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1. Rakennusalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet  
 
 Ammattialan kuvaus 
 
 Rakennusalaan kuuluvat rakennusten sekä infrarakenteiden rakentamisvaiheen toiminta 

kuten suunnittelu, rakentaminen ja materiaalituotetoimitukset sekä rakennetun ympäristön 
kunnossapito. Suomen kansallisvarallisuudesta 70 % on kiinni rakennuksissa, infraraken-
teissa ja rakennetuissa maa-alueissa. Rakennusalan ammattilaiset vastaavat erilaisten 
rakennusten ja rakenteiden uudisrakentamisesta, ylläpidosta sekä korjaamisesta. Raken-
nusalan ammattilaiset toteuttavat yhteiskunnan ympäristön muutostarpeita. Toiminta ja-
kautuu kotimaan lisäksi kansainväliseen toimintaan. 

 
 Massateollisuudesta poiketen yksilölliset rakennushankkeet toteutetaan suunnitelmapii-

rustusten ja -asiakirjojen mukaan lopullisissa paikoissaan. Työtehtävät ovat monipuolisia, 
ja työntekijät pääsevät vaikuttamaan työjärjestelyihin. Rakennustyömailla työskennellään 
ympäri vuoden vaihtelevissa sää- ja ympäristöoloissa. Työmenetelmien ja -välineiden ke-
hittyminen on keventänyt kaikkein raskaimpia työvaiheita, mutta silti rakennustyömaalla 
työskentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. 

 
 Talonrakennustyömaalla työ alkaa perustustöistä ja etenee runko- ja vesikattotöiden kaut-

ta sisustus- ja viimeistelytöihin. Rakennus valmistetaan työmaalla erilaisista raaka-
aineista, Rakentajalta edellytetään jokaisessa rakennusvaiheessa työmenetelmien hallin-
taa, työvälineiden käyttötaitoa ja rakennusmateriaalien tuntemista. Nykypäivän rakentajilta 
vaaditaan erityisen korkeaa ammattitaitoa. 

 
 Ammattialan arvoperusta 
 
 Rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa ovat arvopäämää-

rinä korkea laatu, terveellisyys, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä 
asiakastyytyväisyys. Rakentaminen on yhteistyötä, verkostoituminen ja menestyksellinen 
yhteistyö sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa perustuvat asiakkaiden ja 
kanssaihmisten kunnioittamiseen. 

 
 Suomalainen kiinteistö- ja rakennusala toimii kansainvälistyvässä maailmantaloudessa. 

Kansainvälistyminen vaikuttaa merkittävästi myös puhtaasti paikallisten toimijoiden ar-
keen. Menestyäkseen myös pienten ja keskisuurten yritysten on otettava osaa kansainvä-
lisiin liiketoimintaverkostoihin. 

 
 Rakennusalalla on siirrytty tuotantokulttuurista palvelukulttuuriin ja asiakasajatteluun. Ky-

syntää on yhä monipuolisemmalle palvelulle. Pitkäaikaiset ja laaja-alaiset elinkaaripalve-
lumallit yleistyvät rakennusalan yrityksissä. Rakennusalan toimintaa ohjaavia periaatteita 
ovat ympäristötietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympäristöstä sekä luon-
non elinkelpoisuudesta ja monimuotoisuudesta. Rakennusprosessin tiedonkulku paranee 
ja virheet vähenevät, kun perinteisestä suunnittelusta siirrytään tuotemallipohjaiseen tie-
donsiirtoon. Sen avulla voidaan hallita entistä kiinteistöjen koko elinkaaren aikana tarvitta-
vat tiedot.  

 
 Perustutkinnon tavoitteet 
 
 Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää 

sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja 
yhteistyöhenkinen. Hänen osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelä-
män tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja 
pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään.  
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 Rakennusalan ammattilainen tekee työnsä rakennusalan laatuvaatimusten mukaisesti 
sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä 
piirustuksien avulla, osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hänellä on mit-
taustöissä ja rakennustyömaan laskentatehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiudet. 
Hän osaa rakennusfysiikan perusteet. Rakennusalan ammattilaisen on toimittava erilai-
sissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaistava näkökantoja selkeästi ja 
luottamusta herättäen. Hän osaa esitellä ja arvioida omaa työtään.  

 
 
 Rakennusalan perustutkinnon suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvalli-

suuden sekä työkyvyn edistämisen, koska rakennusala on työturvallisuudeltaan vaaralli-
nen toimiala. Ympäristötietoisuus rakentamisessa edellyttää rakentajilta uusia tietoja esi-
merkiksi eri materiaalien ominaisuuksista. Rakennusalan ammattilainen osaa vastata asi-
akkaan kysymyksiin materiaalin tai tuotteen valmistuksen, käytön ja hävittämisen yhtey-
dessä syntyvistä päästöistä ja jäteongelmista. 

 
 Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita haasteita.  Kansain-

välisen rakentajan taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtä-
minen, palvelualttius, erilaisiin oloihin mukautuminen ja tietotekniikan hallinta oman am-
matin lisäksi. Perustutkinnon suorittaneella on edellytykset kehittää itseään jatko- ja lisä-
koulutuksella. 

 
 Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut talonrakentaja osaa tehdä talonrakennustyö-

maan perustusvaiheen töitä. Hän osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runko-
työt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Talonrakentaja osaa käyttää ra-
kennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Talonrakennuksen 
koulutusohjelmassa voi erikoistua kirvesmiestöihin, muuraukseen, betonointiin, teräsra-
kentamiseen, korjausrakentamiseen, kivirakentamiseen, hirsirakentamiseen, mittaustöihin 
tai rakennusalan moniosaajaksi.  
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1.1. Rakennusalan perustutkinnon muodostuminen  

 
2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat    2.6 Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 60)  

2.1.1 Perustustyöt 25  2.6.1 Sisävalmistusvaiheen työt 15 

2.1.2 Runkovaiheen työt 50  2.6.2 Ulkoverhous- ja kattotyöt 15 

    2.6.3 Muuraus 15 

    2.6.4 Laatoitus 15 

    2.6.5 Raudoitus ja betonointi 15 

      2.6.6 Rappaus 15 

      2.6.7 Muottityöt 15 

      2.6.8 Korjausrakentaminen 15 

      2.6.499 Rakennusalan työt (Paikallisiin ammattitaitovaa-
timuksiin perustuva tutkinnon osa) 

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 hyödyntämi-
nen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntämi-
nen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Rakennusalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset tutkinnon osat 

toteutuu henkilökohtaisen opintopolun, työssäoppimisen tai muiden koulutuksen järjestä-
jien tarjonnasta. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Rakennus-
alan työt on koulutuksen järjestäjän tarjonnassa vuosittain.  

