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1 Sähkö- ja automaatioalan kuvaus ja arvoperusta sekä Sähkö- ja auto-
maatiotekniikan perustutkinnon tavoitteet  

 
Ammattialan kuvaus 

 
 Sähkö- ja automaatiotekniikkaa käyttäviä laitteita löytyy kaikkialta ympäriltämme sekä 

arkielämässä että työpaikoilla. 
 
 Alan työtehtävät ovat monipuolisia, vaativia ja tekniikan kehittyessä myös jatkuvasti 

muuttuvia sähkön tuottamisen, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja 
huollon sekä automaation ja kunnossapidon tehtäviä. Sähkö- ja automaatioalan ammat-
tilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai 
jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu on olennainen osa sähkö- ja automaatioasentajan toi-
menkuvaa. 

 
 Sähkö- ja automaatioala elää nyt muutosvaihetta, jossa kehittyvä teknologia ja automaa-

tio tuovat jatkuvasti ja entistä enemmän uusia, monipuolisempia laitteita koteihin arki-
elämää helpottamaan ja luomaan mukavuutta asumiseen ja samalla myös automaatio ja 
robotiikka lisääntyvät teollisuudessa ja kaikkialla ympärillämme tekniikan suomien mah-
dollisuuksien ja kiristyvän kilpailun luomien kustannuspaineiden puristuksessa. 

 
Ammattialan arvoperusta 

 
 Sähkö- ja automaatioalan työskentely vaatii huolellisuutta ja vastuuntuntoa. Alan ammat-

tilaisen on sisäistettävä sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet 
toimivat turvallisesti ja luotettavasti. Koska energian käytössä on aina kyseessä ympäris-
tön ja ihmisen tulevaisuus, on sähkö- ja automaatiojärjestelmiä sekä -laitteita kokoavan, 
asentavan ja huoltavan työntekijän osattava valita ympäristöä säästäviä ratkaisuja työs-
sään. Uudistuva ja monipuolinen teknologia edellyttää sähkö- ja automaatioalan laaja-
alaiset ja hyvät perustiedot. Nämä tiedot ja taidot muodostavat pohjan jatkuvaan oppimi-
seen ja kehityksen seuraamiseen.  

 
Perustutkinnon tavoitteet 

 
 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammatti-

taito ja hänellä on valmiudet sen jatkuvaan kehittämiseen. Hän on luotettava, laatutietoi-
nen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen sekä toimii työelämän 
pelisääntöjen mukaan. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työ-
elämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuk-
sia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään.  
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1.1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon muodostuminen, sähköasentaja, 
automaatioasentaja  

 
2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat    2.2 Valinnaiset tutkinnon osat  

2.1.1 Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen 45     

2.1.2 Sähkö- ja automaatioasennukset 30     

2.1.3 Sähkö- ja energiatekniikka 30     

2.1.4 Prosessiautomaatio 30     

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

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

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-
minen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-
minen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  

 
 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Sähkö ja automaatiotekniikan perustutkinnossa opiskelijan perusopintopolku sisältää 

opinnot sekä sähköasentajan että automaatioasentajan osaamisaloihin. Perusopintopo-
lussa opinnot rakentuvat sekä sähköasentajan että automaatioasentajan osaamisalan 
pakollisista tutkinnon osista. Mikäli opiskelija haluaa toteuttaa erilaisen opintopolun ja si-
sällyttää tutkintoonsa muita valinnaisia tutkinnon osia, ne voivat toteutua henkilökohtai-
sen opintopolun ja laajennetun työssäoppimisen kautta ja työssäoppimispaikassa joka 
tarjoaa sopivan oppimisympäristön 

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

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

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

1.1.1. Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

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

delle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, pienemmissä osissa 
työprosessin mukaan edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poi-
keta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavissa taulukoissa tutkinnon perusteiden mukaisesti nu-

meroiden erikseen vuosittain aloittaville ryhmille SÄHXXA ja SÄHXXB (esim. SÄH15A). 
Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen suunniteltu 
ajoitus. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan osaamis-
ta vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kolmannel-
le opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
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Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto SÄHXXA 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perusosaaminen 
 

45                         

2.1.2 Sähkö- ja automaatioasennukset 
 

30                         

2.1.3 Sähkö- ja energiatekniikka 
 

30                         

2.1.4 Prosessiautomaatio 
 

30                         

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 

11                         

3.2.1 Matematiikka 5                         
3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         
3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  

hyödyntäminen 

2                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1                         
3.3.2 Työelämätaidot 1                         

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1                         
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  

terveystieto 

5                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          
3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          

3.4.5 Ympäristöosaaminen                          
3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 7                         
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 

 

10                         

 
 Taulukko kuvaa vuosittain aloittavan ryhmän SÄHXXA opintojen sijoittumista. Yhteisten 

tutkinnon osien sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta. 
 
   

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto SÄHXXB 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     2.                     

2.1.1 Sähkö- ja automaatiotekniikan 
perusosaaminen 
 

45                         

2.1.2 Sähkö- ja automaatioasennukset 
 

30                         

2.1.3 Sähkö- ja energiatekniikka 
 

30                         

2.1.4 Prosessiautomaatio 
 

30                         

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 

11                         

3.2.1 Matematiikka 5                         
3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

2                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1                         
3.3.2 Työelämätaidot 1                         
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1                         
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  

terveystieto 

5                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7                         
3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          

3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          
3.4.5 Ympäristöosaaminen                          
3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 7                         
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 

 

10                         

 
 Taulukko kuvaa vuosittain aloittavan ryhmän SÄHXXB opintojen sijoittumista. Yhteisten 

tutkinnon osien sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta. 
 

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  

 

1.1.2. Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opin-

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

 
 Sähkö- ja automaatioalalla lukion suorittaminen ammatillisten opintojen rinnalla on mah-

dollista. Joka vuosi aloittaa rinnakkain kaksi ryhmää, joista A-ryhmään sijoitetaan kaikki 
lukion suorittavat opiskelijat ja lukujärjestyksessä huomioidaan lukion suorittaminen so-
vitulla tavalla. 
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 Osa opiskelijoista voi suuntautua huippuosaajapolulle, jossa heidät valmennetaan am-
mattitaidon kilpailutoimintaan. Valmennuksen ja kilpailutoiminnan yhteydessä he voivat 
antaa ammattiosaamisen näytön ja osoittaa osaamisensa eri tutkinnon osissa tai toimin-
takokonaisuuksissa. 

 
 Yksilöllisellä opintopolulla opiskelija valitsee valinnaisista yhteisistä opinnoista esimer-

kiksi kulttuuriin tai yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Yksilöllisellä opintopolulla opiskelu voi 
tapahtua mahdollisuuksien mukaan myös laajempien kokonaisuuksien avulla asiakas-
töinä, suunniteltuina tilaustöinä tai tuotantotöinä, jolloin opiskelu voi tapahtua esimerkiksi 
yritysmäisesti työskennellen ja korkeita laatukriteerejä noudattaen. 

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

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

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

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

 
 Opettajat seuraavat aloittavien opiskelijoiden opiskelumotivaatiota sekä tietojen ja taito-

jen kehittymistä ensimmäisen vuoden aikana ja ohjaavat keskustellen halukkaita opiske-
lijoita kilpailutoiminnan valmennuksen piiriin.   

1.1.4. Yrittäjyys 

 
 Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 

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

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

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

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

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

 
 Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy yhteisten tutkinnon osien osa-

alueisiin ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla 
yrittäjyys opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valin-
naisiin opintoihinsa 15 osaamispisteen laajuiset yrittäjyys -opinnot. 
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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 sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon perusteiden 

ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja 
tunnustettua. Ennen tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tut-
kinnon suorittamisen aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut 
aiemmilla opinnoillaan tai tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perus-
tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osaamista-
voitteisiin.  

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuk-

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

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

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

2 Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, 
ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat  

2.1.1. Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o osaa tehdä työpaikkahakemuksen ja laatia harjoitustöihin tai laitteiden ja järjestel-
mien käytön opastukseen tarvittavia kirjallisia selvityksiä kuvineen ja taulukoineen 

o osaa hyödyntää valmisohjelmia työsuorituksiensa raportointiin, sähkötarvikelistojen 
laatimiseen ja sähköpiirustusten täydentämiseen tai muuttamiseen 

o osaa käyttää tietokonetta viestintävälineenä ja apuna tiedon hankinnassa. 
o osaa ottaa huomioon tietoturvaan liittyvät asiat käyttäessään tietoverkkoja. 
o tuntee sähköiset perussuureet ja niiden fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuh-

teet, kuten Ohmin laki ja Kirchhoffin lait. 
o osaa virtojen ja jännitteiden mittaukset vastusten sarja-, rinnan- ja sekakytkennöistä 
o osaa perussuureisiin liittyvät laskutehtävät ja osaa rakentaa laskutehtävien mukaiset 

kytkennät ja osaa käsitellä suureita fysiikkaan liittyvinä ilmiöinä. 
o osaa perusmittauksia tehdessään käyttää oikein yleismittaria, pihtivirtamittaria ja 

jännitteenkoetinta 
o osaa käyttää virran ja jännitteen mittaamiseen oskilloskooppia tasa- ja vaihtosähkö-

piireistä 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 8 (60) 
Opetussuunnitelma 

o osaa mittaamalla todeta erilaisten komponenttien kuten vastuksen, kelan, konden-
saattorin, diodin ja sähköparin vaikutuksen tasa- ja vaihtosähköpiirin toimintaan 

o osaa esittää magnetismin osuuden sähkölaitteiden, kuten generaattorin, moottorin, 
releen ja muuntajan toimintaan 

o osaa laatia peruskytkentöihin liittyviä virtapiirikaavioita käyttäen standardien mukais-
ta esitystapaa. 

o osaa määrittää jännitteen, virran ja vaihesiirtokulman mittaustuloksiin perustuen 1- ja 
3-vaiheisten piirien ottaman sähkötehon 

o tuntee elektroniikan analogisten ja digitaalisten peruskomponenttien ominaisuudet 
sekä niistä muodostuvat peruskytkennät. Osattavia analogisia peruskytkentöjä ovat 
puoli- ja kokoaaltotasasuuntaus, jänniteregulaattori ja transistorin käyttö kytkimenä. 
Digitaalisiin peruskomponentteihin liittyen tulee osata porttipiirien ja kiikkujen käyttö. 

o osaa peruskytkentöjen mekaanisen rakentamisen ja osaa liittää ja irrottaa juottamal-
la komponentteja piirilevyyn ja johtimia liittimiin ottaen huomioon ESD -suojauksen 
(electro static discharge). 

o osaa mitata analogisiin ja digitaalisiin peruskytkentöihin liittyvien signaaleja normaa-
leilla mittalaitteilla sekä osaa arvioida saamiaan mittaustuloksia. 

o osaa selvittää valmiiden piirikaavioiden avulla kytkentöjen toimintaa. 
o osaa valita työkalunsa käyttötarkoituksen mukaan ja käyttää niitä oikein. 
o osaa huoltaa käyttämänsä käsityökalut ja pitää ne käyttökunnossa. 
o osaa käyttää työkaluja vahingoittamatta niitä, käsiteltävää kohdetta, itseään tai mui-

ta. 
o osaa valita tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ja työkalut kiinnittäessään laitteita erilai-

sille pinnoille. 
o osaa valmistaa puusta, metalleista tai muoveista yksinkertaisia suoja- ja kiinnitystar-

vikkeita. 
o osaa valita ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia raaka-aineita, työstää niitä ja 

noudattaa niiden käsittelyohjeita. 
o osaa liittää teräskappaleita toisiinsa hitsaamalla tai ruuviliitoksilla käyttäen oikein ko-

ne- ja levyruuveja sekä karaniittejä. 
o osaa liittää puukappaleita toisiinsa naula- ja ruuviliitoksilla tai liimaamalla. 
o osaa valita kiinnitystavan kiinnitettävän kalusteen ja kiinnityskohteen ominaisuuksien 

mukaan siten, että kiinnityksestä tulee luotettava. 
o osaa tulkita koneenpiirustuksia, kuten valmistus- ja kokoonpanopiirustukset 
o osaa piirtää käsin ja tietokoneella jotain suunnitteluohjelmistoa hyödyntäen yksinker-

taisesta kappaleesta tarpeelliset kuvannot mitoituksineen ja mittakaavoineen. 
o osaa mitata ja mitoittaa sekä valita sopivimman mittaustyökalun kulloinkin tarvitse-

maansa kohteeseen 

o suorittaa hyväksytysti Suomen Pelastusalan keskusjärjestön perusteiden vaatimus-
ten mukaisen tulityökurssin. 

o suorittaa hyväksytysti Työturvallisuus keskuksen perusteiden vaatimusten mukaisen 
työturvallisuuskurssin. 

o suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille tarkoitetun Sähkötyöturvallisuus-
standardi SFS 6002 vaatimusten mukaisen ensiapukoulutuksen. 

o suorittaa hyväksytysti SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin määrittämän yleisen 
sähkötyöturvallisuutta koskevan koulutuksen 

o opiskelija tuntee sähköturvallisuuteen liittyvien säädösten (Sähköturvallisuuslaki, 
sähköturvallisuusasetus, ministeriöiden päätökset ja asetukset), sähköturvallisuusvi-
ranomaisen (Tukes) ohjeet sekä sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 vaati-
mukset 

o tuntee alan keskeiset tietolähteet ja osaa etsiä niistä työhön liittyviä vaatimuksia an-
nettujen kohdetietojen avulla 

o osaa käyttää henkilökorttia YSE 98 mukaisesti 
o osaa käyttää asianmukaista työvaatetusta, josta ei aiheudu työssä vaaraa 

o osaa tehdä ryhmäjohtotason sähköasennustöitä, kuten perusvalaistuskytkennät ja 
osaa tehdä jännitteettömänä tehtävät käyttöönottotarkastukset tekemiinsä asennuk-
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siin sekä dokumentoida ne. Tehdessään asennuksia opiskelija osaa valita käyttötar-
koitukseen sopivia kalusteita, kaapeleita, kiinnitystarvikkeita ja liittimiä 

o osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja 
energiatehokkaasti 

o osaa tarvikelistoja tehdessään hyödyntää tietolähteitä kuten SSTL:n sähkötarvike-
numeroita ja nimikkeitä sekä käyttää näitä nimikkeitä keskustellessaan alan ammat-
tihenkilön kanssa 

o osaa sähköalan asennustöissä kiinnittää erilaisia komponentteja rakennusalan mate-
riaaleihin (kuten puu, tiili, betoni ja rakennuslevyt) 

o tuntee sähköalalla käytettävät johtotiet ja osaa asentaa niihin kaapelit ja sähkökalus-
teet. 

