, kuten vuorovaikutustaidot, kädentaidot, itsenäisen työsken-
telyn taidot, estetiikka ja hyvä fyysinen kunto. Maalari hallitsee erilaisten alusmateriaalien 
esikäsittelyt, pohjustukset, tasoitukset ja maalaukset. Aine- ja materiaalien tuntemus mah-
dollistaa työn onnistumisen. Maalarin työhön kuuluu myös erilaisten laitteiden tuntemus 
ja hallinta esim. teline- ja nostintekniikka. Työtehtävät jakautuvat korjausmaalaukseen ja 
uudismaalaukseen. Myös erikoisosaamisella mm. entisöintitaitojen hallinnalla on tarvetta 
vanhojen arvokiinteistöjen kunnostuksessa.  
 
Ammattialan arvoperusta 
 
Pintakäsittelytyön ja maalaus-alan arvoja ovat työn korkea laatu, joutuisuus, asiakasläh-
töisyys ja asiakastyytyväisyys. Yhtä tärkeitä toiminnassa huomioitavia arvoja ovat työtur-
vallisuus, siisteys ja esteettisyys.  
 
Perustutkinnon tavoitteet 
 
Pintakäsittelyalan perustutkinnon yleistavoitteina on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset pe-
rusvalmiudet alan eri tehtäviin.  
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1.1 Pintakäsittelyalan perustutkinnon muodostuminen  

 

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat    2.2 Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 60 osp)  

2.1.1 Rakennusten korjausmaalaus 45     

2.1.2 Uudisrakennusmaalaus 30  2.5.1 
2.5.9 
2.5.2.2 
2.5.39 
2.5.40 
2.5.41 
2.5.50      

Pientalojen ulkomaalaus 
Rakennuspintojen entistäminen 
Märkätilojen laatoitus 
Koristemaalaus 
Mukailumaalaus 
Erikoismaalaus 
Koristetyöt Paikallisiin ammattitaito- 
vaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

 

         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

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

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva 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   
 

Pintakäsittelyalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista tutkinnon 
osista toteutetaan valintojen mukaisesti Pientalojen ulkomaalaus, Rakennuspintojen en-
tistäminen, Märkätilojen laatoitus, Koristemaalaus, Mukailumaalaus ja Erikoismaalaus. 
Koristetyöt. Opiskelijan valinnan osuessa muihin tutkinnon osiin, toteutuu ne yksilöllisen 
suunnitelman mukaan, työssäoppimisen tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta. 

  
Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat   
Toteutetaan vuosittain vahvistettavan paikallisen tarjonnan mukaan.  

 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat   

 
Toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun mukaan yhteisten tutkinnon osien 
valinnaistarjonnasta, koulutuksen järjestäjän tarjolla olevista opintopoluista, työssäoppi-
misen kautta tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.   

 

  Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle  

Tutkinnossa edetään tutkinnon osittain ja opintojen tarjonta on suunniteltu kolmelle vuo-
delle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, työprosessin mukaan 
edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poiketa opiskelijan henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opinnot voivat lyhemmät kuin kolme 
vuotta, jos opiskelijalla on osaamisen tunnustamisia.   

 
Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa perustutkinnon perusteiden mukaisesti 
numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen 
suunniteltu ajoitus. Pintakäsittelyn perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan osaa-
mista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kolman-
nelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.   
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 Pintakäsittelyalan perustutkinto 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat,  

135 osp 

 

     1.                     

2.1.

1 

Rakennusten korjausmaa-

laus 

 

45                         

2.1.

2 

Uudisrakennusmaalaus 

 

30                         

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat 60                         

2.5.

1 

Pientalojen ulkomaalaus 

 

15                           

2.5.

9 

 

Rakennuspintojen entistämi-

nen 

15                         

2.5.

2

2 

Märkätilojen laatoitus 

 

15                         

2.5.

3

9 

 

Koristemaalaus 15 

 

                        

2.5.

4

0 

Mukailumaalaus 

 

15                         

2.5.

4

1 

Erikoismaalaus 

 

15                         

2.5.

5

0 

Koristetyöt 

 

15 

 

                        

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 

osp 

                         

3.1.

1 

Viestintä- ja vuorovaiku-

tusosaaminen 

8                         

3.1.

2 

Äidinkieli 5                         

3.1.

3 

Toinen kotimainen kieli, 

ruotsi 

1                         

3.1.

4 

Vieraat kielet 2                         

3.2 Matemaattis-luonnontie-

teellinen osaaminen 

6                         

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 työelä-

mässä tarvittava osaami-

nen 

5                         

3.3.

1 

Yhteiskuntataidot 1                          

3.3.

2 

Työelämätaidot 1                         

3.3.

3 

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1                         
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Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon osien 
opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  

  
Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  

 

 Opintopolkuvaihtoehtoja 

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

 
Esimerkki 

nopeasta opinto-

polusta  

1. vuosi Kesä-/loma ajat 

Maalarin työtehtävissä osaami-

sen hankkimista 

2. vuosi 

 

 

Oman ryhmän mu-

kana 

2.1.1 Rakennusten 

korjausmaalaus 27 

osp,  

Osa osaamisesta 2.1.2 Uudisra-

kennusmaalaus 12 osp tai osa 

osaamisesta 2.1.2 Rakennusten 

korjausmaalaus 18 osp 

 

2.1.2 Uudisrakennus-

maalaus 18 osp, 

Oman ryhmän mu-

kana, osittain eri 

ryhmien opinnoissa 

mukana 

Osa osaamisesta Ra-

kennusten korjaus-

maalaus 18 osp, li-

säksi osa 2.2 Valin-

nainen tutkinnon osa 

Osa osaamisesta 2.1.2 Raken-

nusten korjausmaalaus 18 osp  

2.1.2 Uudisrakennus-

maalaus 18 osp, 

Osittain eri ryhmien 

opinnoissa mukana 

2.1.1 Rakennusten 

korjausmaalaus 27 

osp,  

Osa osaamisesta 2.2 Valinnai-

nen tutkinnon osa 

Lisäksi 2.2 Valinnainen 

tutkinnon osa 

Oman ryhmän mu-

kana ja henk.koht 

lisä valintoja myös 

verkko-opintoina 

3. Yhteiset tutkinnon 

osat ja niiden valin-

naiset osa-alueet, li-

säksi valinnaisten 

verkko-opintoja 

4. Vapaasti valittavien tutkinnon 

osien osaaminen 

3.Yhteiset tutkinnon 

osat ja niiden valinnai-

set osa-alueet  

 

3.3.

4 

Työkyvyn ylläpitäminen, lii-

kunta 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 tutkin-

non osat 

10                         
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Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunniteltu 
opintojen tarjonta, 120 osp (eri osaamisaloilla eri määrä) joiden lisäksi valitaan opintoja 
ammatillista valinnaisista, yhteisistä, tai vapaasti valittavista tutkinnon osista. 

   
Esimerkkejä opin-

topoluista 

Ammatilliset valin-

naiset tutkinnon 

osat, 15 osp 

Yhteisten tutkinnon osien va-

linnaiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat tut-

kinnon osat, 10 osp 

Peruspolku työelä-

mään, yrittäjäksi tai 

täydennyskoulutuk-

sen kautta. 

Pientalojen ulkomaa-

laus, Rakennuspinto-

jen entistäminen, 

Märkätilojen laatoi-

tus, Koristemaalaus,  

Mukailumaalaus,  

Erikoismaalaus,  

Koristetyöt. 

 

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 

esim. englanti, ruotsi, matema-

tiikka, tieto- ja viestintätekniikka 

sekä sen hyödyntäminen, työky-

vyn ylläpitäminen, liikunta ja ter-

veystieto, taide ja kulttuuri, kult-

tuurien tuntemus.  

Työssäoppien pintakä-

sittelyalan työkokemus, 

yritystoiminnan lisä-/ 

täydentävät opinnot 

Polku jatko-opintoi-

hin esim. AMK, 

opettajankoulutus 

tai muulle alalle 

Valinnaiset tutkinnon 

osat (ammatilliset) 

Lukio-opinnot, valinnaisten yhdis-

telmät 

Lukio-opinnot ja työssä-

oppien pintakäsittely-

alan työkokemus 

Huippuosaajaksi tai 

jatko-opintoihin  

AMK, opettajan-

koulutus tai muu 

ala 

Huippuosaajana toi-

miminen tai pintakä-

sittelyalan valinnaiset 

tutkinnon osat (am-

matilliset), yksilöllinen 

suunnitelma kilpailu-

valmennukseen ja 

työssäoppimiseen 

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 

esim. englanti, ruotsi, matema-

tiikka, tieto- ja viestintätekniikka 

sekä sen hyödyntäminen, työky-

vyn ylläpitäminen, liikunta ja ter-

veystieto, taide ja kulttuuri, kult-

tuurien tuntemus.  tai lukio-opin-

not ja valinnaisten yhdistelmät 

Työssäoppien pintakä-

sittelyalan työkoke-

musta, kilpailuja, val-

mennusta yksilöllisen 

suunnitelman mukaan 

Polku toisen tutkin-

non tai lukion jäl-

keen muodostuu 

pakollisista tutkin-

non osista 120 osp 

Tutkinnon osa jo val-

miista tutkinnosta tai 

lukio-opinnoista  

Tutkinnon osa jo valmiista tutkin-

nosta tai lukio-opinnoista, mah-

dollisesti valinnaisten yhdistel-

millä täydentäen 

Tutkinnon osa jo val-

miista tutkinnosta, pinta-

käsittelyalan perustut-

kinnosta, tai lukio-opin-

noista 

  

 Opintojen ohjaus 

Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 
osaan. Opinto-ohjaus on opiskelijan koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa opiskelija 
saa opettajilta, ammatillisilta ohjaajilta, erikoisammattihenkilöiltä, opinto-ohjaajilta ja 
muilta opiskelijahuollon toimijoilta tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta opinto-
jensa eri vaiheissa. Opinto-ohjauksen eri osa-alueita ovat kasvatuksellinen ohjaus, oppi-
misen ja opiskelun ohjaus sekä uraohjaus. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä ura-
ohjauksen 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-oh-
jaussuunnitelma ja Ryhmänohjaajan käsikirja.   

