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1 Tieto - ja tietoliikennetekniikka-alan kuvaus ja arvoperusta sekä 
perustutkinnon tavoitteet 

 
 Ammattialan kuvaus ja arvoperusta 
 

Tieto- ja tietoliikenneala vastaa yhteiskunnan toimintoja tukevien tieto- ja tietoliikennejär-
jestelmien rakentamisesta, ylläpidosta ja niiden laadukkaasta toiminnasta. Alan innovaa-
tiot valtaavat yhä uusia alueita. Eri palvelualoille suunnatut sovellukset vaikuttavat kaik-
kien kansalaisten elämään ja sen laatuun.  
 
Tieto- ja tietoliikennealan laitteistojen avulla hoidetaan yhä suurempi määrä kansalaisten 
henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja taloudenpitoon liittyviä asioita. Tietoa siirretään 
yhä laajemmissa koko maapallon kattavissa tietoverkoissa. Alalla työskentelevältä edel-
lytetään suurta ammattietiikkaa sekä ehdottomia salassapitovaatimuksia hänen käsitel-
lessään laitteistoja ja järjestelmiä, joissa kansalaisten henkilökohtaisia tietoja säilytetään 
tai siirretään.  
 
Tuotteiden lyhyet elinkaaret sekä eri laitesukupolvien nopea uudistuminen asettavat 
myös alalla työskentelevän asiakaspalvelukyvylle entistä suuremmat vaatimukset. Kan-
salaisilla on tarve saada neuvoa ja opastusta uusien sovellusten ja toimintojen käyt-
töönotossa niin kotona kuin myös kodin ulkopuolella. 
 
Alan laitteistot ovat pääasiallisesti sähkötoimisia ja siten turvallisuutta tulee korostaa niin 
alalla työskentelevien kuin alan laitteistoja käyttävien henkilöiden osalta.  
 
Tieto- ja tietoliikennealan ammattilaiset työskentelevät teknologian alueella, jossa lait-
teistojen ja toimintojen kehittyminen on nopeaa. Nopea uudistuminen vaatii alalla työs-
kenteleviltä jatkuvaa itsenä kehittämistä.  
 
Alan nopea globalisoituminen edellyttää teknologiaan liittyvän osaamisen kehittämisen 
lisäksi myös kielitaidon kehittämistä. Alan ammattikieli on englanti ja lähes kaikki, myös 
Suomessa tuotettujen laitteiden ja palveluiden dokumentointi, ovat englanninkielisiä. 
 
Laitesukupolvien nopea uudistuminen vaatii myös käytöstä poistuvan laitesukupolven 
kierrätykseen liittyvää osaamista. 

 
 Perustutkinnon tavoitteet 
 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittaneella on monipuoliset ammatti-
valmiudet. Hän on luotettava, itsenäiseen työskentelyyn pystyvä, laatutietoinen, oma-
aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan tai-
toja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä osana 
suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilais-
ten tehtävät omassa työssään. Tieto- ja tietoliikennealan ammattilainen tekee työnsä 
alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee laitteita ja materiaaleja huolellisesti se-
kä taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja työohjeiden avulla, osaa 
tehdä työhönsä liittyviä materiaali- ja työkustannuslaskelmia sekä esitellä ja arvioida 
omaa työtään. 

 
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto antaa tutkinnonsuorittajalle tarvittavan pe-
rusosaamisen alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Alan ammatti-
laiselle on välttämätöntä työ-, sähkö-, ja sähkötyöturvallisuusmääräysten mukaisten työ-
tapojen sisäistäminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen 
tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa tieto- ja tietoliikennealan tehtävissä. Alan 
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ammattilaisen on ymmärrettävä tietojenkäsittelyyn liittyvän salassapitomääräykset ja 
hallittava tietotekniikan perusteet. Alan ammattilaisen on osattava käsitellä laitteita ja 
komponentteja ESD:n vaatimukset huomioiden. 

 
Tieto- ja tietoliikennetekniikan peruskoulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet itsensä 
ja ammattitaitonsa edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen. 
 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittanut ICT- asentaja osaa tehdä 
tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksen ja käyttöönoton. Keskeisiä osaamisaluei-
ta ovat asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikennelaitteet sekä tietokonelaitteet, niiden 

asennus ja konfigurointi käyttäjän vaatimusten mukaisesti. 
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1.1 Tieto- ja tietoliikennetekniikka alan perustutkinnon muodostuminen   

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat 
 

   2.2 Valinnaiset tutkinnon osat,  

  

 

2.1.1 Elektroniikan – ja ICT:n perustehtävät 45  2.2.4 Tietoliikennelaiteasennukset ja - kaapelointi 30 

2.1.3 Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 30   Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuva tutkinnon osa 5 - 15 osp 

 

    2.2.18 Palvelinjärjestelmien asentaminen ja - hallinta 15 

     Tutkinnon osa vapaasti valittavista  
tutkinnon osista 5 - 15 osp 

 

    2.2.19  Sulautettujen sovellusten toteutus 15 

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

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

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot   1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus  

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  

    3.4.3 Etiikka  

                                                                                                                                            3.4.4 Psykologia  

    3.4.5 Ympäristöosaaminen  

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista  

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  

 
 
 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valin-

naisista tutkinnon osista toteutetaan 2.2.4 Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 
paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 2.2.18 Palvelinjärjestelmien 
asentaminen ja hallinta sekä 2.2.19 Sulautettujen sovellusten toteutus vapaasti valitta-
vista tutkinnon osista. Opiskelijan valinnan osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voivat to-
teutua henkilökohtaisen opintopolun kautta, työssäoppimalla tai muiden koulutuksen jär-
jestäjien tarjonnasta.  
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 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat 
 
 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset toteutetaan vuosittain vahvistettavan paikallisen 

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

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

 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

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

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

  
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa tutkinnon perusteiden mukaisesti 

numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen 
suunniteltu ajoitus. Tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan perustutkinnossa työssäoppimalla 
hankitaan osaamista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu 
toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunni-
telman mukaisesti.  
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Tieto- ja tietoliikennetekniikka- alan 
perustutkinto 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2. 
 
2.1 

Ammatilliset tutkinnonosat, 
 
Pakolliset tutkinnon osat 

 

135 
 

75 

    1.                     

2.1.1 Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 
 

                        

2.1.3 Tietokone– ja tietoliikenneasennukset 30                         
                           
2.2 Valinnaiset tutkinnon osat 

 
60 

                        

2.2.4 Tietoliikennelaiteasennukset ja -
kaapelointi 

30 
                        

2.2.18 Palvelinjärjestelmien asentaminen ja 
hallinta 

15 
                        

2.2.19 Sulautettujen sovellusten toteutus 15                         
                           

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          
                           
3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11                         
3.1.1 Äidinkieli 5                         
3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                         

3.1.3 Vieraat kielet 2                         
                           
3.2 Matemaattis- luonnontieteellinen 

osaaminen 
9 

                        

3.2.1 Matematiikka 3                         

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         
3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  

hyödyntäminen 
1 

                        

                           
3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  

tarvittava osaaminen 
8 

                        

3.3.1 Yhteiskuntataidot 8                         
3.3.2 Työelämätaidot 8                         

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 8                         
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  

terveystieto 
2 

                        

                           
3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaami-

nen 
7 

                        

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          

3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          
3.4.5 Ympäristöosaaminen                          
3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          

                           
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10                         

 
 
 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ICT-ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 

osien opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  
   

Tutkinnon osien sijoittuminen  
 Työssäoppiminen 
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 Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opin-

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

 
 Lukion suorittaneilla opiskelijoilla on mahdollisuus olla työssä oppimassa heille lukio 

opinnoista hyväksi luettavien, työjärjestyksiin merkittyjen yhteisten aineiden aikana.  
 Lisäksi erikseen sovittavilla muuna kuin kouluaikana tehtävällä työssäoppimisella voi 

opiskelija suorittaa opiskeluun sisältyvää työssäoppimistaan, nopeuttaen näin valmistu-
mistaan. 