o osaa valita sopivat sähköasennusmateriaalit erilaisiin tiloihin laitteissa olevien mer-
kintöjen perusteella ottaen huomioon tilan sähkölaitteille asettamat vaatimukset 
esim. sähkölaitteiden kotelointiluokat 

o osaa tehdä tarvittavat mittaukset ja aistinvaraiset tarkastukset esim. koteloinnin ja 
kaapeleiden kiinnitysten osalta sähkölaitteiden korjausten yhteydessä 

o osaa tulkita ja piirtää sähköalan piirustuksia kuten asennuspiirustuksia ja keskusku-
vien pääkaavioita 

o osaa tulkita sähköalalla tarvittavia rakennusalan piirustuksia. 
o osaa selvittää, mistä asennustyössä tarvittavat tarvikkeet voidaan hankkia 

 
 Osaamisen arviointi  
 http://www.oph.fi/download/162889_sahko_ja_automaatiotekniikan_pt_01082015.pdf 
 
 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen esimerkkejä 
 

Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankitut; voimassaolevat EA1-, 
työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja tulityöturvallisuusopinnot. Esimerkiksi Tieto- ja 
tietoliikennetekniikan perustutkinnon Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp korvaa 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon Sähkö- ja automaatiotekniikan perus-
osaaminen 45 osp tutkinnon osan. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään 
opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Tasasähkötekniikka ja perusmittaukset 5 osp 
o Turvallinen työskentely sähkö- ja automaatioalalla 4 osp 
o Tietokoneen käyttöönotto ja peruskäyttö 5 osp 
o Sähköalan pinta- ja uppoasennusten perusteet 7 osp 
o Kiinteistöasennusten suojaus- ja kotelointiluokat, kiinnitykset ja materiaalit 7 osp 
o Elektronisen laitteen rakentaminen 7 osp 
o Vaihtosähkötekniikka 4 osp 
o Sähköalan keskeisten tietokoneohjelmien hallinta 6 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija oppii noudattamaan työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa 
itselleen eikä muille sekä käyttämään turvallisesti ja oikein ohjeiden mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja asennuksissa käytettäviä erikoistyökaluja ja työmenetelmiä. Hän oppii 
noudattamaan työaikoja ja käyttäytymään asiallisesti sekä tekemään annetut tehtävät 
loppuun tai ilmoittamaan ja selvittämään, miksi työ on jäänyt kesken. Opiskelija oppii 
myös huoltamaan työvälineitään ja käyttämään tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominai-
suuksien edellyttämällä tavalla. Opiskelijalle pyritään järjestämään opintojen aikana vä-
hintään yksi käynti sähköalan messuilla, näyttelyssä, taitajakisoissa tai muussa vastaa-

http://www.oph.fi/download/162889_sahko_ja_automaatiotekniikan_pt_01082015.pdf
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vassa tilaisuudessa, jossa hän voi vahvistaa ammatti-identiteettiään ja elinikäisen oppi-
misen avaintaitojaan. 
 

 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tähän tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-

alueista: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaami-
nen ja yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. 

2.1.1.1. Tasasähkötekniikka ja perusmittaukset 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tuntemaan sähköiset perussuureet ja 
niiden fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet kuten Ohmin laki ja Kirchoffin virta-
lait. Hän oppii mittaamaan yleismittarilla jännitteen ja virran vastusten sarja-, rinnan- ja 
sekakytkennöistä ja tekemään sähköalan laskutehtäviä ja rakentamaan tehtävien mu-
kaisia kytkentöjä. Hän oppii käyttämään pihtivirtamittaria ja jännitteenkoetinta ja laati-
maan peruskytkentöihin liittyviä virtapiirikaavioita käyttäen standardien mukaista esitys-
tapaa. Hän oppii tuntemaan mm. sulakkeiden mitoituksen ja värikoodit. Opiskelija kehit-
tää samalla ammatti-identiteettiään ja yhteistyökykyä tekemällä tehtäviä ryhmässä tai 
parin kanssa. 
 
Keskeinen sisältö 
o Jännitteiden ja virtojen mittaus yleismittarilla 
o Sulakkeiden mitoitus ja värimerkinnät 
o Sähköiset perussuureet ja niillä tehtävät laskutehtävät 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppimisympäristöinä toimivat luokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja so-

velluksilla opiskelukäyttöön varustettu tila opettajan tuntisuunnittelun mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään luokassa pienten asiakokonaisuuksien opiskelua kerral-

laan keskustellen opettajan ohjauksessa ja niihin liittyvien laskutehtävien harjoittelua en-
sin yhdessä ja sitten opiskelijoiden itsenäisenä työskentelynä. Tällöin opettaja kiertää 
luokassa ja neuvoo tarvittaessa. Lopuksi ratkaisut tehdään aina yhdessä taululle kes-
kustellen niistä. Opiskeltuja asioita myös rakennetaan ja niihin liittyviä mittauksia harjoi-
tellaan käytännössä työsalissa ja mahdollisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja so-
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velluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varustetussa tilassa hyödyntäen verkkomateriaa-
lia ja simulaatioita.   

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään joko vuosittain vahvistettavaa sähkötekniikan oppimate-

riaalia tai muuta opettajan määrittelemää sähköalan materiaalia sekä verkkoympäristöä.
  

 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan pääosin tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen osa-
näytöillä. 

2.1.1.2. Turvallinen työskentely sähkö- ja automaatioalalla 

 
 Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii toimimaan turvallisesti sähkö- ja auto-

maatioalalla ja hän suorittaa hyväksytysti Suomen Pelastusalan keskusjärjestön perus-
teiden vaatimusten mukaisen tulityökurssin, Työturvallisuuskeskuksen perusteiden vaa-
timusten mukaisen työturvallisuuskurssin, sähköalan ammattihenkilöille tarkoitetun Säh-
kötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 vaatimusten mukaisen ensiapukoulutuksen (esi-
merkiksi EA1) ja SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin määrittämän yleisen sähkö-
työturvallisuutta koskevan koulutuksen. 

 
 Opiskelija oppii tuntemaan sähköturvallisuuteen liittyvien säädösten (Sähköturvallisuus-

laki, sähköturvallisuusasetus, ministeriöiden päätökset ja asetukset), sähköturvallisuus-
viranomaisen (Tukes) ohjeet sekä sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 vaatimuk-
set. Hän oppii tuntemaan myös alan keskeiset tietolähteet ja oppii etsimään niistä työ-
hön liittyviä vaatimuksia annettujen kohdetietojen avulla ja käyttämään henkilökorttia ra-
kennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) mukaisesti sekä käyttämään asianmu-
kaista työvaatetusta, josta ei aiheudu työssä vaaraa. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Työelämän turvallisuuskoulutusten suorittaminen 
o Henkilökortin ja työvaatetuksen asianmukainen käyttö 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S ja sen saamiseksi täytyy kaikki vaatimusten mukai-
set turvallisuuteen liittyvät koulutukset olla suoritettu hyväksytysti. 

 
 Oppimisympäristö 
 
 Oppimisympäristönä toimivat luokka, työsali, tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovel-

luksilla opiskelukäyttöön varustettu tila sekä ulkotila opettajan tuntisuunnittelun mukai-
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sesti. Mahdollisuuksien mukaan tutustuminen todellisiin työympäristöihin teollisuudessa 
ja sähköverkkojen rakentamisympäristöissä. 

 
 Oppimismenetelmät 
 
 Opettajana toimii kullakin kurssilla (työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja tulityökurssi) 

auktorisoitu kurssinjohtaja. Kurssinjohtajan ohjauksessa opiskellaan hyväksytyn kurs-
siohjeen mukaisesti turvallisuusasioita säädösten, esimerkkien ja harjoitteiden avulla. 
Vierailut sähköalan työympäristöissä. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina on kunkin kurssin hyväksytty oppimateriaali, jonka vahvistaa ao. 

taho. Tarvittaessa voi olla lisämateriaalia.  

2.1.1.3.  Tietokoneen käyttöönotto ja peruskäyttö 

 
 Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tekemään tietokoneen käyttöönottoon 

tarvittavat toimenpiteet ja hallitsemaan tietokoneen peruskäytön. Hän oppii laatimaan 
työpaikkahakemuksen ja työtehtäviin liittyviä listoja, raportteja, laskelmia ja selvityksiä 
kuvineen ja taulukoineen. Hän oppii hyödyntämään valmisohjelmia raportointiin ja käyt-
tämään tietokonetta viestintävälineenä ja apuna tiedon hankinnassa. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Työselostusten ja raporttien laatiminen kuvineen ja taulukoineen 
o Tietoverkkojen tietoturva 
o Viestiminen tietokoneen avulla 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristönä toimii tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu-

käyttöön varustettu tila. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä toimivat itsenäiset ja opettajan ohjauksessa tapahtuvat harjoitteet. 
  
 Oppimismateriaalit 
 
 Ajantasaiset valmisohjelmat ja opettajan vuosittain vahvistama muu materiaali. 
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 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan pääosin tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen osa-
näytöillä. 

2.1.1.4. Sähköalan uppo- ja pinta-asennusten perusteet 

 
 Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tuntemaan, käyttämään ja huoltamaan 

sähköalan käsityökaluja ja tekemään ryhmätason pinta- ja uppoasennustöitä kuten pe-
rusvalaistuskytkennät. Hän oppii valitsemaan käyttötarkoitukseen sopivat kaapelit, ka-
lusteet ja kiinnitystarvikkeet ja osaa valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti ja 
materiaali- ja energiatehokkaasti. Hän oppii tekemään käyttöönottotarkastuksen teke-
miinsä asennuksiin ja selostamaan tekemäänsä työtä sekä suomeksi että englanniksi. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Perusvalaistuskytkennät 
o Uppo- ja pinta-asennusten työkäytännöt 
o Tarvikkeiden tuntemus 
o Jännitteettömät käyttöönottotarkastukset 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä ovat luokka ja työsali. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-

raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa. 
Tehdyt työt opitaan mittaamalla varmistamaan toimiviksi. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään vuosittain vahvistettavaa sähköasennustekniikan oppikir-

jaa ja siihen liittyvää harjoituskirjaa ja opettajan määrittelemää muuta materiaalia. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääosin tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen osa-

näytöillä. 
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2.1.1.5. Kiinteistöasennusten suojaus- ja kotelointiluokat, kiinnitykset ja materiaalit 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii kiinnittämään erilaisia sähköalan kom-
ponentteja erilaisiin rakennusmateriaaleihin ja valitsemaan sopivat sähköasennusmate-
riaalit erilaisiin tiloihin laitteissa olevien merkintöjen perusteella ottaen huomioon mm. 
sähkölaitteiden vaatimat kotelointiluokat. Hän oppii käyttämään sähkötarvikkeiden ni-
mikkeitä ja tuntemaan sähköalalla käytettävät johtotiet ja oppii asentamaan niihin kaape-
lit ja sähkökalusteet. Hän oppii myös valitsemaan ja työstämään tarkoituksenmukaisia 
raaka-aineita ja liittämään teräskappaleita toisiinsa hitsaamalla tai ruuviliitoksilla käyttä-
en oikein kone- ja levyruuveja sekä karaniittejä. Hän oppii liittämään toisiinsa puukappa-
leita naula- tai ruuviliitoksilla tai liimaamalla. Hän oppii myös valitsemaan kiinnitystavan 
siten, että kiinnityksestä tulee luotettava.  
 

 Keskeinen sisältö 
o Käsityökalujen käyttö ja huolto 
o Eri tilojen vaatimat kotelointiluokat 
o Kiinnitykset erilaisiin materiaaleihin 
o Hitsaus, ruuvi- ja naulaliitokset 
o sähkölaitteiden suojausluokat 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä ovat luokka, työsali sekä metallitöihin soveltuvat tilat. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään keskustelevaa ja havainnollistavaa teoriaopetusta sekä 

opettajan ohjauksessa tapahtuvaa työskentelyä ohjeiden mukaisesti. 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina sähkötyökalujen käyttöohjeet ja muu opettajan valitsema materiaa-

li. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääosin tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen osa-

näytöillä. 
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2.1.1.6. Elektronisen laitteen rakentaminen 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tuntemaan elektroniikan analogisten ja 
digitaalisten komponenttien ominaisuudet sekä niistä muodostuvat peruskytkennät kuten 
puoliaalto- ja kokoaaltotasasuuntaus, jänniteregulaattori ja transistorin käyttö kytkimenä 
sekä porttipiirien ja kiikkujen käyttö. Hän oppii peruskytkentöjen mekaanisen rakentami-
sen ja komponenttien liittämisen juottamalla piirilevyyn ja siitä irrottamisen. Hän oppii 
tulkitsemaan piirikaavioiden avulla kytkentöjen toimintaa ja ymmärtää mikrokontrollerien 
käytön elektroniikassa. Hän oppii myös oskilloskoopin käytön vaihto- ja tasasähköpiirien 
mittaamisessa. 
 

 Keskeinen sisältö 
o Elektroniikan komponentit ja niiden kytkennät 
o Porttipiirit, kiikut ja digitaalitekniikan kytkennät 
o Komponenttien juottaminen piirilevyille ja niiden irrotus 
o Puoliaalto- ja kokoaaltotasasuuntauskytkentöjen rakentaminen 
o Oskilloskoopin käyttö 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä ovat työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla 

opiskelukäyttöön varustettu tila. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään keskustelevaa ja havainnollistavaa teoriaopetusta sekä 

opettajan ohjauksessa tapahtuvaa työskentelyä ohjeiden mukaisesti käyttäen elektronii-
kan työkaluja ja mittausvälineitä. Oppiminen voi tapahtua myös projektimuotoisesti opis-
kellen. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina toimivat elektroniikan piirikaaviot, elektroniikan simulointi- ja suun-

nitteluohjelmat, verkkomateriaali sekä opettajan valitsema muu materiaali. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääosin tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen osa-

näytöllä. 
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2.1.1.7. Vaihtosähkötekniikka 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii ymmärtämään generaattorin, sähkö-
moottorin, releen ja muuntajan toiminnan sekä magnetismin osuuden niiden toiminnas-
sa. Hän oppii määrittämään 1- ja 3-vaiheisten sähköpiirien ottaman tehon mittaamalla 
niistä jännite, virta ja vaihesiirtokulma. Hän oppii myös mittaamalla toteamaan erilaisten 
komponenttien, kuten vastuksen, kelan, kondensaattorin, diodin ja sähköparin vaikutuk-
sen vaihtosähköpiirin toimintaan. 
 