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

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

1.1.1. Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 
 Tutkinnossa edetään tutkinnon osittain ja opintojen tarjonta on suunniteltu kolmelle vuo-

delle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, työprosessin mukaan 
edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poiketa opiskelijan henkilö-
kohtaisen 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. rakennusalan perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan osaamista 
vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kolmannelle 
opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
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Rakennusalan perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Perustustyöt 
 

25                         

2.1.2 Runkovaiheen työt 
 

50                         

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat 
 

60                         

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

 

6                         

3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
 

1                         

3.1.4 Vieraat kielet 
 

4                         

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 
 

6                         

3.2.2 Fysiikka ja kemia 
 

2                         

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvit-
tava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 
 

2                         

3.3.2 Työelämätaidot 
 

2                         

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 
 

1                         

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja ter-
veystieto 

3                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaami-
nen 

7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          
3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          
3.4.5 Ympäristöosaaminen                          
3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 

osp 

10                         

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

   
Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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1.1.2. Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opinto-

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

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunniteltu 

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

   
Esimerkkejä opinto-
poluista 

Ammatilliset valinnaiset 
tutkinnon osat, 15 osp 
 

Yhteisten tutkinnon osien valinnai-
set, 16 osp 

Vapaasti valittavat tutkin-
non osat, 10 osp 

Peruspolku työelä-
mään, yrittäjäksi tai 
täydennyskoulutuk-
sen kautta raken-
nusalan työntekijäksi 

Ammatilliset valinnaiset 
tutkinnon osat työllisty-
misen näkökulmasta. 

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

Työssäoppien rakennus-
alan työkokemus, yritys-
toiminnan lisä-/ täydentä-
vät opinnot 

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

rakennusalan perustut-
kinto ja lukio-opinnot 

Lukio-opinnot, valinnaisten yhdis-
telmät 

Lukio-opinnot ja  työssä-
oppien rakennusalan 
työkokemus 

Huippuosaajaksi tai 
jatko-opintoihin  
AMK,  

Huippuosaajana toimi-
minen ja rakennusalan 
perustutkinto, yksilölli-
nen suunnitelma kilpai-
luvalmennukseen ja 
työssäoppimiseen 

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

Työssäoppien rakennus-
alan työkokemusta, kilpai-
luvalmennusta yksilöllisen 
suunnitelman mukaan 

Polku toisen tutkin-
non tai lukion jälkeen 
muodostuu pakolli-
sista tutkinnon osista 
135 osp 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta tai 
lukio-opinnoista  

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

Tutkinnon osa jo valmiista 
tutkinnosta, rakennusalan 
perustutkinnosta, tai lukio-
opinnoista 

 

1.1.3. Opintojen ohjaus 

 
 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 

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

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

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

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

 
 Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 

on osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa yrit-
täjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät.  

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

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

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

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

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

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

1.1.5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

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

1.1.6. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
 Opiskelijalla on oikeus saada Rakennusalan 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 perusteiden am-
mattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 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 tutkinnon osien osa-alueen opin-

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

2.1. Pakolliset tutkinnon osat 

2.1.1. Perustustyöt, 25 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 
o vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tarvittavia materiaaleja työ-

maasuunnitelman mukaan 
o lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä perustustöihin liittyviä materiaalilaskelmia  
o tehdä rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, läm-

möneristys- ja vedeneristystöitä 
o toimia avustajana kaivuvaiheessa ja tehdä mittauksia perusmittavälineillä 
o tehdä perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoi-

totöitä sekä asentaa perustuselementtejä ja tehdä perustusten harkko-muurauksia 
o tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
o huolehtia väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS-asennustöissä 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja  
o toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa 
o ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaati-

mukset 
o kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantun-

temusta 
o toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 
o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden 

toiminnan pääperiaatteet 
o käyttää perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä. 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää seuraavia työkaluja: 

o betonintiivistin (vibra) 
o kulmahiomakone 
o laastin sekoitin 
o maantiivistin 
o moottorisaha tai ketjusaha 
o nostoapuvälineet 
o työmaasirkkeli  
o teräsleikkuri  
o teräksen taivutin 
o paineilmanaulain ja kompressori 
o porakone  
o poravasara tai piikkauskone  
o pyörösaha. 

 
Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on voimassa oleva 

o tulityökortti 
o työturvallisuuskortti 
o perustaidot ensiavun antamisesta 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Perutustyöt tutkinnon osassa 

tunnustetaan aikaisemmin suoritetut tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä perustaidot en-
siavun antamisessa EA1-kortti sekä aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti 
vahvistettu työkokemus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvit-
tää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna, esi-
merkiksi aikaisempi työkokemus, aikaisemman työn dokumentointi sekä työtodistukset. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Perustus ja kaivutyöt 
o Perustus- ja muottityöt 
o Perustus- ja mittaustyöt 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää eri työvaiheissa tarvit-
tavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittavälineillä. Hän lukee 
rakennuspiirustuksia ja tekee materiaalilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät 
materiaalit ja käyttää niitä taloudellisesti. Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat 
sekä ymmärtää rakentamisen laatuvaatimukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja 
huomioi muut toimijat. Hän arvioi omaa toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen.  