 
 Kolmannelle vuodelle sijoittuvista ammatillisista valinnaisista voi opiskelija valita koululla 

tarjottavien ja muualla suoritettavien opintojen välillä. Muualla suoritettavat ammatilliset 
valinnaiset voivat olla muiden oppilaitosten tarjoamia opintoja tai työssäoppimalla suori-
tettavia ammatillisia opintoja. Opiskelijalla on myös mahdollisuus nopeuttaa valmistumis-
taan osoittamalla aikaisemmin hankkimansa osaaminen ammatillista valinnaisista - tai 
muista ammatillista opinnoistaan erikseen sovittavalla tavalla. 

 
 Valinnaisissa yhteisissä opinnoissa voi opiskelija valita opintoja, jotka tukevat hänen 

suunnittelemaansa ammatillista polkuaan. Esimerkkinä omaa yritystä suunnitteleva voi 
valita yrittäjyyteen - ja kieliin painottuvia yhteisiä valinnaisia opintoja.  

 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. 

 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.  
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 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-aluei-

siin ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrit-
täjyys opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnai-
siin opintoihinsa 15 osp:een laajuiset yrittäjyys -opinnot. 

 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

 
 Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista on tämän ope-

tussuunnitelman liitteenä Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami-
sesta ja arvioinnista 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
 Opiskelijalla on oikeus saada tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan perustutkinnon perus-

teiden ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistet-
tua ja tunnustettua. Ennen tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja 
tai tutkinnon suorittamisen aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankki-
nut aiemmilla opinnoillaan tai tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan pe-
rustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-
alueiden osaamistavoitteisiin.  

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuksi 

haastattelulla ja lähtötason kartoituksella (testit). Näiden tietojen pohjalta laaditaan opis-
kelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) siten kuin ryhmänohjaajan käsikir-
jassa on ohjeistettu. HOPS päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa käytävien 
HOPS -keskusteluiden pohjalta.  

 
 Tämän lisäksi ennen uuden tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan, osa-alueen opin-

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

2.1. Pakolliset tutkinnon osat  

 Elektroniikan- ja ICT:n perustehtävät, 45 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  

 
Opiskelija 
o osaa sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet 

sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait 
o osaa mitata oskilloskoopilla vaihtovirtapiirin signaalista amplitudin ja taajuuden  
o tuntee vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet  
o tuntee elektroniikan rakenneosat ja komponentit ja osaa käyttää niiden datatietoja 
o tuntee elektroniikan mittalaiteet ja osaa suorittaa mittauksia elektronisista laitteista 
o osaa valmistaa piirilevyn (PCB, Printed Circuit Board) sekä komponenttilevyn 

(PCBA, Printed Circuit Board Assembly) 
o osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadoku-

menttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden sekä ja mitata 
niistä virtoja ja jännitteitä 

o osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD-suojauksen vaati-
mukset huomioiden  

o osaa käyttää mikrokontrollerin kehitysympäristöä (kääntää sekä ladata sen avulla 
ohjelmia) 

o osaa lukea sähkö- ja verkkoasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia ja työ-
selostuksia ja kytkeä kiinteistöjen yleisimpiä sähkö- ja tietoliikennekalusteita sekä 
kaapeleita 

o osaa käyttää asennus ja kytkentätöissä tarvittavia käsi- ja sähkötyökaluja  
o osaa asentaa tietokoneeseen tarvittavan käyttöjärjestelmän sekä oheislaitteet 
o tietää Internetin toimintaperiaatteen ja osaa IP- osoitejärjestelmän käytön laitteiden 

tunnistamisessa 
o osaa kytkeä tietokoneen verkkoon ja osaa etsiä verkosta opintoihinsa liittyviä tietoja 

ja dokumentteja. 
o osaa dokumentoida työtehtäviään 
o suorittaa hyväksytysti tietokoneen käyttäjän A-kortin, tulityökortin ja työturvallisuus-

kortin tai osaa niitä vastaavat tiedot. 
o suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen 

ensiapu- ja sähköturvallisuuskoulutuksen 
o työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvalli-

suusohjeita 
o osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiate-

hokkaasti.    
 

Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka: 
 

Hallitsee sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet 
sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait sekä vaihtovirtapiirien matemaat-
tiset riippuvuudet. Osaa mitata yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoopilla virtapii-
rin suureita  

 
 Turvallisuus:  
 

Suorittaa hyväksytysti tietokoneen käyttäjän A-kortin, tulityökortin ja työturvallisuuskortin 
tai osaa niitä vastaavat tiedot ja taidot.  
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 Sähkötyöturvallisuus:  
 

Suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen en-
siapu- ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen 
 
Rakennuksen sähköverkko:  
 

Osaa lukea sähköasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia ja kytkeä kiinteistö-
jen yleisimpiä sähkökalusteita sekä kaapeleita. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133959/ops/tutkinnonosat/170887 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
  
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Esimerkkinä ammatillisissa opinnoissa korvaa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustut-

kinnon Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (45 osp) tutkinnon osa Tieto- ja 
tietoliikennetekniikan perustutkinnon Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät (45 osp) tut-
kinnonosan.   

 
 Muita tunnistettavia ja tunnustettavia opintoja voivat olla esimerkiksi aiemmin suoritetut 

ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, ulkomailla suoritetut opinnot ja työkokemus sekä 
voimassaolevat EA1-, työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja tulityöturvallisuusopinnot. 

  
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Sähkösuureiden laskeminen ja mittaaminen, 8 osp 
o Elektronisen laitteen valmistus, 14 osp 
o Sähköasennustyöt ja mittaukset, 8 osp 
o Tietokoneen ohjelmisto- ja laiteasennukset, 4 osp 
o Tietokoneen käyttäminen ja dokumenttien tuottaminen, 7 osp 
o Turvallinen työskentely, 4 osp 
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija oppii hyödyntämään tietoverkkoa tiedon hankinnassa ja dokumenttien teossa. 

Hän oppii huolehtimaan työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija oppii noudatta-
maan annettuja aikatauluja, sopimuksia ja turvallisuusohjeita sekä työskentelemään er-
gonomisesti oikein. Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä. Hän oppii arvioimaan 
työnsä lopputulosta ja kehittämään omaa toimintaansa. 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
  
 Tutkinnon osaan integroidaan yhteisten tutkinnonosien oppimistavoitteita viestintä- ja 

vuorovaikutusosaamisesta, matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta ja yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta. 
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 Sähkösuureiden laskeminen ja mittaaminen 

 
 Opiskelija oppii sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset pe-

russuureet sekä riippuvuudet, kuten Ohmin ja Kirchoffin lait sekä tuntee vaihtovirtapiirien 
matemaattiset riippuvuudet. Opiskelija oppii mittaamaan oskilloskoopilla vaihtovirtapiirin 
signaalista amplitudin ja taajuuden sekä yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoo-
pilla virtapiirin suureita. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Sähköisten perussuureiden matemaattiset riippuvuudet 
o Sähkösuureiden mittaaminen tasa- ja vaihtovirtapiireissä 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustetut oppimisympäristöt 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai itsenäisesti 

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan kirjallisuus ja - verkkomateriaali 
o Simulointiohjelmat 
o Mittalaitteet, - kytkentä ja – rakennussarjat 
o Alan työvälineet ja materiaalit 
o Opettajan valmistama materiaali 

  Elektronisen laitteen valmistus 

 
Opiskelija oppii tuntemaan elektroniikan komponentit ja mittalaitteet sekä oppii käyttä-
mään komponenttien datatietoja. Hän oppii valmistamaan piirilevyn, rakentamaan elekt-
roniikkalaitteen annettujen dokumenttien mukaisesti sekä mittaamaan niissä virtoja ja 
jännitteitä. Hän oppii juottamaan erilaisia komponentteja sekä korjaamaan juotoksia 
ESD-suojauksen vaatimukset huomioiden. Hän oppii käyttämään mikrokontrollerin kehi-
tysympäristöä. 
 