 Keskeinen sisältö 
o Vaihtosähkösuureiden ymmärtäminen 
o Vaihtosähkölaitteiden toiminta ja magnetismi (generaattori, sähkömoottori, muuntaja, 

rele) 
o Vaihtosähköpiirien rakentaminen ja komponenttien vaikutusten mittaaminen niissä 
o 1- ja 3-vaiheisten sähköpiirien mittaukset 
  

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä ovat luokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovel-

luksilla opiskelukäyttöön varustettu tila. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään luokassa pienten asiakokonaisuuksien opiskelua kerral-

laan keskustellen ja kerraten opettajan ohjauksessa ja esimerkkien valossa ja niihin liit-
tyvien laskutehtävien harjoittelua ensin yhdessä ja sitten opiskelijoiden itsenäisenä työs-
kentelynä. Tällöin opettaja kiertää luokassa ja neuvoo tarvittaessa. Lopuksi ratkaisut 
tehdään aina yhdessä taululle keskustellen niistä. Opiskeltuja asioita myös tutkitaan kyt-
kennöin ja niihin liittyviä mittauksia harjoitellaan käytännössä työsalissa ja myös hyödyn-
täen verkkomateriaalia ja simulaatioita. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään joko vuosittain vahvistettavaa sähkötekniikan oppimate-

riaalia tai muuta opettajan määrittelemää sähköalan materiaalia sekä verkkoympäristöä. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääosin tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen osa-

näytöillä. 
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2.1.1.8. Sähköalan keskeisten tietokoneohjelmien hallinta 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tulkitsemaan koneenpiirustuksia, kuten 
valmistus- ja kokoonpanopiirustukset. Hän oppii piirtämään käsin ja tietokoneella suun-
nitteluohjelmistoa hyödyntäen yksinkertaisesta kappaleesta kuvannot mitoituksineen ja 
mittakaavoineen. Hän oppii tulkitsemaan ja piirtämään sähköalan piirustuksia kuten 
asennuspiirustuksia ja keskuskuvien pääkaavioita. Hän oppii myös tulkitsemaan raken-
nusalan piirustuksia ja hyödyntämään valmisohjelmia työsuoritustensa raportointiin ja 
sähköpiirustusten muuttamiseen ja täydentämiseen. Hän oppii laatimaan peruskytken-
töihin liittyviä virtapiirikaavioita käyttäen standardien mukaista esitystapaa. 
 

 Keskeinen sisältö 
o Valmistus- ja kokoonpanopiirustusten tulkinta 
o Rakennusalan piirustusten tulkinta ja hyödyntäminen 
o Kappaleiden kuvantojen laatiminen käsin tai tietokoneella mitoituksineen ja mitta-

kaavoineen 
o Sähköalan piirustusten tulkinta, laatiminen ja muuttaminen 
o Virtapiirikaavioiden laatiminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppimisympäristöinä toimivat luokka ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla 

opiskelukäyttöön varustettu tila opettajan tuntisuunnittelun mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään teorialuokassa lähiopetusta erilaisten piirustusten ja 

kuvien tulkintaan ensin yhdessä opettajan ohjauksessa ja sitten itsenäisesti oppimisteh-
tävien avulla. Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelukäyttöön varus-
tetussa tilassa opiskellaan opettajan ohjauksessa sähkö- ja automaatioalan suunnitte-
luohjelmien avulla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään opettajan suunnittelemaa materiaalia.  
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 Osaamisen arviointi 
 

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

2.1.2. Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o osaa käyttää asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita ja ymmärtää niiden tärkeyden ja 
merkityksen asennustyön, asennusten ja laitteiden käytön ja elinkaaren kannalta. 

o kerää dokumentit talteen ja luovuttaa ne asiakkaalle työn valmistuessa. 
o osaa selvittää asennuskohteen dokumenteista tilaluokat, laitteiden kotelointiluokat ja 

asennuspaikat 
o osaa huomioida mekaanisen ja sähköisen suojauksen vaatimukset asennuksia teh-

dessään 
o osaa määritellä työssä tarvittavat telineet ja nostolaitteet työturvallisuuslain vaati-

musten mukaan, sekä varata ja käyttää asennustyössä tarvittavat työ- ja suojeluväli-
neet. 

o osaa valita yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit, sekä tietää niiden rakenteet, sal-
litut vetolujuudet, taivutussäteet sekä asennuslämpötilat. 

o osaa asentaa sähkö- ja automaatiopiirustuksissa määritellyt kaapelireitit 
o osaa asentaa ja kiinnittää kaapelit suunnitelmien mukaisesti kaapelireiteille. 
o osaa ottaa huomioon asennustöitä tehdessään taloudellisuuden ja asiakaspalvelun 

sekä toimia kustannustehokkaasti 
o osaa asentaa maadoitus- ja potentiaalitasausjohdotukset kytkentöineen niitä koske-

vien suunnitelmien mukaisesti 
o osaa toteuttaa kaapeloinnit häiriösuojausvaatimusten mukaisesti 
o osaa asentaa ja kytkeä sähkösuunnitelman mukaiset valaistuksen ohjaus- ja pisto-

rasiakalusteet sekä asennuksiin liittyvät jako-, haaroitus- ja valaisinpistorasiat 
o tietää yleisimmät energiasyötön ohjauksiin ja valvontoihin käytettävät kaapelit sekä 

väyläkaapelit ja tietää kyseisten kaapelien rakenteet sekä osaa asentaa niitä. 
o osaa suojata kaapelit huomioiden asennusympäristöstä aiheutuvat vaatimukset 
o osaa tehdä kaapelien kuorinta-, päättämis- ja kytkentätyöt sekä kaapelien merkintä-

työt 
o osaa käyttää asennuksissa käytettäviä työ- ja erikoistyökaluja oikein ja turvallisesti 
o osaa asentaa sähkökeskukset erityyppisille asennusalustoille ja asennustiloihin, teh-

dä johdotukset keskuksiin kotelointiluokkaa heikentämättä ja mekaanisen suojauk-
sen vaatimukset täyttäen ja kytkeä keskukseen liittyvät johtimet, johdot ja kaapelit. 

o osaa tehdä tarvittavia lisäyksiä ja muutoksia kalustukseen ohjeiden mukaisesti sekä 
keskusasennuksiin liittyvät merkinnät 

o tuntee erityyppisten kokoonpanoteollisuuksien komponentit 
o osaa valita yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit, sekä tietää niiden rakenteet, sal-

litut vetolujuudet, taivutussäteet sekä asennus- ja käyttölämpötilat 
o osaa asentaa kokoonpanopiirustusten, pää- ja piirikaavioiden sekä kytkentätaulukoi-

den avulla oikeat kalusteet, kaapelireitti-, putkitus- ja kaapelimateriaalit ja muut ko-
koonpanoon liittyvät tarvikkeet 

o osaa asentaa ja kiinnittää johtimet ja kaapelit kaapelireitteihin suunnitelmien mukaan 
o osaa ottaa huomioon asennustöitä tehdessään taloudellisuuden ja asiakaspalvelun 

sekä toimia kustannustietoisesti 
o osaa mitoittaa, kuoria ja asentaa keskus ym. kokoonpanoon liittyvät johtimet 
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o osaa laatia pää- ja ohjausvirtakaavion 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, 
pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöiseen moottorilähtöön 

o osaa asentaa valmiiden kuvien avulla 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, 
pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin 

o osaa kaapeloida ja johdottaa automaatiokeskuksen, logiikan, taajuusmuuttajan ja lä-
hettimet 

o osaa käyttää ohjelmoitavaa logiikkaa ja sen ohjelmointiympäristöä 1-nopeus-, 2-
nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin toi-
mintaparametrien asettamiseen 

o osaa käyttää ja kytkeä raja- ja lähestymiskytkimiä em. kytkentöjä tehdessään 
o tuntee oikosulkumoottorin toimintaperiaatteen, rakenteen ja kytkennät 
o tuntee moottorien mekaanisen asennuksen ja huollon 
o tietää moottorikäyttöjen tarvitseman ylikuormitus- ja oikosulku-suojauksen periaat-

teet ja osaa varmistaa suojalaitteiden sopivuuden ja säätää suojalaitteet oikein moot-
torin kilpiarvon ja kirjallisen apumateriaalin tietojen avulla sekä varata ja käyttää 
asennustyössä tarvittavat työ- ja suojeluvälineet 

o tietää paineilman tuottamisen ja siirtämisen periaatteet ja ympäristövaikutukset. 
o osaa peruskomponenttien, kuten ohjausventtiilin ja sylinterin rakenteet ja toiminta-

periaatteet sekä niiden asennus-, säätö- ja ohjaustavat 
o osaa lukea hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioita 
o osaa tehdä hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien asennus-, käyntiinajo-, huolto- 

ja korjaustehtäviä 
o osaa selvittää järjestelmän toimintatavan kaavioiden avulla. 
o osaa kaavioista selvittää työliikeradat, säätöjen vaikutukset ja etsiä toimintahäiriöi-

den syitä vikatilanteissa ja tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä 
o osaa tehdä venttiileihin liittyviä yksinkertaisia ohjauksia ja säätöjä, kuten toimisuun-

nan muutoksen. 
o osaa etsiä säädöksistä (lait, asetukset, ministeriöiden määräykset ja päätökset sekä 

standardit) alaa koskevia tietoja. 
o osaa tulkita ja piirtää asennuspiirustuksia sekä pää- ja piirikaavioita 
o osaa tulkita kokoonpanopiirustuksia sekä keskusten kojeluetteloita sekä lisätä niihin 

työn aikana syntyneet mahdolliset muutokset 
o osaa käyttää myös voimassaolevien määräysten ja standardien (esim. SFS 6000) ja 

sähköturvallisuustutkinto 2:een liittyviä julkaisuja tarvitsemansa tiedon hankkimiseen. 
o tuntee laatujärjestelmien tarkoituksen ja periaatteen. 
o osaa toimia sähköturvallisuustoimintaohjeen mukaisesti kuten esim. sähköalan am-

matilliseen koulutukseen Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:n julkaiseman sähkötur-
vallisuustoimintaohjeen mukaisesti 

o osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja 
energiatehokkaasti 

o tietää sähköasennusten yhteydessä tehtävän oman työn varmentamisen tärkeyden 
ja merkityksen koko asennustyön aikana ennen asennustöiden tilaajalle luovuttamis-
ta 

o osaa tehdä SFS 6000 standardin mukaisen käyttöönottotarkastuksen 
o osaa täyttää kohdetta varten laaditut käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja lisätä asen-

nuspiirustuksiin tarkastuksien tai työn tekemisen aikana ilmenneet muutokset. 
o osaa antaa valmistuneen sähköasennustyön käytön opastuksen 
o osaa huoltaa ja korjata yleisimpiä sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä kulutuskojeita, 

kuten pistorasialiitännäiset käsityökalut, sähkölämmittimet, kiukaat ja liedet 
o osaa hyödyntää laitekorjauksen avuksi laadittuja oppaita ja muuta materiaalia 

 
 Osaamisen arviointi  
 http://www.oph.fi/download/162889_sahko_ja_automaatiotekniikan_pt_01082015.pdf 
  
  

http://www.oph.fi/download/162889_sahko_ja_automaatiotekniikan_pt_01082015.pdf
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Moottorikäytöt ja logiikka-asennukset 7 osp 
o Teollisuuden hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset 3 osp 
o Kiinteistöjen sisäjohtoasennukset 7 osp 
o Teollisuuden asennukset, kokoonpanotyöt ja pienkonekorjaukset 3 osp 
o Sähkö- ja automaatiotyöt 10 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija oppii noudattamaan työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa 
itselleen eikä muille ja käyttämään turvallisesti ja oikein ohjeiden mukaisia suojaimia, 
työvälineitä sekä asennuksissa käytettäviä erikoistyökaluja ja työmenetelmiä. Hän oppii 
noudattamaan työaikoja ja käyttäytymään asiallisesti sekä tekemään annetut tehtävät 
loppuun tai ilmoittamaan ja selvittämään, miksi työ on jäänyt kesken. Opiskelija oppii 
myös huoltamaan työvälineitään ja käyttämään tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominai-
suuksien edellyttämällä tavalla. Hän oppii tarvikkeiden valintoja tehdessään toimimaan 
ympäristö- ja kustannustietoisesti sekä materiaali- ja energiatehokkaasti ja huomioimaan 
asiakkaan tarpeet. 
 
Opiskelijalle pyritään järjestämään opintojen aikana vähintään yksi käynti sähköalan 
messuilla, näyttelyssä, taitajakisoissa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa, jossa hän 
voi vahvistaa ammatti-identiteettiään ja elinikäisen oppimisen avaintaitojaan. 
 
Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 

 
Tähän tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-
alueista: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaami-
nen ja yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä opiskelijan valinnan 
mukaan sosiaalisesta ja kulttuurisesta osaamisesta. 

2.1.2.1. Moottorikäytöt ja logiikka-asennukset 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tuntemaan oikosulkumoottorin toiminta-
periaatteen, rakenteen ja kytkennät sekä moottorien mekaanisen asennuksen ja huol-
lon. Opiskelija oppii moottorikäyttöjen tarvitseman ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen 
periaatteet ja oppii valitsemaan oikeat suojalaitteet ja säätämään ne oikein. Opiskelija 
oppii myös laatimaan pää- ja ohjausvirtakaavion 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, 
Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöiseen moottorilähtöön ja asentamaan kuvien avul-
la vastaavat moottorikytkennät. 

 
Opiskelija oppii käyttämään ohjelmoitavaa logiikkaa yllä mainittujen moottoriohjausten 
toteuttamisessa ja käyttämään kytkennöissä lähestymis- ja rajakytkimiä niiden käyttö- ja 
huolto-ohjeiden mukaisesti. Hän oppii asentamaan lähettimet ja kaapeloimaan ne sekä 
liittämään signaalit logiikkaan. 

 
Opiskelija oppii huomioimaan mekaanisen ja sähköisen suojauksen vaatimukset asen-
nuksia tehdessään ja asentamaan sähkö- ja automaatiopiirustuksissa määritellyt kaape-
lireitit sekä asentamaan ja kiinnittämään kaapelit suunnitelmien mukaisesti kaapelireiteil-
le. Hän oppii tietämään yleisimmät energiasyötön ohjauksiin ja valvontoihin käytettävät 
kaapelit sekä väyläkaapelit ja oppii asentamaan niitä. 

 
Opiskelija oppii työn valmistuttua keräämään dokumentit talteen ja luovuttamaan ne asi-
akkaalle sekä antamaan valmistuneen sähköasennustyön käytön opastuksen. 
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 Keskeinen sisältö 
o Oikosulkumoottorin rakenne, toimintaperiaate ja kytkennät 
o Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus moottorikäytöille 
o Pää- ja ohjausvirtakaavioiden laatiminen moottoriohjauksiin 
o 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöisten 

moottorien kytkennät 
o Lähestymis- ja rajakytkimien sekä ohjelmoitavan logiikan käyttö 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä ovat luokka, työsalit ja projektit sekä yritykset. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-

raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa. 
Tehdyt työt opitaan mittaamalla varmistamaan turvallisiksi ja toimiviksi. Oppimista tapah-
tuu myös kilpailutoiminnan yhteydessä, tuotevalmistuksessa ja yrityksille tapahtuvan ali-
hankinnan kautta. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia. Opiskelijat hankki-

vat myös tietoa itsenäisesti ja tuottavat siitä oppimismateriaalia. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 

näytöillä. Näytöt voidaan toteuttaa oppilaitoksessa, yrityksissä, projekteissa, tuotantotyö-
harjoitteiden aikana tai kilpailutoiminnan valmennus- tai kilpailutilanteissa.  