2.1.1.1. Perustus- ja kaivutyöt  

 
Opiskelija tuntee eri perustamistavat ja toimii avustavana työntekijänä kaivu- ja täyttötöis-
sä. Hän asentaa salaoja-, sadevesi-, radonjärjestelmän, routaeristyksen ja sokkelin vede-
neristyksen. Hän tuntee maalajit ja pohjatutkimusmenetelmät. Hän toimii avustava työnte-
kijänä maanrakennustöissä. Hän hallitsee täyttö- ja tiivistystyöt. Hän suorittaa työturvalli-
suuskorttikoulutuksen ja oppii perustaidot ensiavun antamisessa. Hän hallitsee raken-
nusmateriaalien taloudellisen käytön, rakennuspiirustusten lukemisen sekä perusmittauk-
set, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o perustamistavat 
o salaojitus, radon ja sadevesijärjestelmä 
o routaeristys 
o koneet, laitteet, työkalut 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
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tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsear-
viointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksissä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.2. Perustus- ja muottityöt   
 

Opiskelija hallitsee perustusten muotti-, raudoitus-, betonointi-, jälkihoito- ja muottien pur-
kutyöt. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, rakennuspiirustusten lu-
kemisen sekä perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 
Hän suorittaa tulityökortin  

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o rakennusmateriaalit 
o mittaustyöt 
o muottityöt 
o raudoitus 
o betonointi 
o tulityökortti 

 
 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 
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tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoittei-
den lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Oppimis-
tavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksissä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.3. Perustus- ja mittaustyöt   

  
 Opiskelija tekee perustusten harkkomuurausta. Hän toimii avustavana työntekijänä perus-

tuselementtiasennuksessa. Hän hallitsee anturan ja sokkelin erilaiset rakennustavat ja 
perustusten vedeneristystyöt. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, 
rakennuspiirustusten lukemisen sekä perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hal-
litsee jätteiden lajittelun.  

  
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o rakennusmateriaalit 
o mittaustyöt 
o muuraustyöt 
o raudoitus 
o betonointi 
o elementtityöt 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan 
itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voi-
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dakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonai-
suudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutumi-
nen opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen 
merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksissä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi  
 

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

2.2. Talonrakennuksen osaamisalan, talonrakentaja, pakollinen tutkinnon osa, 50 osp 

2.2.1. Runkovaiheen työt, 50 osp 

  
 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 
o tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä runkorakentamiseen liittyviä mittauksia 

käyttäen perusmittavälineitä, esim. mittanauhaa, vesivaakaa, vaaituskonetta, tasola-
seria ja putkilaseria 

o tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja 
asiakirjojen mukaan 

o vastaanottaa, siirtää ja työstää runkotöissä käytettäviä materiaaleja, joita ovat betoni, 
tiili, puu, teräs tms. yleisesti käytettävä ja rakennusmääräykset täyttävä materiaali 

o asentaa puuikkunoita ja – ovia 
o suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 
o tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
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o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan 
o ottaa huomioon rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja kosteuden sekä ilmaston että 

vuodenajan vaikutuksen materiaalin toimintaan 
o ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja toimijat 
o ottaa huomioon työssään LVIS-järjestelmät 
o käyttää runkotöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä 
o asentaa harjakattokaiteet 
o käyttää henkilönostimia 
o asentaa holvireunakaiteet 
o käyttää nosturin ohjausmerkkejä 
o pystyttää kaksi metriä korkean telineen 
o käyttää tiilileikkuria. 

 
 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin)  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Runkovaiheen työt tutkinnon 

osassa tunnustetaan aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti vahvistettu työ-
kokemus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkin-
non osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o ammattipiirustus 
o puurunkotyöt 
o runkotyöt 
o vesikatot 
o eristäminen 
o väliseinätyöt 
o talotekniikka 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää eri työvaiheissa tarvit-
tavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittavälineillä. Hän tun-
tee rakentamista koskevat määräykset ja lukee rakennuspiirustuksia sekä tekee materiaa-
lilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät materiaalit ja käyttää niitä taloudellisesti. 
Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat sekä ymmärtää rakentamisen laatuvaati-
mukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja huomioi muut toimijat. Hän arvioi omaa 
toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.1. Ammattipiirustus 

  
 Opiskelija tuntee piirustusmerkinnät ja lukee rakennuspiirustuksia sekä sen pohjalta tekee 

materiaalilaskelmia. Hän piirtää rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hän tuntee rakenta-
miseen liittyvät määräykset, suunnitelma- ja laatuasiakirjat ja käyttää niitä. 
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 Keskeinen sisältö 

o Piirustusmerkinnät 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o piirtäminen 
o rakentamismääräykset 
o suunnitelma-asiakirjat 
o rakentamisen laatu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsear-
viointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o piirtämisen perusteiden oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan joh-
dolla 

o piirtämiseen liittyvät harjoitustyöt opettajan johdolla 
o rakennusosien ja rakenteiden havainnollistaminen työsalissa ja oppilaitoksen työmaal-

la 
o rakentamismääräykset alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o rakentamisen laatuasiat opettajan johdolla 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppikirjat, alan kirjallisuus, verkkojulkaisut ja piirtämiseen tarvittavat välineet  
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.2. Puurunkotyöt  

 
Opiskelija lukee runkotöihin liittyviä rakennuspiirustuksia ja tekee materiaalilaskelmia. Hän 

hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, rakennuspiirustusten lukemisen 
sekä perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. Hän pys-
tyttää 2 metriä korkean rakennustelineen. Hän rakentaa yksinkertaisen puurungon.  

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
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o telinetyö 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä . 

2.2.1.3. Runkotyöt  

 
Opiskelija tuntee eri runkojärjestelmät ja käytettävät runkomateriaalit. Hän tekee ulkosei-
nätyöt ja ulkoverhoukset ja asentaa puuikkunat ja ovet. Hän lukee runkotöihin liittyviä pii-

rustuksia ja tekee materiaalilaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen 
käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. Hän ra-
kentaa telineen ja käyttää henkilönostinta.  