 
Opinto-ohjauksen käytännön toteutus kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Jokai-
sen Luksialaisen tehtävä on ohjata opiskelijaa esim. puuttumalla epäasialliseen käyttäy-
tymiseen ja muihin järjestyssääntörikkomuksiin.  

 Yrittäjyys 

Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 
on osa elinikäistä oppimista, joissa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa yrit-
täjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät.  
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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 opin-
toihinsa 15 osp:een laajuiset yrittäjyysopinnot. 

 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 pintakäsittelyn perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaa-
timuksia 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 tutuksi- 
haastattelulla ja lähtötason kartoituksella (testit). Näiden tietojen pohjalta laaditaan opis-
kelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) siten kuin ryhmänohjaajan käsikir-
jassa on ohjeistettu. HOPS päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa käytävien HOPS-
keskusteluiden pohjalta.  
 
Tämän lisäksi ennen uuden tutkinnon osan tai yhteisten opintojen osa-alueen opintojen 
aloittamista opettaja selvittää onko opiskelijoilla aiemmin hankittua tutkinnonosan tai opin-
tojen 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 hänen työsken-
telyään havainnoida, häntä voidaan haastatella, voidaan järjestää harkittu mahdollisuus 
ammattiosaamisen näyttöön tai mahdollisuus osoittaa osaamisensa muilla tavoilla. 

 

2 Pintakäsittelyalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammat-
titaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

 
2.1 Pakolliset tutkinnon osat 

 Rakennusten korjausmaalaus, 45 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaan työ-
kokonaisuutena korjattavissa rakennuksissa tehtäviä sisämaalaustöitä.  
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Tutkinnon osan suorittaja osaa  
o käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja  
o tehdä ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut  
o irrottaa työn suoritusta haittaavia listoituksia ja muita komponentteja (esim. ovien 

heloituksia, sähkökatkaisijoiden suojakilpiä, valaisimia jne.)  
o tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten pesut ja muut tartunnan varmistamiseksi teh-

tävät käsittelyt  
o tehdä työvaiheiden välillä suoritettavat hionnat ja pölynpoistot käsin ja koneelli-

sesti  
o poistaa vanhoja maalipintoja  
o tehdä työhön liittyvät tasoitukset, kittaukset ja silotukset  
o maalata käsityövälineillä vesi- ja liuotinohenteisilla maalituotteilla  
o käyttää tarpeen mukaan henkilökohtaisia suojavaatteita ja suojaimia  
o käyttää ja huoltaa tarvitsemiaan työvälineitä  
o kiinnittää helposti käsiteltäviä vapaakohdisteisia tapetteja normaalikorkuisiin 

asuinhuoneisiin  
o poistaa maalaustyön valmistuttua työnaikaiset suojaukset  
o asentaa paikoilleen työajaksi poistetut listoitukset ja muut rakennusosat  
o keskeisimmät maalaustöiden työsuojeluun liittyvät normit ja niistä aiheutuvat toi-

menpiteet  
o tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä 

on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen  
o tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan ensiavun annon  
o tiedollisesti ja taidollisesti tulitulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat niin, että hä-

nellä on valmius tulityökortin suorittamiseen.  
 

Osaamisen arviointi  
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/117065 

  
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 

 
Huonetilan seinä- ja kattopintojen saneerausmaalaus ja/tai päällystys, ovien- tai kiintoka-
lusteiden maalaus käsityövälinein, rappukäytävän huoltomaalaus, seinä – ja tai kattopin-
nan korjaustasoitetyöt, seinäpinnan tapetointi.  

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

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Työturvallisuus, 7 osp 
o Esikäsittelyt, 7 osp 
o Tuotemaalaus, 7 osp 
o Korjausmaalaus, 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
Opiskelija oppii toimimaan itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä luontevasti työtehtävän mu-
kaisesti. Hän oppii varmistamaan tartunnan edellisille pintakäsittelyille sekä parantaa lo-
pullisen pintakäsittelyn laatua tarpeen mukaisesti. Opiskelija oppii soveltamaan tietojaan 
ja taitojaan. Hän oppii saavuttamaan työssään yleisten rakennusnormien mukaisen laa-
dun kohtuullisessa aikataulussa. Opiskelija oppii hyödyntämään fyysisiä ominaisuuksi-
aan. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/117065
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Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueista 
Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Ympäristöosaaminen, Yhteiskunnassa ja työelä-
mässä tarvittava osaaminen sekä fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen. 
 

2.1.1.1 Työturvallisuus  

Opiskelija toimii työturvallisesti työympäristössä vaarantamatta itseään ja muita. Opiske-
lija noudattaa työturvallisuuteen liittyviä ohjeita, lakeja ja sääntöjä; eikä aiheuta omalla 
toiminnallaan itselleen eikä muille riski- ja vaaratilanteita. Opiskelija käyttää työhön sovel-
tuvia suojaimia. Hän siivoaa työympäristönsä työn aikana ja suorittaa loppusiivouksen 
työtä luovutettaessa. Opiskelija palauttaa työn jälkeen työvälineet omille paikoilleen. Hän 
osaa tulityö- ja työturvalliset taidot sekä ensiavun perusteet.    
 
Keskeinen sisältö 

o maalaustöiden työsuojelu  
o työturvallisuuskortin tiedot ja taidot  
o EA 1:tä vastaavat tiedot ja taidot 
o tulityökortin tiedot ja taidot  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa toimimaan työtur-
vallisesti huomioiden laitteet, ergonomia ja työtila.  Oppimisesta opettaja antaa sanallista 
palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään 
merkinnällä S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt. 

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely.   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/ Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä  

 

2.1.1.2 Esikäsittelyt  

Opiskelija valitsee ja tekee pinnoille ja maaliyhdistelmille sopivat esikäsittelymenetelmät. 
Opiskelija arvioi pinnan puhtauden ja valitsee pinnalle sopivia pesu- ja puhdistusmenetel-
miä. Hän parantaa tartuntaa hiomalla eri hiontamenetelmillä sekä valita sopivia tartunta-
käsittelyitä. Opiskelija poistaa pinnalta maalin mekaanisesti, termisesti ja kemiallisesti. 
Hän poistaa pölyn erimenetelmiä käyttäen. Opiskelija testaa tartuntaa ja valitsee sopivan 
esikäsittelymenetelmän.   
Keskeinen sisältö 
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o suojaukset ja valmistelut  
o rakennuskomponenttien irrotus ja asennus 
o esikäsittelyt- ja pesut  
o hionnat ja pölynpoistot käsin ja koneellisesti  
o maalipintojen poisto.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa ymmärtämään 
esipuhdistuksien ja käsittelyjen tartuntaan sekä osana maalaustöiden laatua. Oppimi-
sesta opettaja antaa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 

Oppimisympäristöt 
o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt. 

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely.   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä  

2.1.1.3 Tuotemaalaus  

Opiskelija maalaa tarkoituksenmukaisilla käsityövälineillä kiintokalusteita laatujärjestel-
män mukaisesti. Opiskelija valitsee sopivan maalausvälineen, ruiskun, siveltimen tai telan 
laadullisesti ja mittasuhteiltaan ko. työhön. Hän valitsee sopivan ja pölyttömän maalaus-
paikan sekä varmistaa alustan maalauskelpoisuuden. Opiskelija suorittaa pohja-, väli- ja 
pintamaalauksen työvaiheet. Hän valmistelee maalin maalauskelpoiseksi tarvittaessa 
ohentamalla, sekoittamalla ja suodattamalla. Opiskelija valitsee työhön sopivan liuote- tai 
vesiohenteisen maalityypin.  Hän valitsee maalauksen aloituskohdan ja lopetuskohdat tar-
koituksenmukaisesti. Opiskelija maalaa niin, että sivellinmaalauksen työsaumat ja jäljet 
täyttävät laadulliset ja sovitut kriteerit. 
 