2.1.2.2. Teollisuuden hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tietämään paineilman tuottamisen ja 
siirtämisen periaatteet ja ympäristövaikutukset ja oppii peruskomponenttien, kuten oh-
jausventtiilin ja sylinterin rakenteet ja toiminta-periaatteet sekä niiden asennus-, säätö- 
ja ohjaustavat. Opiskelija oppii lukemaan hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioita ja selvit-
tämään järjestelmän toimintatavan kaavioiden avulla. 
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Opiskelija oppii tekemään hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien asennus-, käyntii-
najo-, huolto- ja korjaustehtäviä ja oppii kaavioista selvittämään työliikeradat, säätöjen 
vaikutukset ja etsimään toimintahäiriöiden syitä vikatilanteissa ja tekemään tarvittavia 
korjaustoimenpiteitä. Hän oppii myös tekemään venttiileihin liittyviä yksinkertaisia oh-
jauksia ja säätöjä, kuten toimisuunnan muutoksen. 

 
Keskeinen sisältö 
o Pneumatiikan ja hydrauliikan komponentit 
o Pneumatiikkaohjaukset ja –asennukset 
o Hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioiden lukeminen 
o Pneumatiikan ja hydrauliikan asennus-, käyntiinajo-, huolto- ja korjaustehtävät 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-
mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-
malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 

Oppimisympäristöinä ovat luokka, työsalit ja projektit sekä yritykset. 
 
 Oppimismenetelmät 
 

Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-
raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa. 
Erilaisilla suunnittelu- ja simulointiohjelmilla myös tutkitaan järjestelmien ja komponent-
tien toimintaa. 

 
 Oppimismateriaalit 
 

Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia.  Opiskelijat hankki-
vat myös tietoa itsenäisesti ja tuottavat siitä oppimismateriaalia. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 
näytöillä. Näytöt voidaan toteuttaa oppilaitoksessa, yrityksissä, projekteissa, tuotantotyö-
harjoitteiden aikana tai kilpailutoiminnan valmennus- tai kilpailutilanteissa.  

2.1.2.3. Kiinteistöjen sisäjohtoasennukset 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii selvittämään asennuskohteen doku-
menteista tilaluokat, laitteiden kotelointiluokat ja asennuspaikat sekä määrittelemään 
työssä tarvittavat telineet ja nostolaitteet työturvallisuuslain vaatimusten mukaan, sekä 
varaamaan ja käyttämään asennustyössä tarvittavia työ- ja suojeluvälineitä. Opiskelija 
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oppii valitsemaan yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit, sekä tietämään niiden raken-
teet, sallitut vetolujuudet, taivutussäteet sekä asennuslämpötilat. Hän oppii asentamaan 
maadoitus- ja potentiaalitasausjohdotukset kytkentöineen niitä koskevien suunnitelmien 
mukaisesti. 

 
Opiskelija oppii toteuttamaan kaapeloinnit häiriösuojausvaatimusten mukaisesti sekä 
oppii asentamaan ja kytkemään sähkösuunnitelman mukaiset valaistuksen ohjaus- ja 
pistorasiakalusteet sekä asennuksiin liittyvät jako-, haaroitus- ja valaisinpistorasiat. Hän 
oppii tekemään kaapelien kuorinta-, päättämis- ja kytkentätyöt sekä kaapelien merkintä-
työt sekä suojaamaan kaapelit huomioiden asennusympäristöstä aiheutuvat vaatimuk-
set. 

 
Opiskelija oppii asentamaan sähkökeskukset erityyppisille asennusalustoille ja asennus-
tiloihin sekä tekemään johdotukset keskuksiin kotelointiluokkaa heikentämättä ja me-
kaanisen suojauksen vaatimukset täyttäen ja kytkemään keskukseen liittyvät johtimet, 
johdot ja kaapelit. Hän oppii tekemään tarvittavia lisäyksiä ja muutoksia kalustukseen 
ohjeiden mukaisesti sekä myös keskusasennuksiin liittyvät merkinnät. 

 
Opiskelija oppii tekemään SFS 6000 standardin mukaisen käyttöönottotarkastuksen ja 
täyttämään kohdetta varten laaditut käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja lisäämään asen-
nuspiirustuksiin tarkastuksien tai työn tekemisen aikana ilmenneet muutokset. 

 
Opiskelija oppii tietämään sähköasennusten yhteydessä tehtävän oman työn varmen-
tamisen tärkeyden ja merkityksen koko asennustyön aikana ennen asennustöiden tilaa-
jalle luovuttamista. 

 
Opiskelija oppii tulkitsemaan ja piirtämään asennuspiirustuksia sekä pää- ja piirikaavioi-
ta ja tulkitsemaan kokoonpanopiirustuksia sekä keskusten kojeluetteloita sekä lisää-
mään niihin työn aikana syntyneet mahdolliset muutokset. 

 
Opiskelija oppii käyttämään myös voimassaolevien määräysten ja standardien (esim. 
SFS 6000) ja sähköturvallisuustutkinto 2:een (sähköpätevyys 2) liittyviä julkaisuja tarvit-
semansa tiedon hankkimiseen sekä tuntemaan laatujärjestelmien tarkoituksen ja peri-
aatteen. Hän oppii toimimaan sähköturvallisuustoimintaohjeen mukaisesti kuten esim. 
sähköalan ammatilliseen koulutukseen Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:n julkaiseman 
sähköturvallisuustoimintaohjeen mukaisesti 

 
Opiskelija oppii antamaan valmistuneen sähköasennustyön käytön opastuksen. 

 
Keskeinen sisältö 
o Asennuskohteen dokumenttien lukeminen ja työn suunnittelu niiden avulla 
o Maadoitus- ja potentiaalintasausjohdotusten kytkennät 
o SFS 6000 standardin mukaisen käyttöönottotarkastuksen tekeminen ja käyttöönotto-

tarkastuspöytäkirjan täyttäminen 
o Sähkökeskusten johdottaminen ja asennukset erityyppisille alustoille 
o Asennuspiirustusten sekä pää- ja piirikaavioiden tulkinta ja piirtäminen 
o Käytön opastus valmistuneelle sähköasennustyölle 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-
mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 
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Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-
malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 

Oppimisympäristöinä ovat luokka, työsalit, oppilaitoksen työmaat ja projektit sekä yrityk-
set. 

 
 Oppimismenetelmät 
 

Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-
raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa.  

 
 Oppimismateriaalit 
 

Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia.  Opiskelijat hankki-
vat myös tietoa itsenäisesti ja tuottavat siitä oppimismateriaalia. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 
näytöillä. Näytöt voidaan toteuttaa oppilaitoksessa, yrityksissä, projekteissa, tuotantotyö-
harjoitteiden aikana tai kilpailutoiminnan valmennus- tai kilpailutilanteissa. 

2.1.2.4. Teollisuuden asennukset, kokoonpanotyöt ja pienkonekorjaukset 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tuntemaan erityyppisten kokoonpanote-
ollisuuksien komponentit, valitsemaan yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit, sekä tie-
tämään niiden rakenteet, sallitut vetolujuudet, taivutussäteet sekä asennus- ja käyttö-
lämpötilat. Hän oppii asentamaan kokoonpanopiirustusten, pää- ja piirikaavioiden sekä 
kytkentätaulukoiden avulla oikeat kalusteet, kaapelireitti-, putkitus- ja kaapelimateriaalit 
ja muut kokoonpanoon liittyvät tarvikkeet ja asentamaan ja kiinnittämään johtimet ja 
kaapelit kaapelireitteihin suunnitelmien mukaan. 

 
Opiskelija oppii mitoittamaan, kuorimaan ja asentamaan keskus ym. kokoonpanoon liit-
tyvät johtimet, huoltamaan ja korjaamaan yleisimpiä sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä 
kulutuskojeita, kuten pistorasialiitännäiset käsityökalut, sähkölämmittimet, kiukaat ja lie-
det. Hän oppii hyödyntämään laitekorjauksen avuksi laadittuja oppaita ja muuta materi-
aalia sekä etsimään säädöksistä (lait, asetukset, ministeriöiden määräykset ja päätökset 
sekä standardit) alaa koskevia tietoja. 

 
Keskeinen sisältö 
o Kokoonpanoteollisuuden komponentit ja niiden ominaisuudet 
o Kokoonpanoon liittyvien kalusteiden, kaapeleiden ja tarvikkeiden asentaminen ko-

koonpanopiirustusten ja muiden kaavioiden avulla 
o Johtimien mitoitus, kuorinta ja asennus keskuksiin 
o Sähkötyökalujen ja sähkökäyttöisten kulutuskojeiden huolto ja korjaus 
o Korjausoppaiden ja muun materiaalin hyödyntäminen laitekorjauksessa  
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-
mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-
malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 

Oppimisympäristöinä ovat luokka, työsalit ja projektit sekä yritykset. 
 
 Oppimismenetelmät 
 

Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-
raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa.  

 
 Oppimismateriaalit 
 

Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia.  Opiskelijat hankki-
vat myös tietoa itsenäisesti ja tuottavat siitä oppimismateriaalia. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 
näytöillä. Näytöt voidaan toteuttaa oppilaitoksessa, yrityksissä, projekteissa, tuotantotyö-
harjoitteiden aikana tai kilpailutoiminnan valmennus- tai kilpailutilanteissa. 

2.1.2.5. Sähkö- ja automaatiotyöt 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija tekee sähkö- ja/tai automaatioasennustyö-
paikassa tai teolliseen kokoonpanoon liittyvässä työpaikassa sähkö- ja automaatiotek-
niikan perusasennustöitä työssäoppimispaikan suuntautumisen mukaan. 

 
Opiskelija suunnittelee omaa työtään ja valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työ-
menetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hän 
selviytyy työtehtävistä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toimin-
nassaan toimien oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Opiskelija kehittää toimintaansa laatu-
tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen. Hän 
työskentelee kustannus- ja materiaalitehokkaasti ja sopeuttaa itsenäisesti työskentelyn-
sä muuttuviin olosuhteisiin. Opiskelija valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työväli-
neet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet. Hän käyttää tarvikkeita ja 
materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon materiaali- ja energiatehok-
kuuden. 

 
Opiskelija hyödyntää työssään sähkö- ja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita ja osaa 
arvioida tarvitsemansa tiedon oikeellisuutta ja luetettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä. 
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Opiskelija osaa kehittää toimintaansa turvallisemmaksi ja havaitsee ja tunnistaa työhön-
sä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä. Hän osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työ-
menetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön. Opiskelija selviytyy itsenäisesti yllättävis-
täkin ongelmatilanteista ja työskentelee innovatiivisesti ja uutta luovasti ottaen ympäris-
tön odotukset huomioon. Opiskelija sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toi-
mintaa sekä noudattaa sovittuja työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista. 
Hän on myös yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmien-
sä kanssa.  
 
Keskeinen sisältö 
o työskentely sähkö- tai automaatioalan yrityksessä tai teolliseen kokoonpanoon liitty-

vässä työpaikassa 
o oman työn ja työmenetelmien suunnittelu ja laadukas työskentely 
o itsenäinen ja turvallinen työskentely 
o yhteistyö työympäristön ja sidosryhmien kanssa 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-
mista ja se perustuu työssäoppimisen ohjaajan jatkuvaan havainnointiin ja palautteen 
antamiseen opiskelijalle sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoittei-
siin. Opettaja on yhteydessä työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ja ohjaa opiskelijaa hä-
nen tarpeidensa mukaisesti. Opettaja käy vähintään yhden kerran työssäoppimispaikalla 
ja on muuten yhteydessä työssäoppimispaikan ohjaajaan ja opiskelijaan puhelimen, 
sähköpostin tai muun viestintävälineen avulla. 

 
Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan ja työssä-
oppimisjakson puolivälissä pidetään väliarviointi, jossa työpaikkaohjaaja, opiskelija ja 
opettaja arvioivat oppimisen etenemistä ja tarkentavat työssäoppimisjakson loppuajan 
tavoitteita. 

 
Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 

Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, yritetään 
muuttaa työtehtäviä ja/tai tarvittaessa vaihdetaan työssäoppimispaikkaa. 

 
 Oppimisympäristöt 
 

Oppimisympäristönä on työssäoppimispaikka sähkö- / automaatioasennustyöpaikassa 
tai teolliseen kokoonpanoon liittyvässä työpaikassa. 

 
 Oppimismenetelmät 
 

Opiskelija tekee sähkö- ja automaatioalan töitä itsenäisesti työpaikkaohjaajan ohjauk-
sessa.  