 Keskeinen sisältö 
o Elektroniikan komponenttien tuntemus 
o Elektroniikan mittalaitteiden käyttö virtojen- ja jännitteiden mittauksissa 
o Elektroniikkalaitteen rakentaminen  
o ESD-suojaus 
o Mikrokontrollerin kehitysympäristön hallinta 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustetut oppimisympäristöt 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai – itsenäisesti 
 

 Oppimismateriaalit 
o Alan kirjallisuus ja - verkkomateriaali 
o Simulointiohjelmat 
o Elektroniikan mittalaitteet, - kytkentäsarjat ja – rakennussarjat 
o Alan työvälineet ja materiaalit 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

 Sähköasennustyöt ja mittaukset 

 
Opiskelija oppii lukemaan sähkö- ja verkkoasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirus-
tuksia ja työselostuksia, kytkemään kiinteistöjen yleisimpiä sähkö- ja tietoliikennekalus-
teita sekä kaapeleita. Hän oppii käyttämään asennus ja kytkentätöissä tarvittavia käsi- ja 
sähkötyökaluja. Hän oppii toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ma-
teriaali- ja energiatehokkaasti. 
 

 Keskeinen sisältö 
o Sähköpiirustusten lukeminen  
o Sähkö- ja tietoliikennekalusteiden ja - kaapeleiden asennus 
o Sähkö - ja käsityökalujen käyttö 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
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 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai – itsenäisesti 

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan kirjallisuus, sähköpiirustukset 
o Alan verkko- ja koulutusmateriaali 
o Sähkö- ja tietoliikennekalusteet, käsi- ja sähkötyökalut 
o Opettajan valmistama materiaali 

   
 Osaamisen arviointi 
 

Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä  

 Tietokoneen ohjelmisto- ja laiteasennukset 

 
 Opiskelija oppii asentamaan tietokoneeseen tarvittavan käyttöjärjestelmän sekä oheis-

laitteet. Hän oppii Internetin toimintaperiaatteen ja osaa IP-osoitejärjestelmänkäytön lait-
teiden tunnistamisessa.. Hän oppii kytkemään tietokoneen verkkoon ja etsimään opin-
toihinsa liittyviä tietoja sekä dokumentoimaan työtehtäviään  

  
 Keskeinen sisältö 

o Oheislaitteiden ja käyttöjärjestelmän asennus 
o IP-osoitejärjestelmän ja Internetin perusteiden hallinta 
o Tietokoneen verkkoon liittäminen 
o Tiedon hankinta verkosta 
o Töiden dokumentointi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustettu oppimisympäristö 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai – itsenäisesti 
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 Oppimismateriaalit 
o Alan kirjallisuus ja verkkomateriaali 
o Tietokoneen komponentit, ohjelmistot, verkkoaktiivilaitteet, kaapelit, mittalaitteet 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  

 Tietokoneen käyttäminen ja dokumenttien tuottaminen 

 
Toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii hallitsemaan sujuvasti käyttämänsä laitteet ja 
valittujen työvälineohjelmien peruskäytön. Oppii tuntemaan tieto- ja viestintätekniikan 
peruskäsitteet sekä tunnistaa sen soveltamisalueita. Toimintakokonaisuudessa opiskeli-
ja suorittaa hyväksytysti tietokoneen A-kortin tai osaa niitä vastaavat tiedot. 

  
 Keskeinen sisältö  

o Tietokoneen käyttäjän A-kortti sisältöjen opiskelu 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja - ohjelmilla varustetut oppimisympäristöt 
 

 Oppimismenetelmät 
o Oppiminen luennoilla  
o Oppiminen tehtäviä tehden 

  
 Oppimismateriaalit 

o Kirjallisuus 
o Verkko- ja koulutusmateriaali (www.tieke.fi) 
o Ohjelmat, tietokoneet 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  
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 Turvallinen työskentely 

 
Toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii toimimaan turvallisesti tieto- ja tietoliikenne-
tekniikka-alalla. Hän suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 
6002 mukaisen ensiapu- ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen. Lisäksi opiskelija suorittaa 
hyväksytysti tulityökortin ja työturvallisuuskortin tai osaa niitä vastaavat tiedot ja taidot.  
 

 Keskeinen sisältö 
o Työelämän turvallisuuskoulutusten suorittaminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustetut oppimisympäristöt 
o Ulkotila 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai itsenäisesti 

 
 Oppimismateriaalit 

o Korttikoulutuksissa erikseen määritellyt koulutusmateriaalit 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
  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. 

 Tietokone- ja tietoliikenneasennukset, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
  
 Opiskelija  

o osaa purkaa tietokoneen rakenneosiin ja koota tietokoneen rakenneosista  
o osaa annettujen vaatimusten mukaan rakentaa toimintadokumenttien mukaisen lähi-

verkkopohjaisen tietokonejärjestelmän tai sen osakokonaisuuden 
o tuntee pöytätietokoneen sekä kannettavan tietokoneen rakenneosat ja ymmärtää 

niiden ominaisuudet ja tehtävän tietokonejärjestelmässä  
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o tuntee käyttöjärjestelmän tehtävät ja osaa asentaa ja konfiguroida tavallisimmat  
käyttöjärjestelmät  

o tuntee tietokoneen käyttöjärjestelmien käynnistysprosessin sekä osaa käyttää sitä 
vianhaussa  

o osaa mitoittaa, valita ja koota annettujen kriteerien mukaiset osat tietokonelaittee-
seen huomioiden suorituskyvyn ja tehontarpeen 

o osaa yleisimpien oheiskorttien käyttöönoton 
o osaa asiakaspalvelutaidot ja omaa tarvittavan komponenttitietouden  
o osaa ottaa käyttöön tietokoneen suojaus- ja lisäominaisuudet 
o tuntee ulkoisten oheislaitteiden toteutusperiaatteet sekä osaa niiden liittämisen ja 

käyttöönoton toimivaan tietokonejärjestelmään. 
o osaa ohjelmien asentamisen ja käyttöönoton sekä yksittäiskoneessa että lähiverkos-

sa  
o hallitsee asennusten automatisoinnin, tietoturvan sekä varmennukset 
o osaa paikallistaa ja korjata laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmia 
o osaa HTML-kielen perusrakenteet  
o osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset WWW-sivustot  
o osaa asentaa sivustoja varten WWW-palvelimen. 
o huomioi työskentelyssään työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräykset. 

 
 Sulautettujen järjestelmien toteutus 

o osaa sulautettujen järjestelmien ja niiden ohjelmoinnin sekä käytön periaatteet 
o osaa toteuttaa mikro-ohjaimen perusohjelmointia laiteläheisellä C-kielellä sekä osaa 

testata valmiin sulautetun järjestelmän toimintaa 
o hallitsee ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja vuokaavio- tai pseudokielisen ohjelmiston 

kuvaamisen 
o kykenee tulkitsemaan lausekieltä ja ohjelmoimaan perusohjelmistorakenteet hyvää 

kuvaustapaa noudattaen 
o tuntee mikro-ohjaimien rakenteen ja niihin liitettävät oheislaitteet 
o tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympä-

ristön käytön.  
 