Keskeinen sisältö 

o työvälineiden käyttö ja huolto  
o suojaus 
o kittaukset ja silotukset  
o vesi- ja liuotinohenteisia maalit  
o maalaustekniikka 
o suojavaatteet ja suojaimet  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
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Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa ymmärtämään 
työvälineiden, maalien, primereiden, tasoitteiden, kittien ja silotteiden ominaisuuksia 
osana maalaustyötä sekä maalaustekniikkaa. Oppimisesta opettaja antaa sanallista pa-
lautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään 
merkinnällä S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/ Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä  

2.1.1.4 Korjausmaalaus  

Opiskelija maalaa ja rajaa seinä- ja kattopintoja käsityövälineillä laatujärjestelmän mukai-
sesti. Opiskelija tekee seinäpinnalla sopivat esikäsittelyt niin, että valmiin pinnan laatu 
täyttää RYL: in laatuehdot. Hän valitsee maalauksen aloituskohdan ja lopetuskohdan tar-
koituksenmukaisesti ja välttää turhia työsaumoja. Opiskelija arvioi tekemäänsä työtä ja 
pinnan laatua sekä käyttää työmaavalaistusta työn laadun varmistamiseksi. Hän valitsee 
työhön sopivat työvälineet, kuten rajauslatan (telan), siveltimen ja maalaustelan. Opiske-
lija rajaa värilliset tai materiaalilliset pinnat toisistaan laadullisesti oikein. Hän valitsee työ-
menetelmät ja sopivia käyttää työtasoja. Opiskelija katsoo päävalon suunnan ja huomioi 
huonetilan mallin ja tietää niiden merkitsen maalaustekniikan valinnassa. Opiskelija käsit-
telee liuote- sekä vesiohenteisia maalityyppejä saavuttaakseen hyvän lopputuloksen. 
Lopputulosta arvioidessaan opiskelija saavuttaa RYL: in määritellyt laatumääreet. 
 
Keskeinen sisältö 

o esikäsittelyt ja tasoitukset 
o vesi- ja liuotinohenteiset maalit 
o maalaustekniikka ja rajaukset 
o suojavarustukset  
o työvälineiden käyttö ja huolto  
o suojaustyö 
o rakennuskomponenttien irrotus ja asennus  

 

Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa ymmärtämään 
työvälineiden, maalien, primereiden, tasoitteiden ominaisuuksia osana maalaustyötä sekä 
maalaustekniikkaa. Oppimisesta opettaja antaa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden 
saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
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Oppimisympäristöt 
o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/ Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä  

2.1.1.5 Tasoitukset  

Opiskelija tasoittaa ja kittaa, silottaa taso- ja muotopintoja käsityövälineillä laatujärjestel-
män mukaisesti. Opiskelija käyttää tasoitustekniikoita ja sopivia työvälineitä, kuten lastoja 
ja liippejä ja huoltaa ne tarpeen mukaisesti. Hän valitsee sopivankokoiset työvälineet kä-
siteltävän alustan pinta-alan mukaan. Opiskelija käyttää valmistasoitteita ja valmistaa pul-
veritasoitteita. Hän käyttää polyesterikittejä, lakkakittejä, akryylikittejä, puukittejä ja akryy-
lisilotteita. Opiskelija valmistaa muotoon tehdyn profiililastan. Hän välttää turhia työsau-
moja ja hioa pinnat maalauskuntoon. Opiskelija tekee työnsä rationaalisesti ja välttää yli-
määräisiä tasoituskertoja.    
 
Keskeinen sisältö   

o lastat ja liipit 
o hionnat ja pölynpoistot käsin ja koneellisesti  
o maalinpoisto  
o tasoitukset, kittaukset ja silotukset  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa ymmärtämään si-
lotteiden, kittien ja tasoitteiden ominaisuuksia osana maalaustyötä sekä maalaustekniik-
kaa. Oppimisesta opettaja antaa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen 
arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
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Oppimismateriaalit 
 

Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/ Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä  

2.1.1.6 Tapetointi  

Opiskelija tapetoi huonetilan vapaasti kohdistettavilla paperitapeteilla laatujärjestelmän 
mukaisesti. Opiskelija tunnistaa yleisimmät tapettilaadut. Hän mitoittaa huoneen pinta-
alan ja laskea tapetin menekin. Opiskelija tekee tapettipöydällä käsi- ja koneliisteröinnin 
ja levittää liisterin seinään. Hän valmistaa liisterijauhosta liisteriä, vahvistaa sitä, sekä 
käyttää valmisliisteriä. Opiskelija leikkaa ja repii tapetin eri menetelmillä ja huomioida työ-
varan leikkauskohtaa määritettäessä. Hän käyttää kiinnittäessä tapettiharjaa tai muovilas-
taa tarpeen mukaisesti. Opiskelija viimeistelee ylä- ja alapuolen sekä kulmien leikkaukset. 
Hän saumaa tapettivuodan. Opiskelija poistaa liisteritahrat vahingoittamatta tapettia. Hän 
varmistaa työn laadun RYL:in mukaisesti. 
 
Keskeinen sisältö 

o työvälineiden käyttö ja huolto 
o tapetointi 
o suojaus ja suojauksen poisto 
o rakennuskomponenttien irrotus ja asennus 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa ymmärtämään ta-
petoinnin tekniikkaa osana seinänpäällystystä. Oppimisesta opettaja antaa sanallista pa-
lautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään 
merkinnällä S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/ Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012. 
 
Osaamisen arviointi  

 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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, muodostuu 
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arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

 Uudisrakennusmaalaus, 30 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  
 
Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennustyömailla tehtäviä laajojen pintojen sisä-
maalaustöitä työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. 

  
Tutkinnon osan suorittaja osaa  

o käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja  
o suorittaa ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja muut valmistelutyöt  
o tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten hionnat, puhdistukset ja pohjustuskäsittelyt  
o tehdä kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelyt  
o suorittaa käsityömenetelmin tehtävät pienehköt hiekkatasoitetyöt  
o tehdä kittaukset ja silotukset  
o maalauskäsittelyjen väliin tarvittavat hionnat  
o maalaustyöt teloilla ja siveltimillä uudisrakennusmaalauksessa käytettävillä maa-

leilla  
o tehdä rajaustyöt käsityövälineillä  
o kiinnittää maalattavia seinänpäällysteitä (lasikuitukankaita tms.)  
o ruiskumaalauksen suoritustekniikan niin, että pystyy maalaamaan tasopintoja  
o laittaa ruiskumaalauslaitteen käyttökuntoon, pestä laitteiston ja vaihtaa värin  
o tehdä maalin tai pölynsidonta-aineen levityksen korkeapainelaitteilla  
o toimia ammattihenkilön apuna ruiskutasoitetyössä niin, että hoitaa laitteiston 

käyttö- ja huoltotyöt sekä tasoitteen sekoittamisen ja annostelun  
o laskea työkustannuksia  
o tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet  
o selviytyä työtilanteista englannin kielellä.  

 
Osaamisen arviointi   
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/117064 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä  
Huoneistotilan uudismaalaustyö pohjatöineen, rappukäytävän maalaustyöt, teknillisten ti-
lojen maalaustyöt, kipsilevypinnan tasoitetyöt, ovipinnan ruiskumaalaus, katto- tai seinä-
pinnan korkeapaineruiskutus, seinäpinnan lasikuitutapetointi.  

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Uudismaalaus, 8 osp 
o Yrittäjyys ja laskenta, 8 osp 
o Seinänpäällystys, 7 osp 
o Ruiskutustyöt 7, osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
Opiskelija oppii toimimaan itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä luontevasti työtehtävän mu-
kaisesti. Hän oppii viimeistelemään valmiit tehdasmaalatut pinnat sekä kykenee suoriutu-
maan uusille pinnoille tehtävistä maalauksista yleisten rakennusnormien mukaisesta laa-
dusta, kohtuullisessa aikataulussa. Opiskelija oppii tulkitsemaan työpiirustuksia ja työseli-
tyksiä. Hän oppii hyödyntämään työssään fyysisiä ominaisuuksiaan. 



 
 

 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  15 (51) 
Pintakäsittelyalan tutkintokohtainen opetussuunnitelma 

Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueista 
Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen -englanti, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen sekä Matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja 
tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

2.1.2.1 Uudismaalaus  

Opiskelija tekee sisäpintojen uudismaalauksia esikäsittelyineen laatujärjestelmän mukai-
sesti. Opiskelija nauhoittaa ja tasoittaa kipsilevypintoja sekä osaa paikata reiän eri mene-
telmillä ja tasoittaa, kitata ja silottaa sen pinnan mukaisesti. Hän osaa valita sopivat työ-
välineet tasoitukseen. Opiskelija valitsee sopivat hiontakarkeudet ja hioa tasoitteet ja suo-
rittaa tarvittaessa välihionnan. Hän valitsee sopivat pölynpoistomenetelmät pyyhinnän, 
imuroinnin tai harjauksen. Opiskelija käyttää alustaan sopivia maaliyhdistelmiä sekä telaa, 
rajoitinta ja sivellintä. Hän rajoittaa väri tai materiaalipinnat käsityönä tai/ja käyttää tarvit-
taessa viivainta tai maalarinteippiä. Opiskelija määrittää loppulaadun, laatuluokat ja ver-
rata sitä RYL:in vertailupintoihin.   
 