 
 Oppimismateriaalit 
 

Oppimismateriaalina käytetään työssäoppimispaikan työtehtävissä käytettävää materi-
aalia. 
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 Osaamisen arviointi 
 

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

2.1.3. Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o tietää, kuinka sähkön tuotannon on toteutettu Suomessa ja mitä eri voimalaitostyyp-
pejä siinä käytetään 

o tietää valtakunnallisen sähkönjakelun periaatteen ja eri siirto- ja jakelujännitteet 
o tietää sähkön siirto- ja jakeluverkoissa käytettävät pääkomponentit 
o osaa selvittää sähkön siirron voimalaitokselta kuluttajalle 
o Sähköpiirustusten, sähköselityksen, asennus- ja käyttöohjeiden hallinta ja käyttö 

o tuntee eri rakennusten sähköasennuksissa käytettävät yleisimmät sähköpiirrosmerkit 
o osaa lukea sähköpiirustuksia siten, että kyseisen työn tekeminen mahdollistuu itse-

näisesti tai pienellä opastuksella 
o osaa lukea ja soveltaa sähköselostusta 
o osaa lukea järjestelmäkohtaisia ohjeita ja toimia niiden mukaan 
o osaa tulkita asemapiirroksia, järjestelmäkaavioita, laiteluetteloita ja sähköselostuksia 

sekä tehdä niihin työn aikana syntyneet mahdolliset muutokset 
o osaa laatia pienimuotoisesta kohteesta työsuunnitelman, jonka perusteella työ voi-

daan toteuttaa. 
o osaa tehdä sähköpiirustuksiin muutosmerkinnät oikeilla piirrosmerkeillä 
o osaa lukea asennusohjeita ja niiden perusteella asentaa sekä kytkeä eri järjestel-

mien sähkölaitteita verkkoon 
o osaa antaa käytön opastuksen asiakkaalle käyttöohjeita apuna käyttäen 
o tuntee valaistustekniikan perusteista valaistusvoimakkuuden 
o tuntee yleisimmät valonlähteet, niiden värilämpötilat, värisävyt ja liitäntälaitteet 
o tuntee erilaiset valaisinrakenteet ja osaa valita kuhunkin rakenteeseen sopivan va-

lonlähteen 
o tiedostaa energian säästön merkityksen valaistuksen suunnittelussa ja asennuksissa 
o osaa asentaa erilaiset pinta- ja uppovalaisimet valaisinvalmistajan ohjeiden avulla 

oikein huomioiden valaisimen asennusasennon ja kotelointiluokan tilaluokituksen 
vaatimusten mukaan 

o osaa ottaa huomioon valaisimien huollolle asetettavat vaatimukset 
o osaa asentaa valaistuksen ohjaukseen tarkoitetut komponentit kuten esim. kytkimet, 

painikkeet 
o tuntee eri sähkölämmitysmuotojen toimintaperiaatteet ja sähkölämmitys asennuksia 

koskevat kohdat asennusstandardista 
o osaa tunnistaa sähkölämmityksen aiheuttaman mahdollisen palovaaran ja sen pe-

rusteella osaa arvioida lämmittimen soveltuvuuden ko. paikkaan 
o osaa asentaa valmistajien asennusohjeiden mukaan esim. patterilämmityksen, lattia-

lämmityksen, kattolämmityksen, saattolämmityksen, sulanapitolämmityksen, sähkö-
kattilan ja sähkövastuksilla lämmitettävän vesivaraajan 

o osaa mitoittaa sähkölämmityksen tehontarpeen pienehköön tilaan ja valita siihen so-
pivan lämmitysratkaisun 

o osaa asentaa eri lämmitysmuodoille tarkoitetut lämmönsäätöjärjestelmät 
o ymmärtää lämpötilan pudotuksen vaikutuksen energian säästössä. 
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o osaa lukea sähkölaitteen arvokilvestä tai asennusohjeesta olennaiset tiedot ja pää-
tellä sen perusteella laitteen soveltuvuuden asennettavaan paikkaan 

o osaa määritellä laitteen tehon perusteella pienitehoisten laitteiden ryhmäjohdot ja 
suojalaitteet. 

o osaa asentaa laitteille vaadittavat turvalaitteet kuten esim. turvakytkimen, hätä-
pysäyttimen tms. 

o osaa tehdä laiteasennuksille tyypilliset johtotiet ja asentaa johdot esteettisesti sopi-
valla tavalla. 

o tuntee eri kotelointiluokat ja osaa käyttää sopivia tiivisteitä kaapeleiden läpivienneis-
sä. 

o tuntee ja osaa ottaa huomioon asennustyössään voimassaolevan jakokeskusstan-
dardin vaatimukset jakokeskuksien rakenteesta, sijoituksesta ja johtojen liittämisestä 
jakokeskuksiin 

o tuntee eri jakokeskusrakenteet kuten kehikko-, kotelo- ja kennokeskukset 
o osaa tehdä johtojen ja kaapeleiden läpiviennit kotelointiluokkaa heikentämättä 
o osaa tehdä tarvittavat lisärei’itykset lisättäville komponenteille keskuksen kanteen, 

asennuslevyihin tms. oikeita työkaluja käyttäen 
o osaa lisätä keskuksen sisälle tarvittavat komponentit valmistajien asennusohjeita 

noudattaen 
o osaa tehdä keskuksien sisäisen johdotuksen siististi oikeita johtoreittejä käyttäen 
o osaa kytkeä johdot ja kaapelit keskukseen oikeita työvälineitä ja -menetelmiä käyttä-

en 
o osaa asentaa omakoti-, pari- ja rivitalon sähkölämmityksen ohjaukseen tarkoitetut 

kaapelit ja kytkeä ne keskukseen 
o osaa asentaa suoran ja epäsuoran mittauskytkennän keskukseen 
o tuntee virtamuuntajien muuntosuhteet ja tarkkuusluokat 
o osaa tehdä keskusten komponenttien merkinnät asennuksia vastaaviksi ja tehdä tar-

vittavat korjaukset piirustuksiin. 
o tietää sähköurakointiin liittyvän työ- ja sähkötyöturvallisuusorganisaation työmaalla 
o tietää sähköasentajan, kärkimiehen ja projektinhoitajan tehtävät sähköistysprojektis-

sa 
o tietää työmaalla toimivat muut urakoitsijat kuten pääurakoitsijan, eri alaurakoitsijat 

kuten esim. LVI-urakoitsijan 
o tuntee oman asemansa työpaikalla ja osaa kysyä tarvittaessa neuvoa saamansa oh-

jeistuksen mukaan 
o osaa sosiaalisessa toiminnassaan ottaen huomioon muiden urakoitsijoiden vaati-

mukset ja tarpeet 
o osaa käyttäytyä asiallisesti ja sovittelevasti hoitaessaan asioita muiden urakoitsijoi-

den edustajien kanssa 
o tietää työmaan puhtaanapidon merkityksen työturvallisuudessa ja osaa toimia pää-

urakoitsijan vaatimusten mukaan 
o tietää yleisten sopimusehtojen YSE 98 sisällöt soveltuvin osin ja osaa toimia niissä 

esitettyjen vaatimusten mukaan 
o tunnistaa viallisen sähkölaitteen tai -asennuksen osan ja osaa ilmoittaa siitä käytös-

sä olevan ilmoituskäytännön mukaisesti 
o osaa informoida asiakasta viallisesta sähkölaitteesta tai -asennuksesta ja esittää sii-

tä korjaustoimenpide-ehdotuksen 
o osaa hahmottaa vian luonteen ja osaa sen perusteella valita vianetsintämenetelmän 
o osaa soveltaa sähkötekniikan perusteissa opittuja asioita ja ajatella loogisesti vianet-

sinnän yhteydessä 
o osaa käyttää vianetsinnässä oikeita mittalaitteita ja mitata niillä turvallisesti mittalait-

teen käyttöohjeen mukaisesti 
o osaa tulkita mittaustuloksia ja päätellä niiden perusteella sähkölaitteen tai -asen-

nuksen kunnon 
o osaa erottaa sähkölaitteen tai -asennuksen osan luotettavasti sähköverkosta kor-

jausta tai huoltoa varten ja osaa ilmoittaa siitä asianomaisille tahoille 
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o tuntee kunnossapitotöiden turvallisuusvaatimukset 
o tuntee sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet ja osaa tulkita niistä sähkölaitteille ase-

tetut huoltovälit 
o osaa huoltaa sähkölaitteen oikeita työmenetelmiä, työkaluja, tarvikkeita ja aineita 

käyttäen 
o tietää asentamansa sähkölaitteiston käyttöönottoon liittyvät työt ja tietää käyttöön-

oton merkityksen toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi 
o osaa testata eri järjestelmien toimivuuden 
o osaa selvittää asentamansa sähkölaitteiston käytön ja osaa antaa käytönopastuksen 

asiakkaalle 
o osaa asentaa sähköasennuksissa käytettävät tyypilliset johtotiet kuten kaapelihyllyt, 

valaisinripustuskiskot, johtokanavat, johtokourut ja sähkölistat 
o osaa toteuttaa johdotukset ja kaapelointiasennukset emc-suojauksen vaatimalla ta-

valla ja tietää johdotuksissa ja kaapeloinneissa esiintyvän emc- suojauksen merki-
tyksen 

o tuntee eri johtoteille tyypilliset ratkaisut emc-suojauksen toteuttamiseksi ja osaa to-
teuttaa asennukset niiden mukaisesti 

o tuntee yleisesti käytössä olevat erilaiset putki- ja johtotyypit. 
o osaa ottaa huomioon eri materiaalien vaikutukset putkien ja johtojen asennettavuu-

teen ja osaa asentaa ne valmistajan antamien ohjeiden mukaan eri asennuspaikkoi-
hin kuten pinta-, uppo- ja maa- ja vesistöasennuksiin 

o osaa siistin ja taloudellisen asennustavan ottaen huomioon eri asennustapojen aset-
tamat vaatimukset 

o osaa valita ja käyttää kuhunkin asennuspaikkaan sopivia kiinnitystarvikkeita 
o osaa ottaa huomioon eri sähkölaitteiden kotelointiluokkavaatimukset, osaa käyttää 

oikeita laippoja ja tiivisteitä johtojen ja putkien läpivienneissä ja osaa oikeat työme-
netelmät läpivientejä suorittaessaan kotelointiluokkaa heikentämättä 

o osaa käyttää johtimien liitoksissa oikeita asennusmenetelmiä ja liitostarvikkeita 
o osaa ottaa huomioon erilaisten liitostekniikoiden asettamat vaatimukset liitosten ki-

reydelle ja osaa kiristää liitokset tarvikevalmistajan antamien ohjeiden mukaan 
o ymmärtää liitosten kireyden merkityksen henkilöturvallisuudelle, paloturvallisuudelle 

ja häiriöttömälle käytölle 
o osaa asentaa erilaiset himmentimet, lähestymiskytkimen ja porrasvaloautomaatin 

pinta- ja uppoasennuksissa eri asennusympäristöissä 
o osaa tehdä teletekniset (esim. tieto- ja antenniverkkoihin ja palo- ja turvallisuusjärjes-

telmiin liittyvät) asennukset ja kaapeloinnit 
o tuntee tavallisimpien hyvinvointiteknologiaan kuuluvien laitteiden toimintaperiaatteita 

niin, että osaa tehdä asennukset ja kaapeloinnit käyttötarkoituksen mukaisesti oikei-
siin paikkoihin; esimerkiksi asentaa kuulovammaisten apuvälineen induktiosilmukan 
kuuluvuuden kannalta oikeaan paikkaan 

o tietää nykyaikaisten valaistuksen ohjausjärjestelmien toimintaperiaatteet 
o tuntee siirrettävien, kiinteiden ja kiinteästi asennettavien laitteiden asennustapojen 

vaatimukset 
o osaa mitata moottorikäyttöjen yhteydessä vaihevirrat ja sähköverkon kiertosuunnan, 

säätää suojalaitteet kuten lämpöreleen moottorin kuormitusvirran mukaan ja tarkas-
taa suojalaitteiden sopivuuden toisiinsa 

o osaa taltioida sähkölaitteiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet tehtävän asennus-
työn aikana ja luovuttaa ohjeet asiakkaalle työn päättyessä 

o tuntee pienjänniteilmajohtoverkon rakenteet ja hallitsee suojavälineiden käytön 
o tuntee pylväsluokat ja pylväässä olevat merkinnät (esim varoitusnauhat, johtolähdöt, 

jakoraja, takasyöttö, yhteiskäyttö) 
o tietää työskentelyn kreosooli pylväissä suojauksineen, ja pylväiden käsittelyn 
o tietää pylvään pystyttämisen eri maaperään ja tietää siinä käytettävät komponentit 
o tietää miten kalliopylväs pystytetään ja tietää siinä käytettävät komponentit 
o osaa asentaa harusvaijerin ja haruslimpun 
o osaa asentaa linja- ja päätemaadoituksen pylväälle 
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o osaa asentaa pylvääseen erilaiset koukut ja kannattimet 
o tietää johdon pylvääseen vetämiseen liittyvät asiat kuten vetorullat, vetonarun ja joh-

donvetokoneen 
o osaa kiristää AMKA- johtimen ja asentaa johdon ripustimelle tai koukulle 
o osaa päättää eri poikkipintaiset AMKA- johtimet päätepitimillä 
o osaa tehdä jatkoksen ja haaroituksen AMKA- johtoon 
o osaa johtomerkinnät ja asentaa yhteiskäyttönauhan 
o osaa asentaa katu- tai pihavalaisimen pylvääseen 
o osaa asentaa rakennuksen liittymisjohdon pylvääseen ja kytkeä sen ilmajohtoon 
o tietää maakaapeliojalle asetetut vaatimukset ja osaa asentaa tai valvoa maakaapelin 

asentamisen ojaan 
o tuntee eri 0,4 kV maakaapelityypit 
o tietää oja-asennuksessa käytettävät putkirakenteet ja osaa vetää maakaapelin put-

keen 
o osaa merkitä maakaapeliojan varoitusnauhalla ja tietää maakaapeliojan täyttöön so-

veltuvan maa-aineksen ja osaa valvoa kaapeliojan täytön 
o hallitsee maadoituselektrodin asentamisen kaapeliojaan 
o tuntee kaapelisuojat (kourut yms.) 
o tuntee maakaapelin auraukseen liittyviä määräyksiä 
o osaa tehdä pienjännitemaakaapelin päätteen ja jatkoksen valmistajan ohjeiden mu-

kaan 
o osaa mittauksin todeta maakaapelin kuntoisuuden 
o osaa lukea asemapiirustusta tai maakaapelikarttaa ja tehdä tarvittavat muutokset 

siihen sekä merkitä maakaapeleiden asennusreitit standardin vaatimusten mukai-
sesti 

o osaa tehdä tarvittavat kaapelimerkinnät 
o osaa tehdä käyttöönottotarkastuksen alle 1000 V:n ilmajohto- ja maakaapeliverk-

koon 
 

Kaikkia yllä mainittuja keskeisiä sisältöjä koskeva 
o osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja 

energiatehokkaasti 
 

 Osaamisen arviointi  
 http://www.oph.fi/download/162889_sahko_ja_automaatiotekniikan_pt_01082015.pdf 
  
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
  
 Tutkinnon osaa tai sen osa-aluetta vastaava, opiskelijan aiempien opintojen, työkoke-

muksen tai meneillään olevien opintojen aikana hankkima osaaminen. Tutkinnon osan 
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloitta-
villa vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnus-
tamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Valaistuksen ja sähkölämmityksen mitoitus ja asennukset 5 osp 
o Sähkön tuotanto ja siirto ja toimiminen sähköalalla 3 osp 
o Jakokeskus- ja laiteasennukset, kiinteistöautomaatio ja testaustyöt 5 osp 
o Kiinteistöjen sähköasennustyöt, pienjänniteverkostoasennukset ja mittarointi 5 osp 
o Sähköasennustyöt 12 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija oppii noudattamaan työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa 
itselleen eikä muille ja käyttämään turvallisesti ja oikein ohjeiden mukaisia suojaimia, 
työvälineitä sekä asennuksissa käytettäviä erikoistyökaluja ja työmenetelmiä. Hän oppii 

http://www.oph.fi/download/162889_sahko_ja_automaatiotekniikan_pt_01082015.pdf
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noudattamaan työaikoja ja käyttäytymään asiallisesti sekä tekemään annetut tehtävät 
loppuun tai ilmoittamaan ja selvittämään, miksi työ on jäänyt kesken. Opiskelija oppii 
myös huoltamaan työvälineitään ja käyttämään tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominai-
suuksien edellyttämällä tavalla. Hän oppii tarvikkeiden valintoja tehdessään toimimaan 
ympäristö- ja kustannustietoisesti sekä materiaali- ja energiatehokkaasti ja huomioimaan 
asiakkaan tarpeet. 
 