 Tietoliikennetekniikan työt 

o osaa lohkokaaviotasolla selostaa analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän 
toiminnan  

o osaa tietoliikenteen peruskäsitteet kuten siirtonopeus, kaistanleveys, bittivirhesuhde, 
kantoaaltokohinasuhde ja signaalikohinasuhde, sekä siirtotien ominaisuuksien vai-
kutuksen tietoliikenteen toimintaan ja laatuun 

o tietää analogisen siirron periaatteet kuten modulaatiot sekä  digitaalisen siirron peri-
aatteet kuten modulaatiot, avainnusmenetelmät ja kanavakoodaukset.  

o osaa erilaiset laajakaistatekniikat sekä tietokone/mobililaitteen liittämisen tietoliiken-
neverkkoon. 

o osaa tietokonelaitteiden välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteet (TCP/IP- protokol-
lat) 

o osaa mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet 
o osaa pienen yrityksen lähiverkon laitteet ja niiden kytkemisen toimivaksi kokonai-

suudeksi (kytkin + VLAN, WLAN, xDSL- , ”perusreititin”)  
o osaa tehdä tietoliikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät mittaukset ja virittää jär-

jestelmän toimimaan haluttujen toiminta-arvojen mukaisesti 
o huomioi tietoturvan kytkettäville yhteyksille (kuten esimerkiksi VPN, palomuuri jne.) 
o suorittaja työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa 

työturvallisuusohjeita 
o osaa lukea alan ammattienglantia ja selviää kansainvälisissä tehtävissä normaaleis-

ta työskentelytilanteista englannin kielellä 
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 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133959/ops/tutkinnonosat/171512 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
   
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Tunnistettavia ja tunnustettavia opintoja voivat olla esimerkiksi aiemmin suoritetut am-

matilliset opinnot, lukio-opinnot, ulkomailla suoritetut opinnot ja työkokemus. 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Tietokonelaite- ja järjestelmätyöt, 5 osp 
o Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi, 4 osp 
o Tietoliikennetekniikan työt, 6 osp 
o Tieto- ja tietoliikennetekniikan työt, 15 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija oppii hyödyntämään tietoverkkoa tiedon hankinnassa ja dokumenttien teossa. 

Hän oppii huolehtimaan työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija oppii noudatta-
maan annettuja aikatauluja, sopimuksia ja turvallisuusohjeita sekä työskentelemään er-
gonomisesti oikein. Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä. Hän oppii arvioimaan 
työnsä lopputulosta ja kehittämään omaa toimintaansa 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan integroidaan yhteisten tutkinnon osien oppimistavoitteita viestintä ja 

vuorovaikutus osaamisesta, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta ja 
matemaattis–luonnontieteellisestä osaamisesta. 

 Tietokonelaite- ja järjestelmätyöt 

 
 Opiskelija oppii purkamaan ja kokoamaan tietokoneen rakenneosista. Hän oppii tunte-

maan pöytä- ja kannettavan tietokoneen rakenneosat ja ymmärtää niiden ominaisuudet 
sekä tehtävän tietokonejärjestelmässä. Hän oppii rakentamaan toimintadokumenttien 
mukaisen lähiverkkopohjaisen tietokonejärjestelmän tai sen osakokonaisuuden. Hän 
oppii asentamaan ja konfiguroimaan tavallisimmat käyttöjärjestelmät sekä oppii tunte-
maan niiden tehtävät. Opiskelija oppii tuntemaan tietokoneen käyttöjärjestelmien käyn-
nistysprosessin sekä oppii käyttämään sitä vianhaussa. Hän oppii mitoittamaan, valit-
semaan ja kokoamaan annettujen kriteerien mukaiset osat tietokonelaitteeseen huomi-
oiden suorituskyvyn ja tehontarpeen. Opiskelija oppii ottamaan käyttöön tietokoneen 
suojaus- ja lisäominaisuudet, yleisimmät oheiskortit sekä oppii tuntemaan ulkoisten 
oheislaitteiden toteutus periaatteet sekä osaa niiden liittämisen ja käyttöönoton toimi-
vaan tietokonejärjestelmään. Hän oppii asiakaspalvelutaitoja ja tarvittavan komponentti-
tietouden. Opiskelija oppii asentamaan ja käyttöönottamaan ohjelmia sekä yksittäisko-
neessa että lähiverkossa. Hän oppii asennusten automatisoinnin, tietoturvan sekä var-
mennukset. Hän oppii paikallistamaan ja korjaamaan laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmia 
sekä huomioimaan työskentelyssään työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräykset. 
Hän oppii HTML-ohjelmointi kielen perusrakenteet sekä oppii suunnittelemaan ja toteut-
tamaan yksinkertaiset WWW-sivut asentamalleen WWW-palvelimelle. 
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 Keskeinen sisältö 
o Tietokoneen komponenttien tunteminen ja - kokoaminen  
o Käyttöjärjestelmän ja ohjelmien asentaminen sekä konfigurointi 
o Oheislaitteiden asentaminen  
o Tietoturvan, varmennuksen ja asennuksen automatisoinnin asentaminen 
o Vikadiagnostiikan hallinta 
o HTML-ohjelmoinnin perusteiden hallinta 
o WWW-sivujen suunnittelu, - toteutus- ja asentaminen WWW-palvelimeen 
o Työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräysten huomioiminen 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai – itsenäisesti 

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan käsikirjat 
o Tietokoneiden komponentit, oheislaitteet, ohjelmat 
o Verkkomateriaali 
o Mittalaitteet 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
  Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 

 Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi 

 
 Opiskelija oppii sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnin ja käytön periaatteet. Hän oppii 

toteuttamaan mikro-ohjaimen perusohjelmoinnin laiteläheisellä C-kielellä sekä osaa tes-
tata valmiin sulautetun järjestelmän toiminnan. Opiskelija oppii hallitsemaan ohjelmoin-
nin yleisperiaatteet ja vuokaavio- tai pseudokielisen ohjelmiston kuvaamisen. Hän oppii 
tulkitsemaan lausekieltä ja ohjelmoimaan perusohjelmistorakenteet hyvää kuvaustapaa 
noudattaen. Hän oppii tuntemaan mikro-ohjaimen rakenteen sekä niihin liitettävät oheis-
laitteet. Opiskelija oppii sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet sekä op-
pii kehitysympäristön käytön. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi ja toiminnan testaus 
o Lausekielen tulkinta 
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o Mikro-ohjaimen rakenne ja siihen liitettävät oheislaitteet 
o Ohjelmistokehityksen perusteiden tunteminen ja kehitysympäristön käyttö 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai – itsenäisesti 

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan käsikirjat 
o Ohjelmistot 
o Sulautetut järjestelmät 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
  Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Tietoliikennetekniikan työt 