Keskeinen sisältö 

o maalaustyövälineet 
o suojaukset ja muut valmistelutyöt  
o tarvittavat esikäsittelyt 
o levyjen saumauskäsittelyt  
o hiekkatasoitetyöt  
o kittaukset, silotukset ja hionnat  
o uudisrakennuksessa käytettävät maalityypit 
o rajaustyöt käsityövälinein 
o laatujärjestelmät 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa tekemään maa-
laustyötä sekä maalaustekniikkaa laatujärjestelmän mukaisesti. Oppimisesta opettaja an-
taa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallinta-
järjestelmään merkinnällä S. 

  
 

Oppimisympäristöt 
o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/ Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.1.2.2 Yrittäjyys ja laskenta  

Opiskelija laskee työ- ja materiaalikustannuksia työntekijän ja yrittäjän näkökulmasta. 
Opiskelija laskee materiaalin ja maalinmäärää pinta-alan mukaan. Hän ymmärtää teoreet-
tisen laskennan perusteet. Hän hyödyntää kertoimen, tilavuuden ja pinta-alan laskenta-
kaavoja laskennassa. Opiskelija laskee työn hinnan yrittäjän ja työntekijän lisäkulujen mu-
kaisesti. Hän hyödyntää laskennan perusteena työehtosopimuksessa sovittuja metri- ja 
neliöhintoja korotuksineen ja kertoimineen.  
 
Keskeinen sisältö 

o sekoitusuhteet  
o mittaustekniikka   
o työkustannuslaskenta 
o kustannuslaskenta  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa laskemaan pie-
nurakoita sekä oman työnsä kustannuksia sekä ymmärtämään taloudellisen toiminnan 
perusteet. Oppimisesta opettaja antaa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavut-
taminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 

Oppimisympäristöt 
o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/ Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012, Alan työehtosopimus ja urakkalaskenta 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.3 Seinänpäällystys   

Opiskelija kiinnittää ja maalaa puolivalmiita seinänpäällysteitä laatujärjestelmän mukai-
sesti. Opiskelija tunnistaa yleisimmät puolivalmiit seinänpäällysteet. Hän mitoittaa huo-
neen pinta-alan ja laskea seinänpäällysteen menekin. Opiskelija tekee levittää liiste-
rin/seinänpäällysteliiman seinään. Hän käyttää vahvistettua liisteriä sekä seinänpäällys-
teliimaa. Opiskelija leikkaa seinänpäällysteen eri menetelmillä ja huomioida työvaran leik-
kauskohtaa määritettäessä. Hän käyttää kiinnittäessä muovilastaa tarpeen mukaisesti. 
Opiskelija viimeistelee ylä- ja alapuolen sekä kulmien leikkaukset. Opiskelija saumaa puo-
livalmiin seinänpäällysteen. Opiskelija osaa varmistaa työn laadun RYL:in mukaisesti.     
 
Keskeinen sisältö 

o mittaustekniikka 
o liimaus- ja kiinnitystekniikka 
o leikkaus- ja rajaustyöt käsityövälineillä  
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o maalattavat seinänpäällysteet 
o seinänpäällysteiden maalaus   

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa seinänpäällystyk-
sen asennuksessa sekä niiden jälkikäsittelyssä. Oppimisesta opettaja antaa sanallista pa-
lautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään 
merkinnällä S. 

 
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/ Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä  

2.1.2.4 Ruiskutustyöt  

Opiskelija ruiskuttaa tasoite-, hajotusilma- ja korkeapaineruiskulla laatujärjestelmän mu-
kaisesti. Opiskelija ruiskuttaa maaleja ja pölyn sidonta-aineita matalapaine ja korkeapai-
nemenetelmillä. Hän valitsee sopivan ruiskutyypin pinta-alan ja tarkoituksen mukaan. 
Opiskelija ymmärtää tuotteen viskositeetin ja raekoon merkityksen ja osaa valmistaa 1k- 
tai 2k- maalin tai tasoitteen ruiskutuskelpoiseksi. Hän osaa valmistaa maalattavan alustan 
ruiskutuskelpoiseksi. opiskelija osaa valita sopivat maaliyhdistelmät. Opiskelija suojaa 
muut pinnat suojausnesteillä, suojapapereilla ja teipeillä. Hän tietää ruiskutusvirheet ja 
välttää niitä sekä myös tehdä tarvittavat korjaukset. Opiskelija suorittaa ruiskutuslaitteis-
ton pesuhuollon ja pienimuotoiset korjaukset, kuten suuttimen ja neulojen vaihdon.      
 
Keskeinen sisältö 

o ympäristön suojaus 
o ruiskumaalauksen suoritustekniikka  
o ruiskumaalauslaitteen huolto 
o maalaus tai pölynsidonta korkeapainelaitteilla  
o tasoitteiden ja maaliaineiden sekoitus ja annostelu 
o aputyöt ammattihenkilön kanssa 
o henkilökohtainen suojautuminen  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
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itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa ruiskutusteknii-
kassa sekä laitteiston hallinnassa. Oppimisesta opettaja antaa sanallista palautetta. Op-
pimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalauksen perusteet/ Kattojen, seinien ja ovien maalaustyöt/Ra-
kennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Tapetointi ja Seinäpintojen päällystystyöt/Rakennus-
maalaus3/Taisto Ahonen sekä Maalaus Ryl 2012. 
 
Osaamisen arviointi  
 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat 

Tutkinnon osia on valittava seuraavasti: Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalalla, 
maalari: yhteensä 60 osaamispistettä. 

 

2.5.1 Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
Tutkinnon osan suorittaja osaa  

o huolehtia työkohteen siisteydestä ja suojauksista  
o suunnitella työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia maalimääriä  
o tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten pesut, homeen- ja maalinpoistot sekä poh-

justukset  
o tehdä pientalon ulkopuolisten katto-, seinä-, ikkunanpuite-, ovi-, sokkeli- ja täy-

dentävien rakenteiden suojakäsittely- ja maalaustöitä  
o käyttää turvallisesti ulkomaalauskohteissa käytettäviä maaleja  
o mitata ja valvoa työkohteen maalausolosuhteita  
o käyttää ja huoltaa ulkomaalaustyössä tarvittavia työvälineitä  
o käyttää henkilönostimia turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti  
o liikkua turvallisesti työmaaolosuhteissa sekä käyttää telineitä oikein ja määräyk-

siä noudattaen.  
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Osaamisen arviointi   
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/118240 
 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: 
Omakoti- tai rivitalon kivi- tai puujulkisivun ulkomaalaustyö, kerrostalon julkisivupinnoitus-
työ, ulkokattojen maalaus.  
 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Pohjatyöt, 7 osp 
o Ulkomaalaus, 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
Opiskelija oppii toimimaan oppimisharjoituksien tai asiakastöiden aikana työparina tai työ-
ryhmän jäsenenä tekemään omakoti-, rivi- tai paritalojen ulkomaalaustöitä. Hän oppii ot-
tamaan vastaan ohjeita ja huomioimaan asiakasta työssään.  
 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueista Työ-
kyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto. 
 

2.5.1.1 Pohjatyöt  

Opiskelija tekee ulkomaalauksien esi- ja suojauskäsittelyjä olosuhteita huomioiden. Opis-
kelija tekee ulkona tapahtuvat suojauskäsittelyt sekä puhdistaa eri alustoilta maalitahrat 
sopivin menetelmin alustaa vahingoittamatta. Hän puhdistaa alustan epäpuhtaudet harja 
ja korkeapainepesulla. Opiskelija poistaa alustasta irtoavat maalijäämät tarpeen mukai-
sesti mekaanisesti, termisesti ja kemiallisesti. Opiskelija käyttää telineitä, tasoja ja nosti-
mia työturvallisesti oikein. Hän ymmärtää sääolosuhteiden vaikutuksen maalaustyön on-
nistumiseen ja huomioi sen työssään. Hän huolehtii työnaikana ympäristön puhtaudesta 
ja siirtää jätteet sovittuun paikkaan. 
 