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o telinetyö 
o mittaustyöt 
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o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.   
 
 Oppimisympäristöt  

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.4. Vesikatot  

Opiskelija tuntee eri vesikattomuodot ja tekee vesikattojen rakenteet eri pinnoitteille. Hän 
lukee vesikattoihin liittyviä piirustuksia ja tekee materiaalien määrälaskelmia. Hän hallit-

see rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työka-
lut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. Hän rakentaa telineen ja asentaa kattokaiteet.  

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o telinetyö 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

   
 Oppimisympäristöt  

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalien valmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.5. Eristäminen  
 

Opiskelija tietää eristämiseen liittyvät määräykset. Hän lukee eristämiseen liittyviä raken-
nuspiirustuksia sekä tekee materiaalien määrälaskelmia.  Hän osaa käyttää eri eriste-

materiaaleja. hän tekee kosteuden- ja lämmöneristystöitä. Hän hallitsee rakennusmateri-
aalien taloudellisen käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jättei-
den lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.6. Väliseinätyöt   

 
Opiskelija tuntee väliseinille asetetut vaatimukset ja tietää ääneneristyksen perusasiat. 
Hän lukee väliseinätöihin liittyviä piirustuksia ja tekee materiaalien määrälaskelmia. Hän 

rakentaa suunnitelman mukaisia väliseiniä eri materiaaleista. Hän hallitsee rakennusma-
teriaalien taloudellisen käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jät-
teiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

   
 Oppimisympäristöt   

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

o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.7. Talotekniikka  

 
 Opiskelija tuntee rakennuksen tekniset järjestelmät. Hän tuntee rakennuksen fysikaalisen 

toiminnan perusasiat. Hän lukee talotekniikkaan liittyviä piirustuksia. Hän huomioi työs-
sään LVIS- järjestelmät. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, perus-
mittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 
o rakennusfysiikka 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi  
 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista.  
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2.6. Valinnaiset tutkinnon osat, opiskelijan valittava 60 osp  

2.6.1. Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp  

  
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
o suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja teh-

dä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 
o tehdä sisävalmistusvaiheen töitä, kuten seinien ja kattojen levytys- ja panelointityöt 

sekä lattioiden parketti-, laminaatti- ja lautalattiatyöt ja listoitukset, sekä tehdä sisä-
valmistusvaiheen töihin liittyvät mittaustyöt 

o vastaanottaa, siirtää ja työstää sisävalmistusvaiheessa käytettäviä materiaaleja 
o tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
o suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua  
o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan 

sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset 
o käyttää sisävalmistusvaihetöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä. 
 

 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä Sisävalmistusvaiheen työt tut-

kinnon osassa tunnustetaan aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti vahvistet-
tu työkokemus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko 
tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet (alla olevat tekstit on vain esimerkkejä) 

o Seinien ja kattojen levytykset ja panelointi 
o Lattiatyöt ja listoitukset 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää eri työvaiheissa tarvit-
tavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittavälineillä. Hän tun-
tee rakentamista koskevat määräykset ja lukee rakennuspiirustuksia sekä tekee materiaa-
lilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät materiaalit ja käyttää niitä taloudellisesti. 
Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat sekä ymmärtää rakentamisen laatuvaati-
mukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja huomioi muut toimijat. Hän arvioi omaa 
toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.1.1. Seinien ja kattojen levytykset ja panelointi  

 
Opiskelija tekee seinien ja kattojen levytyksiä, panelointitöitä sekä listoituksia. Hän käyt-
tää eri pintamateriaaleja. Hän löytää tarvitsemansa tiedon suunnitelma-asiakirjoista ja te-

kee materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käy-
tön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.1.2. Lattiatyöt ja listoitukset  

 
Opiskelija tekee lattioiden parketti, laminaatti ja lautalattiatöitä sekä listoituksia. Hän käyt-
tää eri pintamateriaaleja. Hän löytää tarvitsemansa tiedon suunnitelma-asiakirjoista ja te-

kee materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käy-
tön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsear-
viointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalien valmistajat ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi  
 

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

2.6.2. Ulkoverhous- ja kattotyöt, 15 osp  

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja teh-
dä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

o tehdä ulkoverhoustöitä kuten puuverhoukset tuulensuojasta valmiiseen pintaan sekä 
pieli- ja räystään aluslaudoitukset 

o tehdä vesikattojen pinnoitukset tiilellä, profiilipellillä tai palahuovalla kattotuolista val-
miiseen pintaan 

o vastaanottaa, siirtää ja työstää työssään käytettäviä materiaaleja 
o tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
o suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 
o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja 

tarvittavat tukirakenteet 
o käyttää ulkoverhous- ja kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä. 
 
 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin)  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Ulkoverhous- ja kattotyöt tut-

kinnon osassa tunnustetaan aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti vahvistet-
tu työkokemus.. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko 
tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Ulkoverhoukset 
o Kattotyöt 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää eri työvaiheissa tarvit-
tavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittavälineillä. Hän tun-
tee rakentamista koskevat määräykset ja lukee rakennuspiirustuksia sekä tekee materiaa-
lilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät materiaalit ja käyttää niitä taloudellisesti. 
Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat sekä ymmärtää rakentamisen laatuvaati-
mukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja huomioi muut toimijat. Hän arvioi omaa 
toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.2.1. Ulkoverhoukset  

 
Opiskelija tekee rakennusten ulkoverhoustyöt, pieli- ja räystäslaudoitukset. Hän lukee 
runkotöihin liittyviä piirustuksia ja tekee materiaalien määrälaskelmia. Hän rakentaa suun-
nitelman mukaisia ulkoverhouksia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käy-
tön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Opiskelija hallitsee jätteiden lajittelun.   