 
Opiskelija oppii selostamaan lohkokaaviotasolla analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojär-
jestelmän toiminnan. Hän oppii tietoliikenteen peruskäsitteet kuten siirtonopeus, kaistan-
leveys, bittivirhesuhde, kantoaaltokohinasuhde ja signaalikohinasuhde, sekä siirtotien 
ominaisuuksien vaikutuksen tietoliikenteen toimintaan ja laatuun. Hän oppii analogisen 
siirron periaatteet kuten modulaatiot sekä digitaalisen siirron periaatteet kuten modulaa-
tiot, avainnusmenetelmät ja kanavakoodaukset. Opiskelija oppii erilaiset laajakaistatek-
niikat sekä tietokone/mobililaitteen liittämisen tietoliikenneverkkoon sekä tietokonelaittei-
den välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteet (TCP/IP- protokollat). Hän oppii mobiililait-
teiden välisen tietoliikenteen periaatteet, pienen yrityksen lähiverkon laitteet ja niiden 
kytkemisen toimivaksi kokonaisuudeksi (kytkin + VLAN,WLAN, xDSL- , ”perusreititin”) 
sekä oppii tekemään tietoliikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät mittaukset ja virit-
tää järjestelmän toimimaan haluttujen toiminta-arvojen mukaisesti. Hän oppii ottamaan 
huomioon tietoturvan kytkettäville yhteyksille (kuten esimerkiksi VPN, palomuuri jne.). 
Hän oppii työskentelemään yritteliäästi, laatujärjestelmien mukaisesti työturvallisuusoh-
jeita noudattaen. Opiskelija oppii lukemaan alan ammattienglantia sekä oppii selviä-
mään kansainvälisissä tehtävissä normaaleissa työskentelytilanteissa englannin kielellä. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Tietoliikenteen peruskäsitteiden hallinta 
o Analogisen ja digitaalisen tiedonsiirron periaatteet 
o TCP/IP- protokollat 
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o Tietokone- ja mobiililaitteiden tietoliikenne 
o Laajakaistatekniikat 
o Lähiverkon laitteet ja niiden käyttöönotto 
o Tietoliikennelaitteiden käyttöönottoon liittyvät mittaukset 
o Tietoliikenteen tietoturva 
o Ammatti englannin hallinta 
o Työturvallisuusohjeiden noudattaminen, laadukas ja yritteliäs työskentely 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustettu tila 
o Ulkotilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai – itsenäisesti 

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan käsikirjat 
o Ohjelmistot 
o Tietokone-, mobiili-, ja verkkoaktiivilaitteet 
o Mittalaitteet 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Tieto- ja tietoliikennetekniikan työt 

 
Toimintakokonaisuudessa opiskelija tekee alan töitä tieto- ja tietoliikennetekniikka-alaan 
liittyvässä työssäoppimispaikassa. Opiskelija työskentelee suunnitelman mukaan. Hän 
hallitsee työkokonaisuuden ja kykenee työskentelemään itsenäisesti, laadukkaasti oma-
aloitteisesti, taloudellisesti ja joutuisasti. Opiskelija osaa valita tietokonelaitteen ja sen 
tarvitsemat oheislaitteet itsenäisesti. Hän osaa suorittaa kahden erityyppisen käyttöjär-
jestelmän asennuksen ja konfiguroinnin itsenäisesti sekä rakentaa pienen yrityksen lähi-
verkon ja liittää siihen liittyvien mobiililaitteiden liittämisen itsenäisesti. Hän osaa asen-
nusten automatisoinnin, tietoturvan sekä yksityiskoneessa että lähiverkossa. Hän osaa 
käyttää tietoverkkoa dokumenttien tekoon itsenäisesti annettujen vaatimusten mukaises-
ti. Opiskelija noudattaa itsenäisesti alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- 
ja toimintatapoja ja tuo esille kehittämistarpeita. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti 
työssään alan esteettisiä periaatteita – toimii työympäristön viihtyisyyteen ja muiden työn 
lopputulokseen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden edistämiseksi. Opiskelija osaa sovel-
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taa tietokonejärjestelmän toiminta- ja rakenneperiaatteita osien valinnassa ja vianhaus-
sa sekä osaa tietoturvaohjelmistojen toiminnan ja suorittaa niiden avulla tietoturvaan liit-
tyvää vianhakua. Ohjelmoinnissa hän osaa perusrakenteiden lisäksi funktioiden ja alioh-
jelmien käytön sekä osaa itsenäisesti luoda elektroniikkalaitteistoja sulautettujen järjes-
telmien avulla. Hän tuntee tarvittavat mittaustekniikat tietoliikenteen analysointiin ja vian-
hakuun sekä osaa käyttää annettujen vaatimusten mukaan tietoverkkoa tiedon hankin-
taan ja dokumenttien tekoon. Tarvittaessa opiskelija pystyy esiintymään erilaisissa me-
dioissa. Hän toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana ja osaa arvioida ja kehittää työs-
kentelytapojaan ja työympäristöään. Hän kehittää toimintaansa saamansa palautteen 
pohjalta ja toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia toimintatapoja. Opiskelija ilmaisee selkeäasti asiansa ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökantoja. Hän toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti 
erilaisten ihmisten kanssa ja työyhteisön ja ryhmän jäsenenä tukien ja auttaen muita se-
kä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän. Hän toimii opiskelu- ja 
työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaises-
ti vaihtelevissa tilanteissa. Tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä 
sekä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
 

Keskeinen sisältö 
o työskentely tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan työpaikassa 
o suunnitelmallinen ja laadukas työskentely 
o itsenäinen ja oma-aloitteinen työskentely 
o turvallinen ja vastuullinen työskentely 
o yhteistyötaitoinen ja työyhteisössä määriteltyjen toimintatapojen mukainen työsken-

tely 
 

Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle jatkuvaa, ohjaavaa ja osaamista kehittävää pa-
lautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen asetettuihin ammattitaitovaatimus tavoitteisiin.  
Työssäoppimisen sujumista ja oppimistavoitteiden saavuttamista ohjataan ja arvioidaan 
koko oppimisprosessin ajan.  Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimisprosessit 
ja ohjaa opiskelijaa hänen tarpeidensa mukaisesti. Opiskelijan oppimisen loppuarviointi 
tehdään työssäoppimisjakson lopussa. Siihen osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja 
opettaja. Oppimisen arviointi kirjataan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 

 Oppimisympäristöt 
o työssäoppimispaikat tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan yrityksissä 

 
 Oppimismenetelmät 

o Työpaikkaohjaajan ohjauksessa tehtävät työt tieto- ja tietoliikennetekniikka alalla 
 
 Oppimismateriaalit 

o Työssäoppimispaikkojen työtehtävissä käytetty materiaali 
 

 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 
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2.2 Valinnaiset tutkinnonosat 

 Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 30 osp  

 
 Ammattitaitovaatimukset  
  
 Opiskelija  

o ymmärtää tietoliikenneoperaattoreiden välitys- ja siirtojärjestelmien rakenteet ja kes-
keiset toiminnot  

o erottaa erilaiset tietoverkot sekä niiden kytkentä- ja päätelaitteet 
o hallitsee kiinteistöjen viestintäverkot (kuten  VoIP, Digi-TV, puhelin, kaapeli- ja satel-

liitti-TV, laajakaista ) 
o osaa suorittaa tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennukset (telejärjestelmät, 

telekopiolaitteet, laajakaistamodeemit, VOIP-periaatteen sekä VOIP-laitteet WLAN-
ympäristöissä, verkkokortit ja kytkimet) 

o osaa suorittaa telekaapeleiden ja televerkon kalusteiden asennuksen asennuskoh-
teiden olosuhteiden asettamat vaatimukset huomioiden (ST-kortti) 

o osaa asentaa päätelaitteet verkon liikennöintimenettelyt sekä erilaiset jännitesyötöt 
(POE) huomioiden 

o osaa hahmottaa olemassa olevien verkkojen rakenteen ja hallitsee niihin liittyvät yl-
läpitotyöt ja lisäasennukset 

o ymmärtää päätelaitteiden merkityksen verkossa ja osaa selittää niiden sähköiset 
toiminnot verkossa 

o osaa ottaa käyttöön asentamansa laitteet ja opastaa käyttäjää laitteen toiminnoissa 
o osaa asentaa kulunvalvonta- murtohälytys- ja kiinteistön valvontajärjestelmien kaa-

peloinnit ja laitteet, osaa suorittaa niiden käyttöönoton, hallitsee niiden dokumentaa-
tion ja tuntee järjestelmiin liittyvät salassapitomääräykset ja kameravalvonnan juridi-
set vaatimukset ja velvoitteet 

o ymmärtää eri teknikoiden tarjoamat mahdollisuudet kameravalvonnassa (IP-video-
valvonta, muut hybridijärjestelmät) 

o osaa käyttää parikaapelitesteriä, optisen kuidun tehomittaparia, kaapelitutkaa, kui-
tumikroskooppia, ledi/laser-lähetinkyniä, kuidun jatkoskoneita, puhalluskuidun paine-
työkaluja (talokaapelointiin) 

o tietää ja ymmärtää mitä monipuolisen puhelinvaihteen käyttöönottoon kuuluu: mur-
tohälytys- ja kameravalvontajärjestelmät, IP-kameroita ja langattomia tukiasemia tai 
radioportteja,  

o osaa käsitellä optisia kuituja turvallisesti   
o toimii asiakaspalveluhenkisesti ymmärtäen tietoliikenteen turva- ja salassapitomää-

räykset sekä tietosuojan merkityksen 
o ymmärtää turvasuojaajatoimintaan liittyvän lainsäädännön ja tuntee turvasuojaaja-

kortin. 
 