Keskeinen sisältö 

o työkohteen siisteys ja suojaus  
o työturvallisuus 
o maalimäärän arviointi  
o esikäsittelyt ja pohjustukset 
o työskentely ulko-olosuhteissa 
o telineiden ja nostimien käyttö 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan työturvalliseen työskente-
lyyn, pohjatyön tekemisessä sekä sen merkityksessä lopulliseen pinnan laatuun. Oppimi-
sesta opettaja antaa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/118240
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o työssäoppimisympäristöt  
 

Oppimismenetelmät  
o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   

 
Oppimismateriaalit 
 
Esimerkiksi Rakennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Remontti/ Taisto Ahonen, Puurakennus-
ten ulkomaalaus/Kalevi Järvinen, Kiviainespintojen ulkomaalaus oppaat/ Tikkurila ja Tek-
nos. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

   

2.5.1.2 Ulkomaalaus  

Opiskelija tekee eri rakenteiden ulkomaalauksia käyttäen apuna nostimia ja telineitä. 
Opiskelija tunnistaa vanhat maalausyhdistelmät ja valitsee niille sopivat käsittely-yhdistel-
mät. Opiskelija arvioi maalinkulutusta ja ilmoittaa puutteista ajoissa. Hän maalaa erilaiset 
rakennusosat ja rajata värisävyt toisistaan. Opiskelija käyttää telineitä, tasoja ja nostimia 
työturvallisesti oikein. Hän ymmärtää sääolosuhteiden vaikutuksen maalaustyön onnistu-
miseen ja huomioi sen työssään. Opiskelija ohentaa maalia parantaakseen tartuntaa tai 
pinnan laatua. Hän maalaa sopivalla maalaustekniikalla maalityypin mukaisesti. Opiske-
lija pesee työvälineensä oikealla tavalla ja ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen 
maalaustyöprosessissa. 
 
Keskeinen sisältö 

o pientalon rakenteiden maalaustyöt  
o työturvallisuus ja määräykset työmaalla 
o maalausolosuhteiden mittaus  
o työvälineiden huolto ja käyttö  
o henkilönostimien ja telineiden käyttö   
o maalimäärän arviointi  
o ulko-olosuhteet ja ympäristö 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan työturvalliseen työskente-
lyyn, pintamaalaustekniikassa sekä kohde kohtaisessa maalinvalinnassa. Oppimisesta 
opettaja antaa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
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Oppimismateriaalit 
 

Esimerkiksi Rakennusmaalaus 2/Taisto Ahonen, Remontti/ Taisto Ahonen, Puuraken-
nusten ulkomaalaus/Kalevi Järvinen, Kiviainespintojen ulkomaalaus oppaat/ Tikkurila ja 
Teknos. 
 
Osaamisen arviointi  

 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.5.9 Rakennuspintojen entistäminen, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset   

 
Tutkinnon osan suorittaja osaa 

o tehdä erilaisia rakennuspintojen entistämistöitä (rakennusten pintakäsittelyiden 
palauttamista aikaisempaan asuunsa), kuten vanhojen rakennusten ulko- ja sisä-
pintojen maalaustyöt esikäsittely- ja tasoitustöineen perinteisillä maalityypeillä 
(esimerkiksi keittomaali, öljymaali, kalkkimaali, liimamaali, tempera jne.)  

o maalata myös alkuperäisiä pintakäsittelyaineita vastaavilla, korjauskohteisiin so-
veltuvilla nykyaikaisilla maalityypeillä  

o käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja  
o tehdä kipsitöitä ja pintaverhouksia vanhojen mallien mukaan ja korjata vaurioitu-

neet alkuperäisiksi  
o huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, että valmiit 

pinnat eivät vaurioidu  
o selvittää vanhojen rakennusosien värejä ja dokumentoida ne  
o käyttää ohjeiden mukaan värien tutkimiseen tarvittavia lastoja, veitsiä, värikart-

toja, kameraa ja muita soveltuvia välineitä  
o tietää rakennustyylit  
o tietää perusasiat rakennussuojelulainsäädännöstä.  

 
Osaamisen arviointi  

  
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/118248 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä  
Entisöitävän ulkomaalauskohteen kunnostus ja maalaustyö, kipsi pilasterin tai koristeen 
kunnostustyö, huonetilan sisämaalaus vanhoilla maalausyhdistelmillä. 
 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Korjaustyöt, 7 osp 
o Entisöintimaalaus, 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/118248
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Opiskelija oppii oppimistehtävien aikana työparina tai työryhmän jäsenenä tekemään eri-
laisia entistämistöitä perinteitä noudattaen. Hän oppii ymmärtämään entisöinnin säilyttä-
misen merkityksen kulttuurihistorian osana. Opiskelija oppii tunnistamaan eri rakennus-
tyyliaikakausia. 
 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueesta 
Kulttuurien tuntemus. 

2.5.9.1 Korjaustyöt  

Opiskelija dokumentoi, tutkii ja korjaa erilaisia puu-, kiviaines ja kipsirakenteita perinteitä 
vaalien. Opiskelija tunnistaa alkuperäiset alustamateriaalit ja korjaa niitä tarvittaessa al-
kuperäisen kaltaisilla menetelmillä. Hän tekee väri- ja materiaalianalyysejä käytettävissä 
olevilla menetelmillä. Opiskelija tekee tarvittavat korjaussuunnitelmat ja muokkaa niitä 
työn edetessä. Hän dokumentoi työtänsä kirjallisesti ja kuvien avulla. Opiskelija tekee työ-
tään säädösten ja arvojen mukaisesti. 
 
Keskeinen sisältö 

o maalattavan pinnan esikäsittelyt 
o kipsitöiden hallinta  
o pintaverhouksien korjaus  
o ympäristön suojaus ja siisteys 
o väri- ja korjausdokumentointi  
o värien tutkimiseen tarvittavat työvälineet 
o rakennustyylit ja rakennussuojelulainsäädäntö.  

 

Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 

Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan entisöintikohteissa olevien 
vanhojen rakenteiden korjaamiseen oikeilla työtavoilla. Oppimisesta opettaja antaa sanal-
lista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestel-
mään merkinnällä S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. entisöintikohteisiin 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Perinnemaalit/ Risto Vuolle– Apiala, Kesällä töitä teki maalari/Panu Kaila, Ta-
lotohtori/ Panu Kaila Kotimaalarin käsikirja/ Simi Päivi ja Tuomela Outi Osaamisen arvi-
ointi. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.5.9.2 Entisöintimaalaus 

Opiskelija tekee sisä- ja ulkopuolisten pintojen vanhoja maalausmenetelmiä myös perin-
teisillä työvälineillä. Opiskelija tunnistaa vanhoja maalityyppejä ja valmistaa niitä itse al-
kuperäisillä menetelmillä. Hän osaa arvioida kohteen historiallisen arvon. Opiskelija tekee 
maalaustyötä käyttäen alkuperäisen kaltaisia työmenetelmiä ja työvälineitä. Hän suojaa 
muun ympäristön niin, että se ei vaurioidu työn aikana. Opiskelija työskentelee myös ny-
kyaikaisilla maalityypeillä, milloin se on korjausmenetelmänä hyväksyttävää.  

   

Keskeinen sisältö 
o maalaukset perinteisillä maalityypeillä   
o maalaus korjauskohteisiin soveltuvilla nykyaikaisilla maalityypeillä  
o perinteiset että nykyaikaiset käsityövälineet  
o työpaikan järjestys, suojaus ja siisteys 
o rakennustyylit ja rakennussuojelulainsäädäntö.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan entisöintikohteissa olevien 
vanhojen maalipintojen korjaamiseen oikeilla työtavoilla. Oppimisesta opettaja antaa sa-
nallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjes-
telmään merkinnällä S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali  
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. entisöintikohteisiin 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Perinnemaalit/ Risto Vuolle-Apiala, Kesällä töitä teki maalari/Panu Kaila, Ta-
lotohtori/ Panu Kaila Kotimaalarin käsikirja / Simi Päivi ja Tuomela Outi Osaamisen arvi-
ointi  
 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

2.5.2.2 Märkätilojen laatoitus, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset  
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Tutkinnon osan suorittaja osaa  
o tehdä laatoitussuunnitelman sekä suorittaa niihin liittyvät mittaukset  
o tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmat 
o suorittaa ennen laatoitusta tarvittavia pohja- ja esikäsittelytöitä  
o suorittaa laatoitettavalle alustalle vaadittavat kosteusmittaukset  
o arvioida oikein alustan riittävän lujuuden, jäykkyyden, pölyttömyyden ja puhtau-

den käyttäen arvioinnissa silmämääräistä havainnointia sekä raaputus- ja kopu-
tuskoetta  

o tehdä oikaisut ja kaadot tasoitemassoilla  
o varmistaa vedeneristetuoteperheajattelun toteutumisen kohteessa  
o kiinnittää kulma- ja kaivovahvikkeet ja levittää alustaan siveltävän vedeneristeen  
o suunnitella saumajaon ja kiinnittää seinälaatoituksiin tarvittavat ohjauslaudat  
o käyttää laastinsekoitusvispilää ja tarvittavia hiomakoneita  
o käyttää rakennustyömaan normaalien käsityökalujen lisäksi käsikäyttöistä ja säh-

kötoimista laattaleikkuria  
o kiinnittää seinä- ja lattialaattoja  
o suorittaa laattapintojen saumauksia  
o tehdä liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla  
o suorittaa työkohteisiin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä  
o tehdä valmiin työn laadunvarmistukseen liittyvät mittaukset  
o huoltaa käyttämiään työvälineitä  
o märkätilojen rakentamiseen liittyvät laatuvaatimukset ja pystyy esittelemään ja 

arvioimaan omaa työtään.  
 