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.2.2. Kattotyöt  

 
Opiskelija rakentaa rakennusten kattorakenteet ja vesikatot eri materiaaleilla. Hän lukee 

runkotöihin liittyviä piirustuksia ja tehdä materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee ra-
kennusmateriaalien taloudellisen käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Opis-
kelija hallitsee jätteiden lajittelun. Hän osaa rakentaa telineen ja asentaa kattokaiteet. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt 

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi  
 

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

2.6.3. Muuraus, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja teh-
dä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

o tehdä muuraustyön tarvitsemat mittaukset 
o muurata suunnitelmien mukaista rakennetta 
o vastaanottaa, siirtää ja työstää muuraustyössä käytettäviä materiaaleja 
o tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
o suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 
o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan 

sekä palo- ja laatunormit 
o käyttää muuraustöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä. 
 

 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin)  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Muuraus tutkinnon osassa tun-

nustetaan aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti vahvistettu työkokemus. 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Rapattavat muuraukset 
o Puhdasmuuraukset 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää muuraustyössä tarvit-
tavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittavälineillä. Hän tun-
tee rakentamista koskevat määräykset ja osaa lukea rakennuspiirustuksia sekä tehdä ma-
teriaalilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät materiaalit ja käyttää niitä taloudelli-
sesti. Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat sekä ymmärtää rakentamisen laa-
tuvaatimukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja huomioi muut toimijat. Hän arvioi 
omaa toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.3.1. Rapattavat muuraukset  

 
Opiskelija tekee muurausjohteet ja muurausjaon sekä muuraa laatumääräykset täyttävää 
rapattavaa muurausta. Hän lukee muuraustöihin liittyviä piirustuksia ja tekee materiaalien 
määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, perusmittauk-
set, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.3.2. Puhdasmuuraukset  
 

Opiskelija tekee muurausjohteet ja muurausjaon sekä muuraa laatumääräykset täyttävää 
puhdasmuurausta ja ohutsaumamuurausta. Hän lukee muuraustöihin liittyviä piirustuksia 
ja tekee materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen 
käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa kes-
kustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivujen koulutus- ja 

verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi  
 

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

2.6.4. Laatoitus, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija osaa 

o laatia työsuunnitelman piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja 
laskea piirustusten pohjalta laatoitustyöhön tarvittavan materiaalin sekä tehdä laatoi-
tusmitoituksen leikkausmittoineen 

o suunnitella saumajaon, tehdä laatoitussuunnitelman ja suorittaa niihin liittyvät mittauk-
set ja laskelmat 

o arvioida laatoituspohjan oikaisu- ja tasoitustarpeen sekä tehdä laatoitettavan pinnan 
kosteusmittaukset 

o tehdä seinä- ja lattialaatoitustöitä sekä niihin liittyvät pohja- ja esikäsittelytyöt 
o tehdä työkohteeseen liittyvät järjestely- ja viimeistelytyöt 
o työstää laattoja ja käsitellä käytettäviä materiaaleja ja laittaa laastit käyttökuntoon 
o tehdä liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla 
o tehdä valmiin työn laadunvarmistusmittaukset ja arvioida oman työnsä laatua 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet 
o käyttää laatoitustyön vaatimia tavallisia työkaluja 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä. 
 
 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin)  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Laatoitus tutkinnon osassa tun-

nustetaan aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti vahvistettu työkokemus. 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Tasoitetyöt 
o Laatoitukset 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää tasoite- ja laatoitus-
työn eri työvaiheissa tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän hallitsee mittaukset pe-
rusmittavälineillä. Hän tuntee rakentamista koskevat määräykset ja lukee rakennuspiirus-
tuksia sekä tekee materiaalilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät materiaalit ja 
käyttää niitä taloudellisesti. Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat sekä ymmär-
tää rakentamisen laatuvaatimukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja huomioi muut 
toimijat. Hän arvioi omaa toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.4.1. Tasoitetyöt  
 

Opiskelija tietää laatoitusalustalle asetetut laatuvaatimukset ja märkätiloihin liittyvät mää-
räykset. Hän tekee seinien ja lattian laatoitusalustalta vaadittavaa esikäsittely- ja tasoite-
työtä. Hän lukee laatoitustöihin liittyviä piirustuksia ja tekee materiaalien määrälaskelmia. 

Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, perusmittaukset, työkoneet ja 
työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivujen koulutus- ja 

verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.4.2. Laatoitukset  

 
Opiskelija tietää laatoitukselle asetetut laatuvaatimukset ja märkätiloihin liittyvät määräyk-
set. Hän tekee seinien ja lattian laattajaot ja laatoitustyöt. Hän lukee laatoitustöihin liittyviä 

piirustuksia ja tekee materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien 
taloudellisen käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajit-
telun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

   
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi  
 

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

2.6.5. Raudoitus ja betonointi, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja teh-
dä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

o tehdä raudoitus- ja betonointitöitä 
o vastaanottaa, siirtää ja työstää raudoitus- ja betonitöissä käytettäviä materiaaleja 
o tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
o suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 
o käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja, kuten teräksen taivutinta, 

katkaisulaitetta ja tärysauvaa 
o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja teräsbetonirakenteen toimin-

nan pääperiaatteet 
o käyttää raudoitus- ja betonitöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä. 
 