Opiskelijalle pyritään järjestämään opintojen aikana vähintään yksi käynti sähköalan 
messuilla, näyttelyssä, taitajakisoissa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa, jossa hän 
voi vahvistaa ammatti-identiteettiään ja elinikäisen oppimisen avaintaitojaan. 
 

 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tähän tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-

alueista: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaami-
nen ja yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä opiskelijan valinnan 
mukaan sosiaalisesta ja kulttuurisesta osaamisesta. 

2.1.3.1. Valaistuksen ja sähkölämmityksen mitoitus ja asennukset 

 
 Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tuntemaan valaistustekniikan perusteis-

ta valaistusvoimakkuuden sekä yleisimmät valonlähteet, niiden värilämpötilat, värisävyt 
ja liitäntälaitteet. Hän oppii tuntemaan erilaiset valaisinrakenteet ja valitsemaan kuhunkin 
rakenteeseen sopivan valonlähteen. Opiskelija oppii tiedostamaan energian säästön 
merkityksen valaistuksen suunnittelussa ja asennuksissa ja asentamaan erilaiset pinta- 
ja uppovalaisimet valaisinvalmistajan ohjeiden avulla oikein huomioiden valaisimen 
asennusasennon ja kotelointiluokan tilaluokituksen vaatimusten mukaan. 

 
 Opiskelija oppii ottamaan huomioon valaisimien huollolle asetettavat vaatimukset ja 

asentamaan valaistuksen ohjaukseen tarkoitetut komponentit kuten esim. kytkimet ja 
painikkeet. Opiskelija oppii tuntemaan eri sähkölämmitysmuotojen toimintaperiaatteet ja 
sähkölämmitysasennuksia koskevat kohdat asennusstandardista. Hän oppii tunnista-
maan sähkölämmityksen aiheuttaman mahdollisen palovaaran ja sen perusteella oppii 
arvioimaan lämmittimen soveltuvuuden ko. paikkaan. Hän oppii asentamaan valmista-
jien asennusohjeiden mukaan esim. patterilämmityksen, lattialämmityksen, kattolämmi-
tyksen, saattolämmityksen, sulanapitolämmityksen, sähkökattilan ja sähkövastuksilla 
lämmitettävän vesivaraajan. Hän myös oppii mitoittamaan sähkölämmityksen tehontar-
peen pienehköön tilaan ja valitsemaan siihen sopivan lämmitysratkaisun. Opiskelija op-
pii asentamaan eri lämmitysmuodoille tarkoitetut lämmönsäätöjärjestelmät ja oppii ym-
märtämään lämpötilan pudotuksen vaikutuksen energian säästössä. 

 
Keskeinen sisältö 
o valaistusvoimakkuus, yleisimmät valonlähteet ja niiden rakenne 
o valaisinasennukset valaisinvalmistajan ohjeiden avulla 
o eri sähkölämmitysmuotojen toimintaperiaatteet 
o sähkölämmityksen asennukset valmistajan ohjeiden mukaan 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 
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 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-
malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä ovat luokka ja työsali. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-

raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa. 
Tehdyt työt opitaan mittaamalla varmistamaan toimiviksi. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia ja verkkoympäris-

töä. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 

näytöllä. 

2.1.3.2. Sähkön tuotanto ja siirto ja toimiminen sähköalalla 

 
 Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tietämään, kuinka sähkön tuotanto on 

toteutettu Suomessa ja mitä eri voimalaitostyyppejä siinä käytetään ja oppii myös tietä-
mään valtakunnallisen sähkönjakelun periaatteen ja eri siirto- ja jakelujännitteet. Hän 
oppii tietämään sähkön siirto- ja jakeluverkoissa käytettävät pääkomponentit ja selvittä-
mään sähkön siirron voimalaitokselta kuluttajalle. Hän oppii tietämään sähköurakointiin 
liittyvän työ- ja sähkötyöturvallisuusorganisaation työmaalla sekä sähköasentajan, kär-
kimiehen ja projektinhoitajan tehtävät sähköistysprojektissa. Hän oppii myös tietämään 
työmaalla toimivat muut urakoitsijat kuten pääurakoitsijan ja eri aliurakoitsijat kuten 
esim. LVI-urakoitsijan. 
 

 Opiskelija oppii tuntemaan oman asemansa työpaikalla ja oppii kysymään tarvittaessa 
neuvoa saamansa ohjeistuksen mukaan. Hän oppii sosiaalisessa toiminnassaan otta-
maan huomioon muiden urakoitsijoiden vaatimukset ja tarpeet ja oppii käyttäytymään 
asiallisesti ja sovittelevasti hoitaessaan asioita muiden urakoitsijoiden edustajien kans-
sa.  
 

 Opiskelija oppii tietämään työmaan puhtaanapidon merkityksen työturvallisuudessa ja 
oppii toimimaan pääurakoitsijan vaatimusten mukaan. Hän oppii tietämään rakennus-
urakan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) sisällöt soveltuvin osin ja osaa toimia niissä 
esitettyjen vaatimusten mukaan.  
 

 Opiskelija oppii käyttämään ja hallitsemaan sähköpiirustuksia, sähköselityksiä, asennus- 
ja käyttöohjeiden hallintaa ja käyttöä. Hän oppii tuntemaan eri rakennusten sähköasen-
nuksissa käytettävät yleisimmät sähköpiirrosmerkit. Hän myös oppii tekemään sähköpii-
rustuksiin muutosmerkinnät oikeilla piirrosmerkeillä ja lukemaan asennusohjeita ja nii-
den perusteella asentamaan sekä kytkemään eri järjestelmien sähkölaitteita verkkoon. 
Hän oppii myös antamaan käytön opastuksen asiakkaalle käyttöohjeita apuna käyttäen. 
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Keskeinen sisältö 
o sähkön tuotantomenetelmät ja sähköenergian siirto Suomessa 
o sähkön siirto- ja jakeluverkon komponentit 
o sähköurakointiin liittyvät työ- ja sähköturvallisuusorganisaatiot työmaalla 
o eri osapuolten tehtävät sähköistysprojektissa 
o sähköpiirustusten hallinta 
o YSE 98 sisällöt soveltuvin osin 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä ovat luokka ja työsali. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään teoriaopetusta ja simuloituja työelämän tilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 

näytöllä. 

2.1.3.3. Jakokeskus- ja laiteasennukset, kiinteistöautomaatio ja testaustyöt 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tuntemaan ja ottamaan huomioon 
asennustyössään voimassaolevan jakokeskusstandardin vaatimukset jakokeskuksien 
rakenteesta, sijoituksesta ja johtojen liittämisestä jakokeskuksiin. Hän oppii tuntemaan 
eri jakokeskusrakenteet kuten kehikko-, kotelo- ja kennokeskukset ja oppii tekemään 
johtojen ja kaapeleiden läpiviennit kotelointiluokkaa heikentämättä. 

 
Opiskelija oppii tekemään tarvittavat lisärei’itykset lisättäville komponenteille keskuksen 
kanteen, asennuslevyihin tms. oikeita työkaluja käyttäen. Hän oppii lisäämään keskuk-
sen sisälle tarvittavat komponentit valmistajien asennusohjeita noudattaen ja tekemään 
keskuksien sisäisen johdotuksen siististi oikeita johtoreittejä käyttäen. Hän oppii myös 
kytkemään johdot ja kaapelit keskukseen oikeita työvälineitä ja -menetelmiä käyttäen. 
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Opiskelija oppii asentamaan omakoti-, pari- ja rivitalon sähkölämmityksen ohjaukseen 
tarkoitetut kaapelit ja kytkemään ne keskukseen. Hän oppii asentamaan suoran ja epä-
suoran mittauskytkennän keskukseen ja oppii tuntemaan virtamuuntajien muuntosuhteet 
ja tarkkuusluokat. 

 
Opiskelija oppii tekemään keskusten komponenttien merkinnät asennuksia vastaaviksi 
ja tekemään tarvittavat korjaukset piirustuksiin. Hän oppii lukemaan sähkölaitteen arvo-
kilvestä tai asennusohjeesta olennaiset tiedot ja päättelemään sen perusteella laitteen 
soveltuvuuden asennettavaan paikkaan. Hän oppii määrittelemään laitteen tehon perus-
teella pienitehoisten laitteiden ryhmäjohdot ja suojalaitteet ja asentamaan laitteille vaa-
dittavat turvalaitteet kuten esim. turvakytkimen, hätäpysäyttimen tms. 

 
Opiskelija oppii tekemään laiteasennuksille tyypilliset johtotiet ja asentamaan johdot es-
teettisesti sopivalla tavalla. Hän oppii tuntemaan eri kotelointiluokat ja oppii käyttämään 
sopivia tiivisteitä kaapeleiden läpivienneissä. Opiskelija oppii myös koestamaan ja tes-
taamaan järjestelmien toimivuuden ja tuntemaan jonkin kiinteistöautomaatiojärjestelmän 
toiminnan. 

 
Keskeinen sisältö 
o jakokeskusrakenteet ja kaapeleiden läpiviennit 
o komponenttien asennus jakokeskuksiin ja niiden sisäinen johdotus 
o sähkölämmityksen ohjauskaapeleiden asennus ja kytkentä jakokeskukseen 
o suoran ja epäsuoran mittauskytkennän asennus keskukseen 
o järjestelmien koestaminen ja testaus 
o jonkin kiinteistöautomaatiojärjestelmän toiminnan tunteminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-
mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-
malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 

Oppimisympäristöinä ovat luokka, työsali ja mahdollisesti oppilaitoksen työmaa. 
 
 Oppimismenetelmät 
 

Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-
raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa. 
Tehdyt työt opitaan mittaamalla varmistamaan toimiviksi. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia. 
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 

näytöllä. 

2.1.3.4. Kiinteistöjen sähköasennustyöt, pienjänniteverkostoasennukset ja mittarointi 

 
 Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii asentamaan sähköasennuksissa käytet-

tävät tyypilliset johtotiet kuten kaapelihyllyt, valaisinripustuskiskot, johtokanavat, johto-
kourut ja sähkölistat. Opiskelija oppii toteuttamaan johdotukset ja kaapelointiasennukset 
emc-suojauksen vaatimalla tavalla ja tietää johdotuksissa ja kaapeloinneissa esiintyvän 
emc- suojauksen merkityksen. Hän oppii tuntemaan eri johtoteille tyypilliset ratkaisut 
emc-suojauksen toteuttamiseksi ja oppii toteuttamaan asennukset niiden mukaisesti. 

 
 Opiskelija oppii tuntemaan yleisesti käytössä olevat erilaiset putki- ja johtotyypit ja otta-

maan huomioon eri materiaalien vaikutukset putkien ja johtojen asennettavuuteen ja op-
pii asentamaan ne valmistajan antamien ohjeiden mukaan eri asennuspaikkoihin kuten 
pinta-, uppo- ja maa- sekä vesistöasennuksiin. Hän oppii siistin ja taloudellisen asennus-
tavan ottaen huomioon eri asennustapojen asettamat vaatimukset ja oppii valitsemaan 
ja käyttämään kuhunkin asennuspaikkaan sopivia kiinnitystarvikkeita. Hän oppii myös 
ottamaan huomioon eri sähkölaitteiden kotelointiluokkavaatimukset ja käyttämään oikei-
ta laippoja ja tiivisteitä johtojen ja putkien läpivienneissä ja oikeita työmenetelmiä läpi-
vientejä suorittaessaan kotelointiluokkaa heikentämättä. 

 
 Opiskelija oppii käyttämään johtimien liitoksissa oikeita asennusmenetelmiä ja liitostar-

vikkeita ja ottamaan huomioon erilaisten liitostekniikoiden asettamat vaatimukset liitos-
ten kireydelle ja oppii kiristämään liitokset tarvikevalmistajan antamien ohjeiden mukaan. 
Opiskelija oppii ymmärtämään liitosten kireyden merkityksen henkilöturvallisuudelle, pa-
loturvallisuudelle ja häiriöttömälle käytölle. Hän oppii asentamaan erilaiset himmentimet, 
lähestymiskytkimen ja porrasvaloautomaatin pinta- ja uppoasennuksissa eri asennus-
ympäristöissä. Hän myös oppii tietämään nykyaikaisen valaistusohjausjärjestelmän toi-
mintaperiaatteen. 

 
 Opiskelija oppii tuntemaan siirrettävien, kiinteiden ja kiinteästi asennettavien laitteiden 

asennustapojen vaatimukset ja mittaamaan moottorikäyttöjen yhteydessä vaihevirrat ja 
sähköverkon kiertosuunnan, säätämään suojalaitteet kuten lämpöreleen moottorin 
kuormitusvirran mukaan ja tarkastamaan suojalaitteiden sopivuuden toisiinsa. Hän oppii 
taltioimaan sähkölaitteiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet tehtävän asennustyön ai-
kana ja luovuttamaan ohjeet asiakkaalle työn päättyessä. 

 
 Opiskelija oppii tekemään teleteknisiä asennuksia ja kaapelointeja (esim. tieto- ja anten-

niverkkoihin ja palo- ja turvallisuusjärjestelmiin liittyvät) ja tuntemaan tavallisimpien hy-
vinvointiteknologiaan kuuluvien laitteiden toimintaperiaatteita niin, että oppii tekemään 
asennukset ja kaapeloinnit käyttötarkoituksen mukaisesti oikeisiin paikkoihin; esimerkik-
si asentaa kuulovammaisten apuvälineen induktiosilmukan kuuluvuuden kannalta oike-
aan paikkaan 

 
 Opiskelija oppii lukemaan sähköpiirustuksia siten, että kyseisen työn tekeminen mahdol-

listuu itsenäisesti tai pienellä opastuksella. Hän oppii tulkitsemaan asemapiirroksia, jär-
jestelmäkaavioita, laiteluetteloita ja sähköselostuksia sekä tekemään niihin työn aikana 
syntyneet mahdolliset muutokset. 

 
 Opiskelija oppii tuntemaan pienjänniteilmajohtoverkon rakenteet ja hallitsemaan suoja-

välineiden käytön sekä tuntemaan pylväsluokat ja pylväässä olevat merkinnät (esim. va-
roitusnauhat, johtolähdöt, jakoraja, takasyöttö, yhteiskäyttö). Hän oppii tietämään työs-
kentelyn kreosoolipylväissä suojauksineen, ja pylväiden käsittelyn. Hän myös oppii tie-
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tämään pylvään pystyttämisen eri maaperään ja siinä käytettävät komponentit. Opiskeli-
ja oppii tietämään miten kalliopylväs pystytetään ja tietää siinä käytettävät komponentit. 
Hän oppii myös asentamaan harusvaijerin ja haruslimpun sekä linja- ja päätemaadoituk-
sen pylväälle sekä pylvääseen asennettavat erilaiset koukut ja kannattimet. Hän oppii 
myös tietämään johdon pylvääseen vetämiseen liittyvät asiat kuten vetorullat, vetonarun 
ja johdonvetokoneen. Hän oppii kiristämään AMKA- johtimen ja asentamaan johdon ri-
pustimelle tai koukulle. Hän myös oppii päättämään eri poikkipintaiset AMKA- johtimet 
päätepitimillä ja tekemään jatkoksen ja haaroituksen AMKA- johtoon. 