Osaamisen arviointi  
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/121351 
 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä  
 
Pesuhuoneen vedeneristys ja laatoitus, kuivantilan lattian laatoitus, keittiökaapiston väli-
tilan vesieristys ja laatoitus.  
 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kosteus- ja vedeneristystyöt, 7 osp 
o Laatoitus, 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
Opiskelija oppii tekemään kylpy- tai suihkuhuoneen vesieristys ja laatoitustöitä. Hän oppii 
ymmärtämään kosteuden haittavaikutukset asumiselle ja rakenteille. Opiskelija oppii mit-
taamaan tilaa ja muotoja.  
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueesta Fy-
siikka ja kemia. 
 

2.5.2.2.1 Kosteus ja vedeneristystyöt  

Opiskelija tekee kosteus– ja vedeneristystyön siveltävin ainein soveltuville alusrakenteille. 
Opiskelija suunnittelee työn etenemisjärjestyksen ja varmistaa alustan sopivuuden vede-
neristykselle mm. lujuuden ja kosteuden. Hän suorittaa tarvitun pohjatyön sekä puhdistaa 
alustan irtopölystä ja muista epäpuhtauksista. Opiskelija tekee sopivan tartuntakäsittelyn 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/121351
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alustalle. Hän osaa valita sopivan tasoitteen ja muovibetonin sekä tekee lattiapinnalle tar-
vittavat kaadot. Opiskelija tekee ja asentaa järjestelmän mukaiset läpivienti-, kulma- ja 
nurkkavahvikkeet. Hän levittää pinnalle nestemäisen vedeneristeen oikeaan kalvonpak-
suuteen. Opiskelija arvioi työtänsä verraten sitä RakMK C2, RIL 107 laatumääräyksiin. 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan mittaamaan alustan kosteus-
prosentti, tekemään vedeneristys virallisten ohjeiden mukaisesti. Oppimisesta opettaja 
antaa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahal-
lintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 

Oppimisympäristöt 
o teorialuokka, työsali, tietotekniikan luokka 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. laattamyymälään tai työkohteeseen 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Vedeneristys ja laatoitustyöt/Rakentajan tietokirjat, Laatoitus ja vesieristys 
/Timo Paloranta. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.   

 

2.5.2.2.2 Laatoitus  

Opiskelija tekee märkätilan laatoitustyön saumauksineen ja viimeistelyineen. Opiskelija 
suunnittelee laatoituksen saumajaon ja laatoitusjärjestyksen. Valitsee laatalle ja alustalle 
oikeantyyppisen kiinnityslaastin. Hän kiinnittää alustaan tarvittavat ohjauslaudat ja mer-
kitsee aloituskohdat. Opiskelija laatoittaa tasavälein ja puhdistaa työn aikana mahdolliset 
laastijäämät. Hän saumaa laatoitetun alustan kovilla saumausaineilla, tikuttaa, pesee ja 
kiillottaa työvaiheen mukaisesti. Hän tekee tarvittavat viimeistelyt ja tekee liikuntasaumat 
elastisella saumausaineella. Opiskelija arvioi työtänsä verraten sitä RakMK C2, RIL 107 
laatumääräyksiin. 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan laatoituksen suunnittelussa 
ja laatoituksen ja saumauksen suorittamisessa. Oppimisesta opettaja antaa sanallista pa-
lautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään 
merkinnällä S. 

  
 
 
 



 
 

 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  26 (51) 
Pintakäsittelyalan tutkintokohtainen opetussuunnitelma 

Oppimisympäristöt 
o teorialuokka, työsali, tietotekniikan luokka 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. laattamyymälään tai työkohteeseen  

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Vedeneristys ja laatoitustyöt/Rakentajan tietokirjat, Laatoitus ja vesieristys 
/Timo Paloranta 

 

Osaamisen arviointi  
 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

2.5.39 Koristemaalaus, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
Tutkinnon osan suorittaja osaa  

o suunnitella koristemaalaustyötä piirustusten, kuvastojen ja mallikirjojen avulla  
o suurentaa mallit työkohteeseen annettujen mittakaavojen mukaisesti  
o tehdä käytettävää koristelutekniikkaa ja väritystä havainnollistavan näytemallin  
o tehdä rakennusten sisäpintojen tai kalusteiden koristemaalaustöitä tarkoitukseen 

soveltuvilla maalaustarvikkeilla  
o tehdä työt mallien, työselostusten ja ohjeiden perusteella  
o käyttää apunaan laatimiaan piirustuksia ja luonnoksia  
o valmistaa ja käyttää koristesabloneja  
o maalata koristekuvioita käsivaraisesti sivellintyönä  
o suorittaa koristeviivauksia sivellintyönä viivaimien avulla  
o huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta, niin että ympä-

ristö ei vaurioidu.  
 

Osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteeristö   
 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/123037 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä  
 
Huonekalun koristemaalaus, seinä- tai kattoboordin sablonimaalaus, ovi- tai seinä, katto-
pinnan koristeviivoitus.  
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/123037
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Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Sablonimaalaus, 7 osp 
o Koristelumaalaus, 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
Opiskelija oppii tekemään ohjeiden avulla koristemaalauksia käsityömenetelmillä käyt-
täen siihen soveltuvia maaliyhdistelmiä. Hän oppii ymmärtämään entisöinnin ja dokumen-
toinnin merkityksen. Opiskelija oppii hallitsemaan hienomotorisia taitoja.  
 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueesta 
Kulttuurien tuntemus. 

2.5.39.1 Sablonimaalaus  

Opiskelija kopioi koristekuvion, tekee ja käyttää sablonia sekä tekee korjauksia ja viivauk-
sia siveltimellä.  Opiskelija suojaa ympäristönsä sekä ei dokumentoinnillaan vahingoita 
alkuperäistä mallia. Hän valitsee dokumentointiin oikeat työvälineet. Opiskelija suunnitte-
lee ja kopioi sablonikuvion. Hän käyttää hyväkseen alan kirjallisuutta ja suurentaa kuvion 
sopivaan mittakaavaan. Opiskelija kopioi värimaailman ja/tai suunnittelee ne itse. Hän do-
kumentoi käyttämänsä sävyt ja perustelee valintansa väriharmoniaa hyväksi käyttäen. 
Opiskelija valmistaa toistuvan sablonimallin ja maalaa sen töpöttämällä. Hän viimeistelee 
sen tarvittaessa sivellinmaalauksena. 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan sablonien, värisuunnittelun 
sekä dokumentoinnin valmistamisessa. Oppimisesta opettaja antaa sanallista palautetta. 
Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä 
S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali, tietotekniikan luokka 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. koristemaalauskohteeseen 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Koristemaalaus/ Päivi Karijärvi, Koristemaalauksen käsikirja: A. Sloan ja K. 
Gwynn, Dekorativ målning: P. Tunander. 

 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.5.39.2 Koristelumaalaus  

Opiskelija käyttää mittakaavaa, kopioi värejä ja tekee koristemaalauksia käsivaraisesti 
mallien mukaisesti. Opiskelija tunnistaa eri koristemaalaus menetelmiä ja tyylejä. Hän 
osaa valita työhön sopivat maalit ja tarvikkeet. Opiskelija sommittelee ja mitoittaa koriste-
maalaukseen alustalle sopivaksi. Hän käyttää apuna viivainta ja erilaisia koristemaalaus-
siveltimiä. Opiskelija hakee tarvittaessa tietoa ja malleja alan kirjallisuudesta. Hän käyttää 
sopivaa maalaustekniikkaa jäljitellessään vanhoja koristemaalaus- tai viivausmalleja. 
Opiskelija käsittelee työnsä tarvittaessa lopuksi patinoimalla.   
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan menetelmien ja tyylien tun-
nistamisessa, käsin maalauksen tekniikkaan sekä tiedonhakuun. Oppimisesta opettaja 
antaa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahal-
lintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali, tietotekniikan luokka 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. koristemaalauskohteeseen 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Koristemaalaus/ Päivi Karijärvi, Koristemaalauksen käsikirja: A. Sloan ja K. 
Gwynn, Dekorativ målning: P. Tunander. 

 
Osaamisen arviointi  
 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.5.40 Mukailumaalaus, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
Tutkinnon osan suorittaja osaa  

o suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia materiaalimääriä  
o käyttää mukailutöihin tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia  
o käyttää ergonomisesti tarkoituksenmukaisia ja toimintakykyä ylläpitäviä työtapoja  
o tehdä ennen mukailumaalauksia tarvittavat valmistelut ja esikäsittelyt  
o käyttää mukailumaalaukseen soveltuvia perinteisiä ja uusia maalausmenetelmiä 

ja työvälineitä ja materiaaleja  
o tehdä mukailutöitä erilaisille maalausalustoille  
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o käyttää turvallisesti mukailutyöhön liittyvä aineita ja materiaaleja 
o  huomioida työolosuhteiden mahdolliset vaikutukset mukailutyön lopputulokseen 
o  mukailla vähintään kahta erilaista tunnettua puulajia ja kahta erilaista kivilajia 

erilaisilla sideaineilla ja menetelmillä niin, että lopputulos on joko annetun mallin 
mukaista tai työ vastaa muutoin kivi- tai puulajille ominaisia piirteitä.  