 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin)   
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Raudoitus ja betonointi tutkin-

non osassa tunnustetaan aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti vahvistettu 
työkokemus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tut-
kinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Raudoitustyöt 
o Betonointityöt 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää eri työvaiheissa tarvit-
tavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittavälineillä. Hän tun-
tee rakentamista koskevat määräykset ja lukee rakennuspiirustuksia sekä tekee materiaa-
lilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät materiaalit ja käyttää niitä taloudellisesti. 
Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat sekä ymmärtää rakentamisen laatuvaati-
mukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja huomioi muut toimijat. Hän arvioi omaa 
toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.5.1. Raudoitustyöt  
 

Opiskelija tuntee teräsbetonirakenteen toiminnan pääperiaatteet. Hän tietää käytettävien 
terästen ominaisuudet ja hallitsee terästen katkaisun, taivutuksen sekä terästen asennuk-
sen muottiin. Hän lukee raudoitustöihin liittyviä piirustuksia ja tekee materiaalien määrä-
laskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, perusmittaukset, työ-
koneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppimi-
sen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tu-
kevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearvi-
ointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.5.2. Betonointi  

 
Opiskelija tuntee betonin ominaisuudet ja osaa vastaanottaa betonimassan sekä siirtää 
sen muottiin. Hän työstää ja tiivistää betonia sekä hallitsee betonin jälkihoidon. Hän hallit-
see talvibetonoinnin erityispiirteet. Hän lukee rakennuspiirustuksia ja tekee materiaalien 
määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, perusmittauk-
set, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa kes-
kustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi  
 

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

2.6.6. Rappaus, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja teh-
dä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

o rapata ja tasoittaa rakennetta, jonka päälle voidaan asentaa suunnitelmien mukainen 
pinnoite tai rakennekerros 

o tehdä sisä- ja ulkotilojen kerrosrappausta erilaisille pinnoille ammattimiehen ohjauk-
sessa ja slammauksia erilaisille alustoille 

o kiinnittää rappausverkkoja 
o vastaanottaa, siirtää ja työstää rappaustöissä käytettäviä materiaaleja 
o tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
o suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 
o pystyttää määräykset täyttävän kaksi metriä korkean telineen  
o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteen toiminnan pääperi-

aatteet 
o käyttää rappaustöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä. 
 
 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin)  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä Rappaus tutkinnon osassa tun-

nustetaan aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti vahvistettu työkokemus. 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Rappaukset 
o Pinnoitukset 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää rappaustyön eri työ-
vaiheissa tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittaväli-
neillä. Hän tuntee rakentamista koskevat määräykset ja lukee rakennuspiirustuksia sekä 
tekee materiaalilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät materiaalit ja käyttää niitä 
taloudellisesti. Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat sekä ymmärtää rakentami-
sen laatuvaatimukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja huomioi muut toimijat. Hän 
arvioi omaa toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.6.1. Rappaukset 
  

Opiskelija tekee rappaustyötä ja siihen liittyviä esikäsittelytöitä. Hän tietää koneellisen 
rappauksen työtavat. Hän tietää kerrosrappaukselta vaadittavat ominaisuudet. Hän suo-
riutuu pienimuotoisista rappauksen korjaustöistä. Hän lukee rakennuspiirustuksia ja tekee 
materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, 
perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. Hän tekee tarvit-
tavat telinetyöt. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalinvalmistajien ja maahantuojien internet sivu-

jen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.6.2. Pinnoitukset  

 
Opiskelija tekee erilaisia betoni- ja harkkopintojen pinnoitustöitä ja siihen liittyviä esikäsit-
telytöitä. Hän lukee rakennuspiirustuksia ja tekee materiaalien määrälaskelmia. Hän hal-
litsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. 
Hän hallitsee jätteiden lajittelun. Hän tekee tarvittavat telinetyöt. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

   
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
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 Osaamisen arviointi  
 

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

2.6.7. Muottityöt, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja teh-
dä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

o tehdä pysty- ja vaakamuottitöitä yksin sekä ryhmässä 
o tehdä muottityöhön liittyviä mittaustöitä 
o purkaa muotteja 
o vastaanottaa, siirtää ja työstää muottitöihin käytettäviä materiaaleja 
o tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
o suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 
o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erityyppisiin betonointeihin 

vaadittavan muotin rakenteen sisältäen muotin sidonnan ja tuennan 
o käyttää muottitöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä. 
 

 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin)  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä Muottityöt tutkinnon osassa tun-

nustetaan aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti vahvistettu työkokemus. 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Kappaletavaramuotit 
o Järjestelmämuotit 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää muottityön eri työvai-
heissa tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittavälineil-
lä. Hän tuntee rakentamista koskevat määräykset ja lukee rakennuspiirustuksia sekä te-
kee materiaalilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät materiaalit ja käyttää niitä ta-
loudellisesti. Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat sekä ymmärtää rakentami-
sen laatuvaatimukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja huomioi muut toimijat. Hän 
arvioi omaa toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 
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 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.6.7.1. Kappaletavaramuotit  

 
Opiskelija tekee vaaka- ja pystymuotteja eri materiaalista. Hän lukee rakennuspiirustuksia 
ja tekee materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen 
käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. Hän tekee 
tarvittavat telinetyöt.  

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa kes-
kustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja  maahantuojien 

internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.6.7.2. Järjestelmämuotit  

 
Opiskelija käyttää eri järjestelmämuotteja vaaka- ja pystyrakenteissa. Hän lukee raken-
nuspiirustuksia ja tekee materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien 
taloudellisen käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajitte-
lun. Hän tekee tarvittavat telinetyöt. 

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

   
 Oppimisympäristöt   

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi  
 

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

2.6.8. Korjausrakentaminen, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja teh-
dä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

o tehdä korjausrakentamiseen liittyviä purku -, tukemis-, suojaus- ja vahvistustöitä 
o tehdä korjausrakentamiseen liittyviä mittaustöitä perusmittavälineillä 
o tehdä korjausrakentamiseen liittyviä muotti-, raudoitus-, betonointi- ja purkutöitä sekä 

betonipintojen paikkaustöitä 
o tehdä lattioiden oikaisuvaluja (esimerkiksi lattialämmityskaapeleiden asennusten jäl-

keen kylpyhuoneissa) 
o poistaa homevaurion aiheuttajan ja korjaa siitä aiheutuneet vauriot 
o vastaanottaa, varastoida ja suojata korjausrakentamistöissä tarvittavia materiaaleja 

sekä osaa varastoida uudelleen käytettävät materiaalit 
o tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
o lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
o arvioida oman työnsä laatua 
o toimia yhteistyössä korjausrakentamisen eri osapuolien kanssa 
o ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääpe-

riaatteet 
o käyttää turvallisesti korjausrakennustyömaan normaaleja työkaluja 
o tietää vanhoista materiaaleista aiheutuvat työturvallisuusriskit, kuten asbesti, homeet 

ja pölyt 
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja yllä-

pitää työkykyä. 
 