 Yleiskaapelointiin liittyen 

o hallitsee kaapelikategoriat ja -luokat 
o hallitsee alue-, nousu- ja kerroskaapelointeihin liittyvät määräykset ja topologiat (pa-

rikaapelit, valokaapelit, moni- ja yksimuoto, sisä- ja ulkokaapelit) 
o osaa suorittaa kaapeleiden ja kuitujen asentamisen, päättämisen ja jatkamisen tur-

vallisia työtapoja noudattaen optisten kuitujen aiheuttamat vaarat huomioiden 
o osaa suorittaa optisten- ja parikaapeleiden ominaisuuksien mittaukset standardien 

mukaisesti  
o osaa lukea laitteisiin ja kaapeleihin liittyvää dokumentaatiota ja laatia reittikortit. 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133959/ops/tutkinnonosat/171513 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
  
 Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 

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

 
 Tunnistettavia ja tunnustettavia opintoja voivat olla esimerkiksi aiemmin suoritetut am-

matilliset opinnot, lukio-opinnot, ulkomailla suoritetut opinnot ja työkokemus. 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asentaminen ja -hallinta, 4 osp 
o Tietoliikenneverkkojen kaapelointi, 3 osp 
o Hälytys- ja valvontajärjestelmien asentaminen ja hallinta, 5 osp 
o Tietoverkkojen mittaaminen, tietoturva ja dokumentointi, 3 osp 
o Tietoliikennelaitteiden ja -verkkojen asennustyöt, 15 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija oppii hyödyntämään tietoverkkoa tiedon hankinnassa ja dokumenttien teossa. 

Hän oppii huolehtimaan työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija oppii noudatta-
maan annettuja aikatauluja, sopimuksia ja turvallisuusohjeita sekä työskentelemään er-
gonomisesti oikein. Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä. Hän oppii arvioimaan 
työnsä lopputulosta ja kehittämään omaa toimintaansa. 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Tutkinnon osaan integroidaan yhteisten tutkinnon osien oppimistavoitteita viestintä ja 

vuorovaikutus osaamisesta ja matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta. 

 Tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asentaminen ja hallinta  

 
Opiskelija oppii tekemään tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennukset (telejärjes-
telmät, telekopiolaitteet, laajakaistamodeemit, VOIP-periaatteen sekä VOIP-laitteet 
WLAN-ympäristöissä, verkkokortit ja kytkimet). Hän oppii ottamaan käyttöön asenta-
mansa laitteet ja opastamaan käyttäjää laitteen toiminnoissa. Hän oppii tietoliikenneope-
raattoreiden välitys- ja siirtojärjestelmien rakenteet ja keskeiset toiminnot sekä erotta-
maan erilaiset tietoverkot sekä niiden kytkentä- ja päätelaitteet. Hän oppii hallitsemaan 
kiinteistöjen viestintäverkot (kuten VoIP, Digi-TV, puhelin, kaapeli ja satelliitti-TV, laaja-
kaista) sekä asentamaan päätelaitteet verkon liikennöintimenettelyt sekä erilaiset jänni-
tesyötöt (POE) huomioiden. Hän oppii hahmottamaan olemassa olevien verkkojen ra-
kenteen ja hallitsemaan niihin liittyvät ylläpitotyöt ja lisäasennukset. Hän oppii päätelait-
teiden merkityksen verkossa ja oppii selittämään niiden sähköiset toiminnot verkossa 

 
 Keskeinen sisältö 

o Verkon tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asentaminen, käyttöönotto ja käytön 
opastus 

o Kiinteistöjen viestintäverkkojen hallinta 
o Verkkojen rakenteiden tunteminen, ylläpito ja lisäasennukset 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 23 (45) 
Opetussuunnitelma 

siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustetut oppimisympäristöt 
o Ulkotilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai itsenäisesti 

  
 Oppimismateriaalit 

o Alan käsikirjat 
o Ohjelmistot 
o Tietokone-, mobiili- ja verkkoaktiivilaitteet 
o Mittalaitteet 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
  Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Tietoliikenneverkkojen kaapelointi  

 
Opiskelija oppii kaapelikategoriat ja -luokat sekä alue-, nousu- ja kerroskaapelointeihin 
liittyvät määräykset ja topologiat (parikaapelit, valokaapelit, moni- ja yksimuoto, sisä- ja 
ulkokaapelit). Hän oppii suorittamaan kaapeleiden ja kuitujen asentamisen, päättämisen 
ja jatkamisen turvallisia työtapoja noudattaen optisten kuitujen aiheuttamat vaarat huo-
mioiden. Opiskelija oppii telekaapeleiden ja televerkon kalusteiden asennuksen asen-
nuskohteiden olosuhteiden asettamat vaatimukset huomioiden (ST-kortti) sekä oppii kä-
sittelemään optisia kuituja turvallisesti. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Kaapelointien kategoriat, luokat, määräykset ja topologiat 
o Tietoliikennekaapeleiden ja -kalusteiden asennus työturvallisuus- sekä asennuskoh-

teiden olosuhteet huomioiden 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
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 Oppimisympäristö   
o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai – itsenäisesti 

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan käsikirjat 
o Kuitu jatkos- ja mittalaitteet 
o Ohjelmistot 
o Alan työvälineet ja - materiaalit 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Hälytys- ja valvontajärjestelmien asentaminen ja hallinta 

 
Opiskelija oppii asentamaan kulunvalvonta- murtohälytys- ja kiinteistön valvontajärjes-
telmien kaapeloinnit ja laitteet sekä oppii suorittamaan niiden käyttöönoton. Hän oppii 
niiden dokumentaation, tuntemaan järjestelmiin liittyvät salassapitomääräykset ja kame-
ravalvonnan juridiset vaatimukset sekä velvoitteet. Hän oppii ymmärtämään eri teknikoi-
den tarjoamat mahdollisuudet kameravalvonnassa (IP-videovalvonta, muut hybridijärjes-
telmät). Opiskelija oppii mitä monipuolisen puhelinvaihteen käyttöönottoon kuuluu: mur-
tohälytys- ja kameravalvontajärjestelmät, IP-kameroita ja langattomia tukiasemia tai ra-
dioportteja. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Valvontajärjestelmien asennus, käyttöönotto, dokumentaatio 
o Valvontajärjestelmien salassapitomääräykset, kameravalvonnan juridiset vaatimuk-

set ja velvoitteet 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustettu tila 
o Ulkotilat 
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 Oppimismenetelmät  
o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai – itsenäisesti 

  
 Oppimismateriaalit 

o Alan käsikirjat 
o Ohjelmistot 
o Hälytys – ja valvontajärjestelmät 
o Alan työvälineet ja -materiaalit 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Tietoverkon mittaaminen, tietoturva ja dokumentointi 