 
Osaamisen arviointi   

 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/123038 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä  
 
Rappukäytävän mukailutyöt, seinäpinnan mukailutyöt, vanhan huonekalun mukailutyö, 
portaiden mukailutyöt. 

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

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kivenmukailu, 7 osp 
o Puunmukailu, 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet  
 
Opiskelija oppii tekemään rakennus- tai kalustepintojen koristemaalauksia käsityömene-
telmillä. Hän oppii ymmärtämään lainalaisuudet puun ja kivenmukailussa. Opiskelija oppii 
hallitsemaan hienomotorisia taitoja.  
 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueesta 
Taide ja kulttuuri. 

2.5.40.1 Kivenmukailu  

Opiskelija tunnistaa ja tekee kahden kivilajin mukailutekniikan aineineen tunnistettavalla 
lopputuloksella. Opiskelija osaa valmistella mukailtavan alustan sopivin pohjatyömenetel-
min. Hän osaa hävittää maalitarvikkeet ja puhdistusliinat työturvallisesti. Opiskelija val-
mistaa tarvittavat mukailuliemet aidon mallin tai kirjan kivimallin mukaisesti. Hän käyttää 
monipuolisesti kivilajille erilaisia mukailutekniikoita ja välineitä. Opiskelija suojaa itsensä 
työn aikana ja käyttää ergonomisia työasentoja. Hän osaa sävyttää kiveen sopivan kuul-
tavat vuoseerauksessa käytetyt maalisävyt ja tekee vähintään yhden pudotuksen.  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa kivityyppien ja nii-
den luonteen tunnistamiseen, jäljittelyyn, työtekniikkaan, erikoistyövälineisiin sekä mukai-
lulienten valmistamisessa. Oppimisesta opettaja antaa sanallista palautetta. Oppimista-
voitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali, tietotekniikan luokka 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/123038
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Oppimismenetelmät  
o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. mukailumaalattuun kohteeseen  

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Puun mukailu/ Taisto Ahonen, Koristemaalaus/ Päivi Karijärvi, Kotimaalarin 
käsikirja/ Simi Päivi ja Tuomela Outi ja Stuart Spencer/ The Art of Marbling   

 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.     

 

2.5.40.2 Puunmukailu  

Opiskelija tunnistaa ja tekee kahden puulajin mukailutekniikan tunnistettavalla lopputulok-
sella. Opiskelija osaa valmistella mukailtavan alustan sopivin pohjatyömenetelmin. Hän 
osaa hävittää maalitarvikkeet ja puhdistusliinat työturvallisesti. Opiskelija valmistaa tarvit-
tavat mukailuliemet aidon mallin tai kirjan kivimallin mukaisesti. Hän käyttää monipuoli-
sesti puulajille erilaisia mukailutekniikoita ja välineitä. Opiskelija suojaa itsensä työn ai-
kana ja käyttää ergonomisia työasentoja. Hän sävyttää puuhun sopivan kuultavat vuosee-
rauksessa käytetyt maalisävyt ja tekee vähintään yhden pudotuksen.  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa puutyyppien ja 
niiden luonteen tunnistamiseen, jäljittelyyn, työtekniikkaan, erikoistyövälineisiin sekä mu-
kailulienten valmistamisessa. Oppimisesta opettaja antaa sanallista palautetta. Oppimis-
tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali, tietotekniikan luokka 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. mukailumaalattuun kohteeseen 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Puun mukailu/ Taisto Ahonen, Koristemaalaus/ Päivi Karijärvi, Kotimaalarin 
käsikirja/ Simi Päivi ja Tuomela Outi ja Stuart Spencer/ The Art of Marbling   
 
Osaamisen arviointi  
 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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2.5.41 Erikoismaalaus, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
Tutkinnon osan suorittaja osaa  

o suunnitella työn pääasiassa mallikirjojen ja kuvastojen avulla  
o tehdä erilaisia erikoismaalaustöitä tarkoitukseen soveltuvilla maalaustarvikkeilla 

(esimerkiksi: väripesut, pirskotukset, kuviointimaalaukset, koristepinnoitukset, 
kuullotukset, lastamaalaukset, railomaalaukset jne)  

o käyttää apunaan piirustuksia, luonnoksia, malleja, suunnitelmia, työselostuksia ja 
-ohjeita  

o tehdä tarvittavat pohjatyöt (esikäsittelyt ja maalaukset)  
o huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, että valmiit 

pinnat eivät vaurioidu.  
 

Osaamisen arviointi   
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/123039 
 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 

Kiviainespintaisen seinän tai katon koristepinnoitus, seinän tai katon efektimaalaus, ka-
luste-, seinä-, lattia- tai kattopinnan perinteinen erikoismaalaus. 

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

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Nykyaikaiset efektimaalaukset, 7 osp 
o Perinteiset erikoismaalaukset, 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet  

 
Opiskelija oppii tekemään erilaisia rakennusten tai laivojen sisäpintojen, tai muiden teolli-
suustuotteiden erikoismaalauksia. Hän oppii ideoimaan ja sovittamaan eri tekniikoita toi-
siinsa. Opiskelija oppii ymmärtämään väriharmoniaa sekä havainnoimaan erilaisten kuvi-
oiden muodostaman tilan tuntua.  

 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueesta 
Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, englanti. 

 

2.5.41.1 Nykyaikaiset efektimaalaukset  

Opiskelija huomioi värisävyjen vaikutukset ja tekee nykyaikaisia efektimaalauksia pohja-
töineen. Opiskelija suunnittelee työnsä työohjeiden ja luonnoksien avulla. Hän suojaa työ-
ympäristönsä ja tarvittaessa työnsä sopivilla materiaaleilla. Opiskelija käyttää työssään 
apuna efektilasuuria. Hän varmistaa pohjatyön laadun ja alustan soveltuvuuden efekti-
maaleille. Hän tekee pinnalle kuultomaalauksen ja väripesun efektilasuuria käyttäen.  
Opiskelija käyttää nykyaikaista hierto- ja stukkomaalia ja tekee pinnalle lastamaalauksen 
ja koristepinnoituksen. Hän valitsee sopivat työvälineet työvaiheittain. Opiskelija tekee vä-
rimalleja varmistaen näin työn onnistumisen. Hän osaa maalata efektisävyillä mahdolli-
simman tasaisesti.    
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97337/ops/tutkinnonosat/123039
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Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 

Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa uusien materiaa-
lien ja aineiden käsittelyyn sekä värisuunnitteluun. Oppimisesta opettaja antaa sanallista 
palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään 
merkinnällä S. 

  
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali, tietotekniikan luokka 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. efektimaalattuun kohteeseen. 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Koristemaalaus/ Päivi Karijärvi, Koristemaalauksen käsikirja: A. Sloan ja K. 
Gwynn, Dekorativ målning: P. Tunander. 

 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.   

 

2.5.41.2 Perinteiset erikoismaalaukset  

Opiskelija käyttää perinteisiä työvälineitä ja tekee erikoismaalauksia vähintään kolmella 
menetelmällä. Opiskelija suunnittelee työnsä työohjeiden ja luonnoksien avulla. Hän käyt-
tää apuna alan kirjallisuutta.   Hän suojaa työympäristönsä. Hän varmistaa pohjatyön laa-
dun ja alustan soveltuvuuden erikoismaalaukselle. Hän tekee pinnalle perinteisen pirsko-
tuksen, kuviointimaalauksen ja railomaalauksen. Opiskelija rajaa työnsä muihin eri väri-
pintoihin. Hän valitsee sopivat työvälineet työvaiheittain. Opiskelija tekee värimalleja var-
mistaen näin työn onnistumisen.  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa perinteisten ma-
teriaalien ja aineiden käsittelyyn sekä värisuunnitteluun. Oppimisesta opettaja antaa sa-
nallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjes-
telmään merkinnällä S. 

 Oppimisympäristöt 
o teorialuokka, työsali, tietotekniikan luokka 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  
o työssäoppimisympäristöt  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. efektimaalattuun kohteeseen. 

 
Oppimismateriaalit 
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Esimerkiksi Koristemaalaus/ Päivi Karijärvi, Koristemaalauksen käsikirja: A. Sloan ja K. 
Gwynn, Dekorativ målning: P. Tunander. 
 