 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin)  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Korjausrakentaminen tutkinnon 

osassa tunnustetaan aikaisemmat opinnot, dokumentoitu ja luotettavasti vahvistettu työ-
kokemus. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkin-
non osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Korjattavat rakennukset 
o Korjattavat rakennusosat 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää eri työvaiheissa tarvit-
tavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittavälineillä. Hän tun-
tee rakentamista koskevat määräykset ja lukee rakennuspiirustuksia sekä tekee materiaa-
lilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät materiaalit ja käyttää niitä taloudellisesti. 
Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat sekä ymmärtää rakentamisen laatuvaati-
mukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja huomioi muut toimijat. Hän arvioi omaa 
toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
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 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-
tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
sekä matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka, fysiikka ja tieto- ja 
viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.6.8.1. Korjattavat rakennukset  

 
Opiskelija tuntee eri aikakautena käytetyt rakennusmateriaalit ja varautuu mahdollisiin 
haitallisiin aineisiin sekä tuntee toimintamenetelmät haitallisten materiaalien osalta. Hän 
hallitsee tarvittavat purku-, tuenta-, vahvistus-, ja suojaustyöt. Hän lukee rakennuspiirus-
tuksia ja tekee materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudel-
lisen käytön, perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Hän hallitsee jätteiden lajittelun. Hän 
tekee tarvittavat telinetyöt.  

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt 

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

o oppilaitoksen oppimisalusta 
o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät  

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 

 
  



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  44 (63) 
Opetussuunnitelma 

 

 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 

2.6.8.2. Korjattavat rakennusosat  

 
Opiskelija tuntee eri aikakautena käytetyt rakennusmateriaalit ja osaa varautua mahdolli-
siin haitallisiin aineisiin sekä tuntee toimintamenetelmät haitallisten materiaalien osalta. 
Opiskelija korjaa eri aikakauden rakennusosia oikeilla menetelmillä. Hän hallitsee tarvitta-
vat purku-, tuenta-, vahvistus-, ja suojaustyöt. Hän lukee rakennuspiirustuksia ja tekee 
materiaalien määrälaskelmia. Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, 
perusmittaukset, työkoneet ja työkalut. Opiskelija hallitsee jätteiden lajittelun. Hän tekee 
tarvittavat telinetyöt.  
  

 Keskeinen sisältö 
o työturvallisuus 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 
o koneet, laitteet ja työkalut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppi-
misen ohjaajana ja arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   

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

o työsali 
o oppilaitoksen rakennustyömaa 
o alan yritykset 
o alaan liittyvät messut 

 
 Oppimismenetelmät 

o teoreettisen perustan oppiminen oppikirjoista ja alan kirjallisuudesta opettajan johdolla 
o tekemällä oppiminen työsalissa ja oppilaitostyömaalla, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o työssäoppiminen alan yrityksessä 
o asiantuntijaluennot 
o messukäynnit 
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 Oppimismateriaalit 
 
 oppikirjat, alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut, materiaalivalmistajien ja maahantuojien in-

ternet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
 
 Osaamisen arviointi  
 

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

2.6.9. Rakennusalan työt,15 osp  

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o soveltaa eri rakentamisen osa-alueilta saamaansa tietoa ja taitoa suoriutuakseen ta-
lonrakentamisen työtehtävistä. 

o työelämän pelisäännöt 
o osaa suunnitella työnsä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
o osaa hakea tietoa rakentamisen asiakirjoista ja piirustuksista. 
o hallitsee tavanomaisten materiaalien ohjeiden mukaisen varastoinnin, suojauksen ja 

käytön sekä uusiokäyttää materiaaleja ja lajitella jätteitä.  
o osaa turvallisesti käyttää talonrakennustyömaalla esiintyviä koneita ja laitteita.  
o osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia.  
o osaa huolehtia työmaan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä. 
o tuntee rakennustyömaalla toimivien eri ammattiryhmien keskeisimmät toimintatavat. 

osaa  
o käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat. 
o pystyy työskentelemään talonrakennustyömaalla toimivien eri ammattiryhmien kans-

sa. 
 

Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on voimassa oleva 

o tulityökortti 
o työturvallisuuskortti 
o perustaidot ensiavun antamisesta 

 
 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin, arviointikriteerit)  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Tutkinnon osan osaamistavoit-

teita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna, esimerkiksi aikaisempi työkokemus, aikaisemman työn doku-
mentointi sekä työtodistukset. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o rakennustyömaa 
o rakennusalan työt 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja käyttää henkilökohtaisia suojaimia. Hän 

suunnittelee työnsä suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Hän käyttää eri työvaiheissa tarvit-
tavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän suorittaa mittaukset perusmittavälineillä. Hän lukee 
rakennuspiirustuksia ja tekee materiaalilaskelmia. Hän tuntee työvaiheissa käytettävät 
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materiaalit ja käyttää niitä taloudellisesti. Hän tuntee rakennushankkeen ja rakennusosat 
sekä ymmärtää rakentamisen laatuvaatimukset. Hän toimii muuttuvissa olosuhteissa ja 
huomioi muut toimijat. Hän arvioi omaa toimintaansa, oppimistaan sekä osaamistaan.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida sisältöä seuraavista yhteisistä tutkinnon osista: Vies-

tintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. 

2.6.9.1. Rakennustyömaa 

  
Opiskelija hallitsee työelämän pelisäännöt. Hän tekee työtä rakennustyömaalla muiden 
toimijoiden kanssa. Hän noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja työyhteisön sääntöjä.  

Hän hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, rakennuspiirustusten lukemi-
sen sekä perusmittaukset, työkalut ja työkoneet. Hän hallitsee jätteiden lajittelun.  