 
Opiskelija oppii käyttämään parikaapelitesteriä, optisen kuidun tehomittaparia, kaapeli-
tutkaa, kuitumikroskooppia, ledi/laser-lähetinkyniä, kuidun jatkoskoneita, puhallus kuidun 
painetyökaluja (talokaapelointiin). Hän oppii toimimaan asiakaspalveluhenkisesti ymmär-
täen tietoliikenteen turva- ja salassapitomääräykset sekä tietosuojan merkityksen. Hän 
oppii turvasuojaajatoimintaan liittyvän lainsäädännön ja tuntee turvasuojaajakortin. 
Opiskelija oppii lukemaan laitteisiin ja kaapeleihin liittyvää dokumentaatiota ja laatimaan 
reittikortit sekä oppii suorittamaan optisten- ja parikaapeleiden ominaisuuksien mittauk-
set standardien mukaisesti. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Tietoverkon kaapeloinnin toimintakunnon mittaukset 
o Tietoverkon tietoturva ja dokumentointi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Luokkatilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai itsenäisesti 

  
 Oppimismateriaalit 

o Alan käsikirjat 
o Ohjelmistot 
o Mittalaitteet 
o Alan työvälineet ja - materiaalit 
o Opettajan valmistama materiaali 
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 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Tietoliikennelaitteiden. ja verkkojen asennustyöt 

 
Toimintakokonaisuudessa opiskelija tekee alan töitä tieto- ja tietoliikennetekniikka-alaan 
liittyvässä työssäoppimispaikassa. Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja laadukkaasti 
suunnitelman. Opiskelijan työskentely on myös oma-aloitteista, taloudellista ja joutuisaa. 
Hän osaa suorittaa itsenäisesti kaapeloinnin ja ko. päätelaitteiden asennuksen annettu-
jen dokumenttien mukaisesti ja pystyy itsenäisesti suoriutumaan kaapelointien mittauk-
sista ja mittaustulosten perusteella korjaamaan mahdolliset viat. Hän pystyy itsenäisesti 
suoriutumaan lähiverkon toteuttamisesta optisilla kuiduilla, mittauksin toteamaan asen-
nuksen toimivuuden sekä asentaa ja käyttöönottaa pienen kohteen rikosilmoitin- ja ka-
meravalvontajärjestelmän. Hän osaa asentaa käyttöjärjestelmän ja liittää tietokoneen 
verkkoon. Opiskelija noudattaa itsenäisesti alalla vaadittavia kestävän kehityksen mu-
kaisia työ- ja toimintatapoja ja tuo esille kehittämistarpeita sekä hyödyntää monipuoli-
sesti työssään alan esteettisiä periaatteita – toimii työympäristön viihtyisyyteen ja mui-
den työn lopputulokseen ulkonäköön edistämiseksi. Hän selvittää piirustusten ja kaavi-
oiden avulla tietoliikennelaitteiden toiminnan ja osaa tulkita itsenäisesti teknisiä tietoja 
sekä osaa korjata työsuoritustaan laatuvaatimusten mukaisesti.  
 
Opiskelija  pystyy laatimaan kirjallisia raportteja sekä esiintymään tarvittaessa erilaisissa 
medioissa. Hän toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana ja suunnittelee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä ja arvioi työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan kehittää 
toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Hän toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituk-
senmukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja. Ilmaisee selkeästi 
asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja. Toimii vastuullisesti, yhteistyöky-
kyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työyhteisön ja ryhmän jäsenenä. 
Opiskelija tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja 
työntekijän. Hän toimii opiskelu- ja työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa. Tunnistaa ja tiedottaa ha-
vaitsemistaan vaaroista ja riskeistä sekä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. 
 

Keskeinen sisältö 
o työskentely tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan työpaikassa 
o suunnitelmallinen ja laadukas työskentely 
o itsenäinen ja oma-aloitteinen työskentely 
o turvallinen ja vastuullinen työskentely 
o yhteistyötaitoinen ja työyhteisössä määriteltyjen toimintatapojen mukainen työsken-

tely 
 

Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle jatkuvaa, ohjaavaa ja osaamista kehittävää pa-
lautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen asetettuihin ammattitaitovaatimus tavoitteisiin.  
 
Työssäoppimisen sujumista ja oppimistavoitteiden saavuttamista ohjataan ja arvioidaan 
koko oppimisprosessin ajan. Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimisprosessit ja 
ohjaa opiskelijaa hänen tarpeidensa mukaisesti. Opiskelijan oppimisen loppuarviointi 
tehdään työssäoppimisjakson lopussa. Siihen osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja 
opettaja. Oppimisen arviointi kirjataan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
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 Oppimisympäristöt 

o työssäoppimispaikat tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan yrityksissä  
 
 Oppimismenetelmät 

o Työpaikkaohjaajan ohjauksessa tehtävät työt tieto- ja tietoliikennetekniikka-alalla 
 
 Oppimismateriaalit 

o Työssäoppimispaikkojen työtehtävissä käytetty materiaali 
 

 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 

 Palvelinjärjestelmien asentaminen ja hallinta, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
  
 Opiskelija  

o osaa palvelimien verkkokäyttöjärjestelmien asennuksen ja niiden pääkäyttäjän pe-
rustehtävät 

o osaa asentaa hakemistopalvelut ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet 
o osaa luoda ja hallita palvelimien resursseja, palvelinkäyttäjiä ja -käyttäjäryhmiä sekä 

niiden ominaisuuksia 
o osaa asentaa ja hallitsee palvelimien peruspalvelut kuten nimipalvelut, dynaamisten 

verkkoasetusten jakelun ja hakemistopalvelut 
o osaa ryhmäkäytäntöjen avulla hallita käyttäjä-, tietokone- ja ohjelmistoasetuksia 
o osaa asentaa palvelimien erillispalveluja kuten www/FTP – palvelut 
o hallitsee palvelimien etäkäytön 
o ymmärtää palvelimien/työasemien virtualisoinnin  
o osaa asentaa virtuaali ympäristöön palvelimen ja työaseman 
o hallitsee palvelimien perus tietoturva-asiat (kuten salasanojen käyttö, tiedostojen 

suojaus, palomuurin) 
o osaa asentaa virustorjunta- ja haittaohjelmien poisto-ohjelmiston palvelimiin 
o osaa asentaa ja käyttää etäyhteyksissä suojattua yhteyttä palvelimiin  
o osaa ja ymmärtää palvelinlaitteistotilan varustamiseen liittyvät vaatimukset  
o osaa ottaa huomioon palvelimien vikasietoisuuden ja varmistuksen 

 
 Osaamisen arviointi  

 
 Ammattitaitovaatimukset ja kriteerit pohjautuu tutkinnonosaan 2.2.3 Palvelinjärjestelmät 

ja projektityöt, 30 osp. Tutkinnon osan arviointikriteerit Liite 1. Suunnitelmat ammatti-
osaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista.  

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

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
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 Tunnistettavia ja tunnustettavia opintoja voivat olla esimerkiksi aiemmin suoritetut am-
matilliset opinnot, työkokemus ja ulkomailla suoritetut opinnot. 