Osaamisen arviointi  
 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 

2.5.50 Koristetyöt 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 

 
Ammattitaitovaatimukset  
 
Opiskelija osaa 

 
o osaa kuvatyön suunnittelun, maalata kynäruiskulla kolmiulotteisen mallin mukai-

sesti. 
o tietää kuvamaalausten, kultauksen, kipsauksen käyttömahdollisuudet 
o tietää yleisimmät työssä käytettävien materiaalien, aineiden ja maalien ominai-

suuksia 
o tietää yleisimmät työssä käytettävät työvälineet 
o osaa esikäsittelytekniikoita eri materiaalialustoille  
o osaa suunnitella työtä piirustusten, kuvastojen ja mallikirjojen avulla 
o osaa suurentaa mallit työkohteeseen annettujen mittakaavojen mukaisesti 
o osaa korjata metalloitavia puu- ja kipsialustoja 
o osaa kultauksen periaatteet; pronssauksen, siirto- ja kiiltokultauksen lyöntimetal-

lilla 
o osaa tehdä patinointia metalloiduille pinnoille 
o osaa kunnostaa kipsityömalleja  
o osaa vetosablonin valmistuksen ja kipsilistan vedon viimeistelyineen 
o osaa tehdä erilaisia valuja sekä kipsivalosten tukirakenteet  
o osaa tehdä kipsikoristeiden kiinnityksen ja kipsien pintakäsittelyitä 
o osaa tehdä teippaus ja sablonityöt käsityönä sekä leikkurin avulla 
o osaa maalata ”kolmiulotteisesti” kynäruiskulla 
o osaa maalata kynäruiskutekniikalla alkuperäisen mallin mukaisesti 
o osaa huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta, niin että 

ympäristö pysyy siistinä eikä vaurioidu. 
 

Osaamisen arviointi  
  

Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 
 
 
 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä  
 
Kuvamaalaus tuotteen pinnalle, kipsikoristetyön valmistaminen ja viimeistely, kehyksen 
tai lasipinnan metallointi.  



 
 

 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  34 (51) 
Pintakäsittelyalan tutkintokohtainen opetussuunnitelma 

 

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

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kipsityöt 5 osp 
o Kultaus 5 osp 
o Kuvamaalaus 5 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet  
 
Opiskelija oppii tekemään erilaisia koristetöitä. Hän oppii haastamaan osaamistaan ja ar-
vioimaan omaa työtaitoaan. Opiskelija oppii tarkkuuteen ja korjaamaan suunnitelmaansa 
työn edetessä. 

 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueesta Ma-
temaattis-luonnontieteellinen osaaminen, fysiikka ja kemia. 

 

2.5.50.1 Kipsityöt  

Opiskelija tekee erilaisia valuja sekä kunnostaa, pintakäsitellä ja kiinnittää kipsikoristeita.  
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kipsityön muotin tekemisen vinamoldia käyttäen. Hän 
valaa kipsityön ja viimeistelee mahdolliset valuvirheet. Opiskelija Hän korjaa rikkoutuneen 
kipsivedoksen paikkaamalla tai tekee siitä uuden muotin. Opiskelija tekee rakennuskoh-
teen osana toimivan vetolistan, kipsikruunun tai pylvään sekä kiinnittää sen paikalleen. 
Hän käyttää työssään tartuntapohjustetta ja pintakäsittelee töitään erilaisilla maaleilla tai 
pinnoitteilla.  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa erilaisten kipsien 
ja muottiaineiden käsittelyyn, tukirakenteisiin sekä työtekniikkaan. Oppimisesta opettaja 
antaa sanallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahal-
lintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
Oppimisympäristöt 

o teorialuokka, työsali 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. koristetöitä sisältävään kohteeseen. 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Kipsi: R. Kava ja P. Vakkala, kipsityöt /Timo Paloranta, The Gilding Book: 
Techniques, Designs and Inspirations Using Gold, Silver and Metal Leaf, Koristemaalaus/ 
Päivi Karijärvi, Kynäruiskutuksen perusteet: T. Paloranta, Airbrush Painting Artists Miquel 
Ferron 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.   
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2.5.50.2 Kultaus  

Opiskelija tekee metalloinnin sekä patinoinnin ja korjaa metalloinnin. Opiskelija korjaa me-
talloitavan kipsialustan. Hän pohjustaa ja käsittelee kipsipinnan pronssaamalla. Opiskelija 
tekee siirtometalloinnin lasilevylle, leikkaa ja muotoilee sitä sekä viimeistelee sen maalaa-
malla. Hän tekee maalauskehykset puusta, pohjustaa sen liimavedellä, pulimenttisavella 
ja metalloi sen.  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa perinteisten me-
talloinnissa käytettävien pohjamateriaalien-, pohjustuskäsittelyjen ja metallilajikkeiden kä-
sittelyyn, erikoistyövälineisiin sekä työtekniikkaan. Oppimisesta opettaja antaa sanallista 
palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään 
merkinnällä S. 

  
 

Oppimisympäristöt 
o teorialuokka, työsali 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  

 
Oppimismenetelmät  

o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. koristetöitä sisältävään kohteeseen. 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Kipsi: R. Kava ja P. Vakkala, kipsityöt /Timo Paloranta, The Gilding Book: 
Techniques, Designs and Inspirations Using Gold, Silver and Metal Leaf, Koristemaalaus/ 
Päivi Karijärvi, Kynäruiskutuksen perusteet: T. Paloranta, Airbrush Painting Artists Miquel 
Ferron 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.   

2.5.50.3 Kuvamaalaus  

Opiskelija tekee kuvamaalauksen kynäruiskulla. Opiskelija valitsee sopivan kuvamaa-
lausmallin. Tulostaa sopivan ”kolmiulotteisen” kuva-aiheen ja tekee sablonin. Käyttää 
teippikonetta teksti sablonin tekoon ja sommittelee sen kuva-aiheen kanssa. Opiskelija 
pohjustaa mainospahvin ja maalaa kynäruiskulla alkuperäistä kuvaa muistuttavan kuvan.  
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Ohjaustyössä ohjataan opiskelijaa eri alusmateriaa-
lien vaikutukseen työtekniikkaan, työvälineiden-, aineiden- ja maalien käsittelyyn, abst-
raktiin ajatteluun sekä värisuunnitteluun. Oppimisesta opettaja antaa sanallista palautetta. 
Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä 
S. 

  
Oppimisympäristöt 
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o teorialuokka, työsali, tietotekniikan luokka 
o oppilaitoksen ulko- ja sisämaalauskohteet, asiakastyökohteet  

 
Oppimismenetelmät  

o interaktiivinen opiskelu 
o keskusteleva ja havainnollistava teoriaopetus 
o opettajan johdolla tapahtuva työskentely   
o tutustumiskäynnit esim. koristetöitä sisältävään kohteeseen. 

 
Oppimismateriaalit 

 
Esimerkiksi Kipsi: R. Kava ja P. Vakkala, kipsityöt /Timo Paloranta, The Gilding Book: 
Techniques, Designs and Inspirations Using Gold, Silver and Metal Leaf, Koristemaalaus/ 
Päivi Karijärvi, Kynäruiskutuksen perusteet: T. Paloranta, Airbrush Painting Artists Miquel 
Ferron 
 
Osaamisen arviointi  
 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 

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

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.  
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 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 Kirjalli-
suuden 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 osaa-
mista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa so-
vittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 
 



 
 

 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  38 (51) 
Pintakäsittelyalan tutkintokohtainen 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.  

3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimi-
miseen 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. 

 



 
 

 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  39 (51) 
Pintakäsittelyalan tutkintokohtainen opetussuunnitelma 

 Oppimisympäristöt  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-

tettu tila, opintoalan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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 toimimi-
sessa.  

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

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti 
viestintävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediateks-
tejä (erilaisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiske-
lija tuntee ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, 
osaa tehdä johtopäätöksiä ja arvioida tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelijaa ohja-
taan viestimään erilaisissa digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa ammatilli-
suutta osoittaen. Opiskelija oppii myös dokumentoimaan ja kuvaamaan omaa oppimis-
taan 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 kirjalli-
suuden tai muun kulttuurin merkitys omalla alalla toimimisessa.  

 



 
 

 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  40 (51) 
Pintakäsittelyalan tutkintokohtainen opetussuunnitelma 

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-

pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

 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 
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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 
omasta alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. 
Opiskelijaa ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vieraan 
kielen ja kulttuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yk-
silöllistä oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan itsearvi-
ointia apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. Tässä toi-
mintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskeli-
jan kiinnittyminen 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, 

draama, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat 
menetelmät, 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/612/ops/tutkinnonosat/7446 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7446
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 Matematiikka 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp 

 
Opiskelija 
o osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman 

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

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

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria 
(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraa-
vista 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. 
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 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 lainalaisuuk-
sia 

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

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

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

  
 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 
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 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Fysiikka ja kemia -osa-alueen loppuvaiheessa. Osaa-
mista 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  
 
 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 lähiopetuk-
sena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi erilaiset sovellukset, erityyppiset verkkojulkaisut, maahantuojien internet 
sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  
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 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

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

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

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

 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 
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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 ar-
vioi opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arviointi tukee 
opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän 
usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suun-
taan. Tässä toimintakokonaisuudessa oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan 
kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 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. Tehtäväarvi-
ointi 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 osaa-
misen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun 
mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön 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 
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o osaa arvioida mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi 
o osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan 
o osaa tunnustaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet 
o osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä hyvinvoinnilleen ja 

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 
 Oppimismenetelmät 

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

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

senä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 
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 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. Tehtä-
väarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarvi-
ointia.    

 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 ih-

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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