 
 Opiskelija oppii johtomerkinnät ja asentamaan yhteiskäyttönauhan sekä asentamaan 

katu- tai pihavalaisimen pylvääseen. Hän oppii asentamaan rakennuksen liittymisjohdon 
pylvääseen ja kytkemään sen ilmajohtoon. Hän oppii myös tietämään maakaapeliojalle 
asetetut vaatimukset ja oppii asentamaan tai valvomaan maakaapelin asentamisen 
ojaan. 

 
 Opiskelija oppii tuntemaan eri 0,4 kV maakaapelityypit ja tietämään oja-asennuksessa 

käytettävät putkirakenteet ja vetämään maakaapelin putkeen. Hän oppii merkitsemään 
maakaapeliojan varoitusnauhalla ja tietämään maakaapeliojan täyttöön soveltuvan maa-
aineksen ja valvomaan ja kaapeliojan täytön. Opiskelija oppii hallitsemaan maadoitus-
elektrodin asentamisen kaapeliojaan ja tuntemaan kaapelisuojat (kourut yms). 

 
 Opiskelija oppii tuntemaan maakaapelin auraukseen liittyviä määräyksiä ja tekemään 

pienjännitemaakaapelin päätteen ja jatkoksen valmistajan ohjeiden mukaan ja oppii mit-
tauksin toteamaan maakaapelin kuntoisuuden. Hän oppii lukemaan asemapiirustusta tai 
maakaapelikarttaa ja tekemään tarvittavat muutokset siihen sekä merkitsemään maa-
kaapeleiden asennusreitit standardin vaatimusten mukaisesti. Hän oppii myös tekemään 
tarvittavat kaapelimerkinnät. 

 
 Opiskelija oppii tekemään käyttöönottotarkastuksen alle 1000 V:n ilmajohto- ja maakaa-

peliverkkoon ja tunnistamaan viallisen sähkölaitteen tai -asennuksen osan ja osaa il-
moittamaan siitä käytössä olevan ilmoituskäytännön mukaisesti. Hän oppii myös infor-
moimaan asiakasta viallisesta sähkölaitteesta tai -asennuksesta ja esittämään siitä kor-
jaustoimenpide-ehdotuksen. Hän oppii hahmottamaan vian luonteen ja oppii sen perus-
teella valitsemaan vianetsintämenetelmän. Hän myös oppii soveltamaan sähkötekniikan 
perusteissa opittuja asioita ja ajattelemaan loogisesti vianetsinnän yhteydessä. Opiskeli-
ja oppii käyttämään vianetsinnässä oikeita mittalaitteita ja mittaamaan niillä turvallisesti 
mittalaitteen käyttöohjeen mukaisesti. 

 
 Opiskelija oppii tulkitsemaan mittaustuloksia ja päättelemään niiden perusteella sähkö-

laitteen tai -asennuksen kunnon. Hän oppii erottamaan sähkölaitteen tai -asennuksen 
osan luotettavasti sähköverkosta korjausta tai huoltoa varten ja ilmoittamaan siitä asian-
omaisille tahoille. Hän oppii tuntemaan kunnossapitotöiden turvallisuusvaatimukset ja 
tuntemaan sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet ja tulkitsemaan niistä sähkölaitteille 
asetetut huoltovälit. Opiskelija oppii huoltamaan sähkölaitteen oikeita työmenetelmiä, 
työkaluja, tarvikkeita ja aineita käyttäen. 

 
 Opiskelija oppii tietämään asentamansa sähkölaitteiston käyttöönottoon liittyvät työt ja 

käyttöönoton merkityksen toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Hän oppii testaa-
maan eri järjestelmien toimivuuden ja selvittämään asentamansa sähkölaitteiston käytön 
ja antamaan käytönopastuksen asiakkaalle. Hän myös oppii laatimaan pienimuotoisesta 
kohteesta työsuunnitelman, jonka perusteella työ voidaan toteuttaa. 

 
 Keskeinen sisältö 

o sähköasennuksen johtoteiden asennukset 
o erilaisten putki- ja johtotyyppien tunteminen ja asennukset 
o eri sähkölaitteiden kotelointiluokkavaatimukset 
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o teletekniset asennukset ja kaapeloinnit 
o pienjänniteilmajohtoverkon rakenteet ja suojavälineet 
o pylväiden pystytys eri maaperään ja pylvästyöskentely 
o AMKA-johtimen asennus, päättäminen, jatkaminen ja haaroitus 
o maakaapelin asentaminen 
o käyttöönottotarkastus alle 1000 V:n ilmajohto- ja maakaapeliverkkoon 
o vialliset sähkölaitteet ja vianetsintämenetelmät 
o sähkölaitteiden käyttöönotto ja järjestelmien toimivuuden testaaminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä ovat luokka, työsali ja verkkoympäristö sekä mahdolliset vierailut 

sopivilla työmailla tutustumassa työskentelytapoihin. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-

raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa. 
Tehdyt työt opitaan mittaamalla varmistamaan toimiviksi ja turvallisiksi. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 

näytöllä. 

2.1.3.5. Sähköasennustyöt 

 
 Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija tekee sähkö- ja energiatekniikan työpaikassa 

sähköasennustekniikan perusasennustöitä. 
 

 Opiskelija suunnittelee omaa työtään ja valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työ-
menetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hän 
selviytyy työtehtävistä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toimin-
nassaan toimien oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Opiskelija kehittää toimintaansa laatu-
tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen. Hän 
työskentelee kustannus- ja materiaalitehokkaasti ja sopeuttaa itsenäisesti työskentelyn-
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sä muuttuviin olosuhteisiin. Opiskelija valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työväli-
neet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet. Hän käyttää tarvikkeita ja 
materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon materiaali- ja energiatehok-
kuuden. 

 
 Opiskelija hyödyntää työssään sähkö- ja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita ja osaa 

arvioida tarvitsemansa tiedon oikeellisuutta ja luetettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä. 
 

 Opiskelija osaa kehittää toimintaansa turvallisemmaksi ja havaitsee ja tunnistaa työhön-
sä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä. Hän osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työ-
menetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön. Opiskelija selviytyy itsenäisesti yllättävis-
täkin ongelmatilanteista ja työskentelee innovatiivisesti ja uutta luovasti ottaen ympäris-
tön odotukset huomioon. Opiskelija sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toi-
mintaa. Hän on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryh-
miensä kanssa. Hän myös neuvottelee mahdollisista poikkeamista. 
 
Keskeinen sisältö 
o työskentely sähkö- ja/tai energiatekniikan työpaikassa 
o oman työn ja työmenetelmien suunnittelu ja laadukas työskentely 
o itsenäinen ja turvallinen työskentely 
o yhteistyö työympäristön ja sidosryhmien kanssa 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu työssäoppimisen ohjaajan jatkuvaan havainnointiin ja palautteen 
antamiseen opiskelijalle sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoittei-
siin. Opettaja on yhteydessä työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ja ohjaa opiskelijaa hä-
nen tarpeidensa mukaisesti. Opettaja käy vähintään yhden kerran työssäoppimispaikalla 
ja on muuten yhteydessä työssäoppimispaikan ohjaajaan ja opiskelijaan puhelimen, 
sähköpostin tai muun viestintävälineen avulla. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan ja työssä-

oppimisjakson puolivälissä pidetään väliarviointi, jossa työpaikkaohjaaja, opiskelija ja 
opettaja arvioivat oppimisen etenemistä ja tarkentavat työssäoppimisjakson loppuajan 
tavoitteita. 

 
 Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, yritetään 

muuttaa työtehtäviä ja/tai tarvittaessa vaihdetaan työssäoppimispaikkaa. 
 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristönä on työssäoppimispaikka sähkö- ja energiatekniikan työpaikassa. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Opiskelija tekee sähkö- ja energiatekniikan töitä itsenäisesti työpaikkaohjaajan ohjauk-

sessa.  
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään työssäoppimispaikan työtehtävissä käytettävää materi-

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

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

2.1.4. Prosessiautomaatio, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o osaa lukea ja käyttää PI-kaavioita prosessin toiminnan ymmärtämiseksi 
o osaa jonkin prosessiteollisuudessa käytössä olevan tuotantoprosessin periaatteen ja 

prosessiautomaation merkityksen prosessin ohjauksessa. 
o hahmottaa teollisuusprosessin muodostaman kokonaisuuden 
o osaa nimetä käytettävän prosessin sähköiset ja mekaaniset osat siinä laajuudessa 

kuin se on tarpeen kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta esim. yksikkösäädin ja 
siihen liittyvät mittaus ja säätöpiirit. 

o osaa työtä tehdessään ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset, 
o osaa asentaa anturit ja toimilaitteet (kenttälaitteet) asennusohjeiden mukaisesti sekä 

osaa tehdä anturien, toimilaitteiden ja käyttölaitteiden vaihto- ja testaustöitä. 
o osaa tehdä yksinkertaisia kokoamis- ja muutostöitä 
o osaa paikallistaa järjestelmissä ilmeneviä mekaanisia vikoja. 
o osaa tehdä yksinkertaisia väyläjärjestelmien asennus- ja korjaustöitä 
o osaa ottaa käyttöön asentamansa väylä-järjestelmän 
o osaa tehdä mittauksia liittyen prosessissa käytettäviin ohjaus- ja tiedonsiirtojärjes-

telmiin 
o osaa järjestelmää hyväksikäyttäen käsitellä analogisia tulo- ja lähtöviestejä. 
o osaa käyttää automaatiojärjestelmän käyttöliittymää mittauksessa ja ohjauksessa 

sekä tiedonkeruussa. 
o osaa kertoa prosessiautomaatiossa käytettävien mittauksien toteutusperiaatteet 
o osaa tehdä antureiden, lähettimien ja muuntimien yksinkertaisia kalibrointi-, säätö- ja 

huoltotöitä 
o osaa kertoa säätöpiirin muodostumisen, säätötavat ja säätömuodot. 
o osaa kertoa P-, PI- ja PID-säädön periaatteet ja tehdä parametrointeja säätimelle 
o osaa asentaa yksikkösäätimen ja säätöpiirissä käytettävät mittalähettimet sekä liittää 

niitä johonkin tiedonsiirtoväylään. 
o osaa sähköisesti ja pneumaattisesti liittää venttiilejä ja toimilaitteita säätöjärjestel-

mään. 
o osaa käyttää jotakin teollisessa toimintaympäristössä käytettävää kunnossapidon tie-

tojärjestelmää ja osaa suorittaa sen mukaisia yksinkertaisia huoltotoimenpiteitä 
o osaa kertoa ennakoivan huollon merkityksen käynnissäpidolle 
o osaa mittauksien, merkkilamppujen ja ohjelmallisten työkalujen avulla suorittaa via-

netsintää automaatiojärjestelmän mittaus- ja ohjaussovelluksissa. 
o osaa tehdä mittauksia, kuten esim. liike, nopeus, kiihtyvyys tai tärinä ja käyttää saa-

maansa tietoa huollontarpeen arvioinnissa. 
 

Yhteinen keskeinen osaaminen 
o osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja 

energiatehokkaasti 
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 Osaamisen arviointi  
 http://www.oph.fi/download/162889_sahko_ja_automaatiotekniikan_pt_01082015.pdf 
  
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 
 Tutkinnon osaa tai sen osa-aluetta vastaava, opiskelijan aiempien opintojen, työkoke-

muksen tai meneillään olevien opintojen aikana hankkima osaaminen. Tutkinnon osan 
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloitta-
villa vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnus-
tamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Prosessiosaaminen ja kenttälaiteasennukset 7 osp 
o Prosessien mittaus-, säätö- ja käyttöönottotyöt 8 osp 
o Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotehtävät 5 osp 
o Automaatio- ja kunnossapitotyöt 10 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija oppii noudattamaan työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa 
itselleen eikä muille ja käyttämään turvallisesti ja oikein ohjeiden mukaisia suojaimia, 
työvälineitä sekä asennuksissa käytettäviä erikoistyökaluja ja työmenetelmiä. Hän oppii 
noudattamaan työaikoja ja käyttäytymään asiallisesti sekä tekemään annetut tehtävät 
loppuun tai ilmoittamaan ja selvittämään, miksi työ on jäänyt kesken. Opiskelija oppii 
myös huoltamaan työvälineitään ja käyttämään tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominai-
suuksien edellyttämällä tavalla. Hän oppii tarvikkeiden valintoja tehdessään toimimaan 
ympäristö- ja kustannustietoisesti sekä materiaali- ja energiatehokkaasti ja huomioimaan 
asiakkaan tarpeet. 
 
Opiskelijalle pyritään järjestämään opintojen aikana vähintään yksi käynti sähköalan 
messuilla, näyttelyssä, taitajakisoissa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa, jossa hän 
voi vahvistaa ammatti-identiteettiään ja elinikäisen oppimisen avaintaitojaan. 

2.1.4.1. Prosessiosaaminen ja kenttälaiteasennukset 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii lukemaan ja käyttämään PI-kaavioita 
prosessin toiminnan ymmärtämiseksi. Hän oppii jonkin prosessiteollisuudessa käytössä 
olevan tuotantoprosessin periaatteen ja prosessiautomaation merkityksen prosessin oh-
jauksessa. Hän oppii hahmottamaan teollisuusprosessin muodostaman kokonaisuuden 
ja nimeämään käytettävän prosessin sähköiset ja mekaaniset osat siinä laajuudessa 
kuin se on tarpeen kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta esim. yksikkösäädin ja sii-
hen liittyvät mittaus ja säätöpiirit. 

 
Opiskelija oppii työtä tehdessään ottamaan huomioon työturvallisuusmääräykset ja 
asentamaan anturit ja toimilaitteet (kenttälaitteet) asennusohjeiden mukaisesti sekä te-
kemään anturien, toimilaitteiden ja käyttölaitteiden vaihto- ja testaustöitä. Hän oppii te-
kemään yksinkertaisia kokoamis- ja muutostöitä ja paikallistamaan järjestelmissä ilme-
neviä mekaanisia vikoja. 

 
Opiskelija oppii tekemään yksinkertaisia väyläjärjestelmien asennus- ja korjaustöitä ja 
ottamaan käyttöön asentamansa väylä-järjestelmän. 