 
 Toimintakokonaisuuden kuvausta 
 
 Opiskelija oppii palvelimien verkkokäyttöjärjestelmien asennuksen ja niiden pääkäyttä-

jien perustehtävät. Hän oppii asentamaan hakemistopalvelut ja oppii ymmärtämään nii-
den toimintaperiaatteet. Hän oppii luomaan ja hallitsemaan palvelimen resursseja, pal-
velinkäyttäjiä ja -käyttäjäryhmiä sekä niiden ominaisuuksia. Hän oppii asentamaan ja 
hallitsemaan palvelimen peruspalvelut kuten nimipalvelut, dynaamisten verkkoasetusten 
jakelun ja hakemistopalvelut. Hän oppii ryhmäkäytäntöjen avulla hallitsemaan käyttäjä-, 
tietokone- ja ohjelmistoasetuksia. Hän oppii asentamaan palvelimien erillispalveluja ku-
ten www/ftp -palvelut. Hän oppii palvelimen etäkäytön. Hän oppii ymmärtämään palveli-
mien / työasemien virtualisoinnin sekä asentamaan virtuaaliympäristöön palvelimen ja 
työaseman. Hän oppii hallitsemaan palvelimien perus tietoturva-asiat (kuten salasanojen 
käyttö, tiedostojen suojaus, palomuurin). Opiskelija oppii asentamaan virustorjunta- ja 
haittaohjelmien poisto-ohjelmiston palvelimiin. Hän oppii asentamaan ja käyttämään 
etäyhteyksissä suojattu yhteyttä palvelimiin sekä oppii ymmärtämään palvelinlaitteistoti-
lan varustamiseen liittyvät vaatimukset. Hän oppii ottamaan huomioon palvelimien vika-
sietoisuuden ja varmistuksen 

 
 Keskeinen sisältö 

o Verkkokäyttöjärjestelmien asentaminen ja käyttöönotto sekä näihin liittyvät, keskei-
set pääkäyttäjä -tehtävät. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden 
saavuttamisen jälkeen opiskelija osoittaa osaamisensa. 

 
 Oppimisympäristö   

o Opintoalan työsalit 
o Tieto - ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustettu oppimisympäristö 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai – itsenäisesti 

  
 Oppimismateriaalit 

o Palvelin järjestelmät 
o Alan käsikirjat 
o Ohjelmistot 
o Verkkomateriaali 
o Opettajan valmistama materiaali 

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

vioinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkin-
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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 

 Sulautettujen sovellusten toteutus, 15 osp 

 
  Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija 

o osaa toteuttaa mikro-ohjaimen avulla sulautetun järjestelmän 
o osaa suunnitella ja rakentaa sulautetun järjestelmän vaatiman piirilevyn 
o osaa valita tarkoitukseen soveltuvat komponentit 
o osaa koota piirilevystä ja komponenteista ohjelmoitavan laitteen  
o osaa perusohjelmoinnin C-kielellä, hyvää kuvaustapaa noudattaen ja hallitsee oh-

jelmoinnin perusrakenteet 
o osaa käyttää C-kielisen ohjelmoinnin funktioita, aliohjelmia, keskeytyksiä ja ajastimia 
o osaa valmistaa lisäsovelluksia sulautettuun järjestelmään ja osaa suorittaa ohjelman 

muutokset ja päivitykset 
o osaa mittauksin todeta laitteen toimivuuden 
o osaa liittää oheislaitteita järjestelmään 
o osaa laatia järjestelmän dokumentit sisältäen komponenttiluettelon, kytkentäkaavion, 

lohkokaavion, piirilevysuunnitelman, ohjelmiston lähdekoodeineen ja sähköturvalli-
suusmääräysten mukaiset mittaukset ja koekäytön 

o tuntee mikro-ohjaimen ja niihin liittyvien oheislaitteiden rakenteen 
o tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympä-

ristön käytön 
o huomioi työskentelyssään työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräykset. 
 
Osaamisen arviointi  
 

 Ammattitaitovaatimukset ja kriteerit pohjautuvat tutkinnonosaan 2.2.1 Sulautetut sovel-
lukset ja projektityöt, 30 osp, Tutkinnon osan arviointikriteerit  Liite 1. Suunnitelmat am-
mattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

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

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

 
 Tunnistettavia ja tunnustettavia opintoja voivat olla esimerkiksi aiemmin suoritetut am-

matilliset opinnot, työkokemus ja ulkomailla suoritetut opinnot. 
 
 Toimintakokonaisuuden kuvausta 
 
 Opiskelija oppii toteuttamaan mikro-ohjaimen avulla sulautetun järjestelmän sekä suun-

nittelemaan ja rakentamaan sulautetun järjestelmän vaatiman piirilevyn. Hän oppii ko-
koamaan piirilevystä ja valitsemistaan komponenteista ohjelmoitavan laitteen sekä to-
teamaan mittaamalla laitteen toimivuuden. Hän oppii liittämään oheislaitteita järjestel-
mään sekä laatimaan järjestelmän dokumentit sisältäen komponenttiluettelon, kytkentä-
kaavion, lohkokaavion, piirilevysuunnitelman, ohjelmiston lähdekoodeineen ja sähkötur-
vallisuusmääräysten mukaiset mittaukset ja koekäytön. Hän oppii tuntemaan mikro-
ohjaimen sekä niihin liittyvien oheislaitteiden rakenteen. Opiskelija oppii huomioimaan 
työskentelyssään työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräykset 
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 Opiskelija oppii perusohjelmoinnin C-kielellä, hyvää kuvaustapaa noudattaen sekä oh-

jelmoinnin perusrakenteet. Hän oppii käyttämään C-kielisen ohjelmoinnin funktioita, 
aliohjelmia, keskeytyksiä ja ajastimia, valmistamaan lisäsovelluksia sulautettuun järjes-
telmään sekä suorittamaan ohjelman muutokset ja päivitykset. Opiskelija oppii sulaute-
tun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympäristön käytön 

 
 Keskeinen sisältö  

o Sulautetun järjestelmän suunnittelu, rakentaminen, testaaminen, oheislaitteiden liit-
täminen ja dokumentointi 

o Ohjelmointi C-kielellä 
o Sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen ja kehitysympäristön perusteiden hal-

linta 
o Työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräysten huomioiminen työssä. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen jatkuvaa kannustavaa 

sekä ohjaavaa palautetta oppimisen edistymisestä. Tavoitteena on että opiskelija tietää, 
mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuk-
siin ja tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki toimintakokonaisuudessa opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käy-
tetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden  
saavuttamisen jälkeen opiskelija osoittaa osaamisensa. 
 

 Oppimisympäristö   
o Opintoalan työsalit 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja -sovelluksilla varustetut oppimisympäristöt 

 
 Oppimismenetelmät  

o Oppiminen luennoilla 
o Oppiminen käytännön tehtäviä tehden pienryhmissä ja / tai itsenäisesti 

 
 Oppimismateriaalit 

o Sulautetut järjestelmät 
o Alan käsikirjat 
o Ohjelmistot 
o Mittalaitteet 
o Alan työvälineet ja - materiaalit 
o Opettajan valmistama materiaali 

 
 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 
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3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133959/ops/tutkinnonosat/170883 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 Äidinkieli  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

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

3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

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

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

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-

pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaiku-
tustilanteissa 
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o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

 Vieraat kielet, Englanti 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

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

ammattiaan 
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o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

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

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

palautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

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

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

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

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

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

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

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

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

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133959/ops/tutkinnonosat/170884 

 Matematiikka 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp 

 
Opiskelija 
o osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman 

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

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

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

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

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

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

 Lähtötilannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti 
HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  
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 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppi-
mistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja oh-
jaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Fysiikka ja kemia 

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuk-
sia 

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

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

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

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Lähtöti-
lannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti 
HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  
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 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä osa-alueessa, oppimistavoittei-
den lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli op-
piminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 

 
 Opiskelija  

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

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

sesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

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

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133959/ops/tutkinnonosat/170885 

 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 
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hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

o kuvitellut työhaastattelutilanteet lähiopetuksena, mielikuvaharjoitteet, pari- ja ryhmä-
tehtävät 
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o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun perustuvat yksilötehtävät – lähiopetuksena 
tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
työskenteleminen työ- tai työssäoppimispaikalla 

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

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

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

 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, 
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-
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malla tehtäväpalautetta. Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään luotettavaa tietoa yrittäjyy-
destä ja omista mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riittä-
vän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan 
suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opis-
kelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 
 