 
 Keskeinen sisältö 

o työturvallisuus 
o työelämän pelisäännöt 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o koneet, laitteet, työkalut 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjausta ja arviointia tehdään oppimistehtävien ja harjoitustöiden aikana sekä 

niiden päätyttyä. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa kes-
kustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Etenemis- esteeksi voi muodostua puuttuva työturvallisuus- ja tulityökortti 
 
 Oppimisympäristöt   

o rakennusalan työpaikka 
 
 Oppimismenetelmät  

o työssäoppiminen rakennusalan työpaikalla 
 

 Oppimismateriaalit 
o työssäoppimisen dokumentointi sovitulla menetelmällä 
o työtehtävissä tarvittava tieto, tiedonhankinta sekä käytettävät materiaalit 

2.6.9.2. Rakennusalan työt 

 
Opiskelija hallitsee työelämän pelisäännöt. Hän osaa työskennellä työmaalla muiden toi-
mijoiden kanssa. Hän noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja työyhteisön sääntöjä. Hän 

hallitsee rakennusmateriaalien taloudellisen käytön, rakennuspiirustusten lukemisen 
sekä perusmittaukset, työkalut ja työkoneet. Hän hallitsee jätteiden lajittelun.  
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 Keskeinen sisältö 
o työturvallisuus 
o työelämän pelisäännöt 
o piirustustenluku ja määrälaskenta 
o koneet, laitteet, työkalut 
o mittaustyöt 
o rakennusmateriaalit 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja toimii opettajan lisäksi oppimisen ohjaajana ja 

arvioijana. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua 
ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskeli-
jaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Etenemis- esteeksi voi tulla muodostua puuttuva työturvallisuus- ja tulityökortti 
 
 Oppimisympäristöt   

o rakennusalan työpaikka 
 
 Oppimismenetelmät  

o työssäoppiminen rakennusalan työpaikalla 
 
 Oppimismateriaalit 

o tyossäoppimisen dokumentointi sovitulla menetelmällä 
o työtehtävissä tarvittava tieto, tiedonhankinta sekä käytettävät materiaalit 

 
 Osaamisen arviointi  
 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista.  
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3. Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133951/ops/tutkinnonosat/136888 

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 Äidinkieli  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

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

3.1.1.1. Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjal-
ta.  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

 
Keskeistä on se, että opiskelija tuntee ja osaa laatia oman ammattialansa tekstit. Opiskeli-
jaa ohjataan siten, että hän tekstejä laatiessaan osaa kiinnittää huomion sekä kieleen, 
tyyliin että ulkoasuun. Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan ja työs-
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tämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta. Opiskelijaa tulee 
myös ohjata arvioimaan omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja tunnistamaan vahvuuk-
siaan 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 ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskeli-
jaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opis-
keluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä 
S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.2. Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

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

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelijaa toimimaan asiallisesti ja kohte-
liaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 
Opiskelijalla tulisi olla keskustelutilanteissa valmiudet osallistua keskusteluun aktiivisesti 
ja rakentavasti ja kantamaan vastuunsa viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. Opiskelija 
tulee myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, jous-
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tavasti ja vakuuttavasti ja ohjata perustelemaan näkemyksensä monipuolisesti. Opiskeli-
jan 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 ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskeli-
jaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opis-
keluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä 
S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.3. Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

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

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyntä-
miseen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun 
kulttuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen oh-
jaaminen. 
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Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti vies-
tintävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatekstejä 
(erilaisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiskelija tun-
tee ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, osaa tehdä 
johtopäätöksiä ja arvioida tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelijaa ohjataan viesti-
mään erilaisissa digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa ammatillisuutta osoitta-
en. Opiskelija oppii myös dokumentoimaan ja kuvaamaan omaa oppimistaan ja osaamis-
taan eri medioiden avulla.  

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

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskeli-
jaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opis-
keluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä 
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 pa-
kollisia oppimistavoitteita.   Muualla hankittu osaaminen osoitetaan suullisella ja/tai kirjalli-
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sella näytöllä. Toisen kotimaisen kielen, ruotsin 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.  

 
 Keskeinen sisältö  

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
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. 
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 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 
kielen, englannin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnis-
tamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö  

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

palautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

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

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

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

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

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

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

o opintoalan työtilat 

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

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

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit. 

 
 Osaamisen arviointi 
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 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/133951/ops/tutkinnonosat/136889 

 Matematiikka 

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

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

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

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

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

  
   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 työympä-

ristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avul-
la 
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o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
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 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympäris-

töstä löytyvää materiaalia. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) 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. 
 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 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 soveltu-

via 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 verkkoympäris-
töstä löytyvää materiaalia 
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Fysiikka ja kemia osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista 

verrataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Arvioinnissa voidaan käyt-
tää 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 mukaisesti 
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. 
 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 pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o tieto- ja viestintätekniikan oppiminen perustuu tietokoneella työskentelyyn 
o menetelminä toimivat tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus ja 

osallistavat menetelmät sisältäen tiedon hankintaa, ongelmanratkaisua – 
lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 
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 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi erilaiset sovellukset, erityyppiset verkkojulkaisut, maahantuojien internet 

sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  
 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

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

3.3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

  
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133951/ops/tutkinnonosat/137500 

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön 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 yhteisö-
jen verkkosivut ja tietopankit  

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

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

 Työelämätaidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

työtodistuksilla. Työelämätaidot osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja sel-
vittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aika-
taulun mukaisesti. 
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
o Työpaikan hakeminen 
o Työsopimusjärjestelmä, työsopimus ja alan keskeinen työlainsäädäntö 
o Työpaikan toiminta ja työhön perehtyminen 
o Työyhteisössä toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

men kansantaloudelle 
 
 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin) 
 
 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 
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 Oppimismenetelmät 
o  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppimi-

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

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

 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 terveellisyyttä 
yhteistyössä muiden kanssa  

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

 
 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin)  
 
 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  
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o Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen kuvaaminen  
o Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen  
o Terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn huomioon ottaminen  
o Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun antaminen sekä ergonomisesti toimiminen  

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 
 