 
Keskeinen sisältö 
o PI-kaavioiden ymmärtäminen ja käyttäminen 
o prosessin sähköisten ja mekaanisten osien hahmottaminen 
o antureiden ja toimilaitteiden asennukset asennusohjeiden mukaisesti 

http://www.oph.fi/download/162889_sahko_ja_automaatiotekniikan_pt_01082015.pdf
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o toimi- ja käyttölaitteiden vaihto- ja testaustyöt 
o järjestelmien mekaanisten vikojen paikallistaminen ja korjaaminen 
o väyläjärjestelmien asennus- ja korjaustyöt 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-
mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-
malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 

Oppimisympäristöinä ovat luokat, työsalit ja projektit sekä yritykset. 
 
 Oppimismenetelmät 
 

Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-
raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa.  

 
 Oppimismateriaalit 
 

Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia.  Opiskelijat hankki-
vat myös tietoa itsenäisesti ja tuottavat siitä oppimismateriaalia. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 
näytöillä. Näytöt voidaan toteuttaa oppilaitoksessa, yrityksissä, projekteissa, tuotantotyö-
harjoitteiden aikana tai kilpailutoiminnan valmennus- tai kilpailutilanteissa.  

2.1.4.2. Prosessien mittaus-, säätö- ja käyttöönottotyöt 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii tekemään mittauksia liittyen prosessissa 
käytettäviin ohjaus- ja tiedonsiirtojärjestelmiin ja järjestelmää hyväksikäyttäen käsittele-
mään analogisia tulo- ja lähtöviestejä. Hän oppii käyttämään automaatiojärjestelmän 
käyttöliittymää mittauksessa ja ohjauksessa sekä tiedonkeruussa. Hän myös oppii ker-
tomaan prosessiautomaatiossa käytettävien mittauksien toteutusperiaatteet. 

 
Opiskelija oppii tekemään antureiden, lähettimien ja muuntimien yksinkertaisia kalibroin-
ti-, säätö- ja huoltotöitä sekä kertomaan säätöpiirin muodostumisen, säätötavat ja sää-
tömuodot. Hän oppii kertomaan P-, PI- ja PID-säädön periaatteet ja tekemään paramet-
rointeja säätimelle. Hän oppii myös asentamaan yksikkösäätimen ja säätöpiirissä käytet-
tävät mittalähettimet sekä liittämään niitä johonkin tiedonsiirtoväylään. Opiskelija oppii 
sähköisesti ja pneumaattisesti liittämään venttiilejä ja toimilaitteita säätöjärjestelmään ja 
tuntemaan robotiikan komponentit, anturoinnin ja liitännät sekä käyttämään yksinkertai-
sia robotiikkajärjestelmiä. 
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Keskeinen sisältö 
o mittaukset prosessien ohjaus- ja tiedonsiirtojärjestelmistä 
o analogisten tulo- ja lähtöviestien käsittely 
o automaatiojärjestelmän hyödyntäminen mittauksessa, ohjauksessa ja tiedonkeruus-

sa 
o prosessiautomaation mittausten toteutusperiaatteet 
o anturien, lähettimien ja muuntimien kalibrointi-, säätö- ja huoltotyöt 
o P-, PI- ja PID-säädön periaatteet ja parametrointi 
o yksikkösäätimen, venttiilien ja toimilaitteiden asentaminen 
o mittalähettimien asentaminen ja liittäminen tiedonsiirtoväylään 
o robotiikan komponenttien ja anturointien tunteminen 
o yksinkertaisten robotiikkajärjestelmien käyttö 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-
mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 
 
Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-
malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt 
 

Oppimisympäristöinä ovat luokat, työsalit ja projektit sekä yritykset. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-

raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa.  
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia.  Opiskelijat hankki-

vat myös tietoa itsenäisesti ja tuottavat siitä oppimismateriaalia. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 

näytöillä. Näytöt voidaan toteuttaa oppilaitoksessa, yrityksissä, projekteissa, tuotantotyö-
harjoitteiden aikana tai kilpailutoiminnan valmennus- tai kilpailutilanteissa.  

2.1.4.3. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotehtävät 

 
 Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii mittauksien, merkkilamppujen ja ohjel-

mallisten työkalujen avulla suorittamaan vianetsintää automaatiojärjestelmän mittaus- ja 
ohjaussovelluksissa. Hän oppii kertomaan ennakoivan huollon merkityksen käynnissä-
pidolle. Hän myös oppii käyttämään jotakin teollisessa toimintaympäristössä käytettävää 
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kunnossapidon tietojärjestelmää ja suorittamaan sen mukaisia yksinkertaisia huoltotoi-
menpiteitä. 

 
 Opiskelija oppii tekemään mittauksia, kuten esim. liike, nopeus, kiihtyvyys tai tärinä ja 

käyttämään saamaansa tietoa huollontarpeen arvioinnissa. 
 

 Keskeinen sisältö 
o vianetsintä automaatiojärjestelmän mittaus- ja ohjaussovelluksissa 
o kunnossapidon tietojärjestelmän käyttö 
o yksinkertaiset huoltotoimenpiteet 
o erilaisten mittausten tekeminen ja tulosten tulkinta huollontarpeen arvioinnissa 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Mikäli oppiminen ei etene 
suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, tehdään tarvittavat muutokset opetuk-
seen ja ohjaukseen ja sovitut asiat kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelija-
hallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisympäristöinä ovat luokat, työsalit ja projektit sekä yritykset. 
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-

raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan ohjauksessa. 
Tehdyt työt opitaan mittaamalla varmistamaan toimiviksi ja turvallisiksi. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää materiaalia.  Opiskelijat hankki-

vat myös tietoa itsenäisesti ja tuottavat siitä oppimismateriaalia. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan pääasiassa tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen 

näytöillä. Näytöt voidaan toteuttaa oppilaitoksessa, yrityksissä, projekteissa, tuotantotyö-
harjoitteiden aikana tai kilpailutoiminnan valmennus- tai kilpailutilanteissa. 

2.1.4.4. Automaatio- ja kunnossapitotyöt 

 
Tässä toimintakokonaisuudessa opiskelija tekee prosessiautomaatioalan työpaikassa 
prosessiautomaatioalan keskeisen osaamisen perustöitä kenttälaiteasennuksissa tai 
huolto- ja kunnossapitotöissä. 
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Opiskelija suunnittelee omaa työtään ja valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työ-
menetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hän 
selviytyy työtehtävistä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toimin-
nassaan toimien oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Opiskelija kehittää toimintaansa laatu-
tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen. Hän 
työskentelee kustannus- ja materiaalitehokkaasti ja sopeuttaa itsenäisesti työskentelyn-
sä muuttuviin olosuhteisiin. Opiskelija valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työväli-
neet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet. Hän käyttää tarvikkeita ja 
materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon materiaali- ja energiatehok-
kuuden. 

 
Opiskelija hyödyntää työssään sähkö- ja/tai automaatiosuunnitelmia ja kaavioita ja osaa 
arvioida tarvitsemansa tiedon oikeellisuutta ja luetettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä. 

 
Opiskelija osaa kehittää toimintaansa turvallisemmaksi ja havaitsee ja tunnistaa työhön-
sä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä. Hän osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työ-
menetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön. Opiskelija selviytyy itsenäisesti yllättävis-
täkin ongelmatilanteista ja työskentelee innovatiivisesti ja uutta luovasti ottaen ympäris-
tön odotukset huomioon. Opiskelija sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toi-
mintaa. Hän on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryh-
miensä kanssa. Hän myös neuvottelee mahdollisista poikkeamista. 

 
Keskeinen sisältö 
o työskentely prosessiautomaatioalan työpaikassa 
o oman työn ja työmenetelmien suunnittelu ja laadukas työskentely 
o itsenäinen ja turvallinen työskentely 
o yhteistyö työympäristön ja sidosryhmien kanssa 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-
mista ja se perustuu työssäoppimisen ohjaajan jatkuvaan havainnointiin ja palautteen 
antamiseen opiskelijalle sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoittei-
siin. Opettaja on yhteydessä työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ja ohjaa opiskelijaa hä-
nen tarpeidensa mukaisesti. Opettaja käy vähintään yhden kerran työssäoppimispaikalla 
ja on muuten yhteydessä työssäoppimispaikan ohjaajaan ja opiskelijaan puhelimen, 
sähköpostin tai muun viestintävälineen avulla. 

 
Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan ja työssä-
oppimisjakson puolivälissä pidetään väliarviointi, jossa työpaikkaohjaaja, opiskelija ja 
opettaja arvioivat oppimisen etenemistä ja tarkentavat työssäoppimisjakson loppuajan 
tavoitteita. 

 
Oppimisen arviointi dokumentoidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 

Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti arvioinnin ja ohjauksen perusteella, yritetään 
muuttaa työtehtäviä ja/tai tarvittaessa vaihdetaan työssäoppimispaikkaa. 

 
 Oppimisympäristöt 

  
Oppimisympäristöinä ovat sähkö- ja automaatioalan yritykset ja niiden asiakasyritykset, 
automaatioasennusten työsalit  ja projektit. 
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 Oppimismenetelmät 
 

Oppimismenetelminä käytetään työhön johdattavaa keskustelevaa teoriatuntia, jota seu-
raa ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti tehtävät asennustyöt opettajan johdolla. Teh-
dyt työt opitaan mittaamalla varmistamaan turvallisiksi ja toimiviksi. Myös kilpailutoiminta 
ja tuotteiden valmistus ja alihankinta voivat olla menetelminä. 

 
 Oppimismateriaalit 
 

Oppimismateriaalina käytetään opettajan määrittelemää kirjallista ja verkkomateriaalia. 
Opiskelijat voivat myös käyttää itse hankkimaansa tietoa ja materiaalia.  

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

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

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat  

 
 Luksiassa, Sähkö ja automaatiotekniikan perustutkinnossa opiskelijan perusopintopolku 

sisältää opinnot sekä sähköasentajan että automaatioasentajan osaamisaloihin. Perus-
opintopolussa opinnot rakentuvat sekä sähköasentajan että automaatioasentajan osaa-
misalan pakollisista tutkinnon osista. Mikäli opiskelija haluaa toteuttaa erilaisen opinto-
polun ja sisällyttää tutkintoonsa muita valinnaisia tutkinnon osia, ne voivat toteutua hen-
kilökohtaisen opintopolun ja laajennetun työssäoppimisen kautta ja työssäoppimis-
paikassa, joka tarjoaa sopivan oppimisympäristön. 

3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133952/ops/tutkinnonosat/143190 

3.1.1. Äidinkieli  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 46 (60) 
Opetussuunnitelma 

 
 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 Kir-
jallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja 
identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan 
Äidinkieli, suomi-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Äidinkielen osa-alueen 
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaa-
dittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 
Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

3.1.1.1. Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein.  

3.1.1.2. Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein. 

3.1.1.3. Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

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

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

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

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyn-
tämiseen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja 
muun kulttuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttami-
seen ohjaaminen. 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat 

oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein. 

3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä 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 
pakollisia oppimistavoitteita.   Muualla hankittu osaaminen osoitetaan suullisella ja/tai 
kirjallisella näytöllä. Toisen kotimaisen kielen, ruotsin 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.  

 
 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 
työhön liittyvissä asiakastilanteissa. Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa hänen tarpeidensa mukaisesti. Oppimisen arviointi on kannustavaa kes-
kustelua ja palautetta, joka perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin.   
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 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 
kirjallisten tehtävien avulla.  

3.1.3. Vieraat kielet, Englanti 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

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

ammattiaan 
o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

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

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

kielen, englannin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukai-
sesti.  

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa 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, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opetta-
ja ohjaa ja kannustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. 
Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan sekä niiden ymmärrettä-
vyyttä ja työstämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta.  

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Häntä ohjataan hankkimaan tietoa 
omasta alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. 
Opiskelijaa ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vie-
raan kielen ja kulttuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskeli-
jan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan 
itsearviointia apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. 
Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeis-
tä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun.  

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

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

o opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot ammattialaan liittyvät asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, 

draama-, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallista-
vat menetelmät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit. 

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

ten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten 
tehtävien avulla.    
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3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133952/ops/tutkinnonosat/143191 

3.2.1. Matematiikka 

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

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

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

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria 
(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraa-
vista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoit-
teiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
 
Matematiikan osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta 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, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja 
ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
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 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-

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

verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää tar-
vittaessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

3.2.2. Fysiikka ja kemia 

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

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

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

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

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 tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukai-
sesti. 

  
 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 
oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

o luentoja, mittauksia, laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla sekä 
mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita 
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 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-

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

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

3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 

 
 Opiskelija  

o osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden 
käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita 

o osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään 
o osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukai-

sesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

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

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

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja 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, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja 
ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

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

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133952/ops/tutkinnonosat/143192 

3.3.1. Yhteiskuntataidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Osaamisen tunnustaminen – aiemmat opinnot joko toinen perustutkinto tai lukion kurssit 

Yhteiskuntataito YH1 ja Taloustaito YH2 korvaavat Yhteiskuntataidon opinnot yhteisissä 
tutkinnon osissa. 

 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen osa-alueen osaamistavoitteita 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 
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o Vastuullisena kuluttajana toimiminen 
 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia auttamalla opiskelijaa hankkimaan erilaisista tietolähteistä luotettavaa tietoa 
omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Opettaja antaa opiskelijalle tehtäväpalautet-
ta ja arvioi opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arvi-
ointi tukee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustar-
peen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta 
oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä 
on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

3.3.2. Työelämätaidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

taan työtodistuksilla. Työelämätaidot osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opetta-
ja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja ai-
kataulun 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 sovit-

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
osaamistavoitteisiin. Opiskelija oppii hakemaan töitä erilaisista lähteistä ja oppii teke-
mään yksilöllisen työhakemuksen ja ansioluettelon opettajan ohjatessa tätä prosessia. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla 
tehtäväpalautetta ja arvioimalla 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 suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

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

osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvioidaan 
oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarvi-
ointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.                    
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3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia anta-
malla tehtäväpalautetta. Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään luotettavaa tietoa yrittä-
jyydestä ja omista mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riit-
tävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oike-
aan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on 
opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismenetelmät 

o  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppimi-
nen 
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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 
arvioidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. 
Tehtäväarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi koko-
naisarviointia.    

3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

  
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

työkykyä ja terveyttä edistävästi. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opiskelijan 
kyky toimia vastuullisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioi-
daan opiskelijan kyky edistää toiminnallaan ryhmän yhteistyötä ja turvallisuutta. Arviointi 
on ohjaavaa, kannustavaa ja se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa osaamisen arviointikriteereihin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa 
opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia.  

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arvioin-
tikriteereihin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, 
joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoittee-
na on päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset 
opiskelijan oppimiselle jatkossa.    

 


