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1. Tieto- ja viestintätekniikan alan kuvaus ja arvoperusta sekä perustut-
kinnon tavoitteet 

 
 Ammattialan kuvaus 
 
 Tieto- ja viestintätekniikka on kiinteä osa nykyaikaista tietoyhteiskuntaa, ja se on integ-

roitunut entistä syvemmälle organisaatioiden toimintaan sekä ihmisten jokapäiväiseen 
elämään.  

  
Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään erilaisten palvelujen tuottamiseen organisaatiois-
sa. Tietoa kerätään, varastoidaan, muokataan, esitetään, välitetään ja analysoidaan. Yri-
tysten ja organisaatioiden toimintoja tuetaan sekä ohjataan ohjelmistojen avulla, mikä 
edellyttää tietotekniikkataitoja. On myös yrityksiä, joiden koko liiketoiminta perustuu tie-
to- ja viestintätekniikkaan, esimerkkinä sovellusten ja palvelinkapasiteetin vuokraus sekä 
erilaiset virtuaalipalvelut, -yhteisöt ja digitaalisen median elämysteollisuus. Viranomaisil-
le tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman tiedonvälityk-
sen ja kansalaisille sujuvammat palvelut sähköisen asioinnin muodossa. Verkkoliiketoi-
minta kasvaa ja laajenee uusille aloille ja uusiin tuoteryhmiin. Tieto- ja viestintätekniik-
kaa käytetään ja sen odotetaan tuovan lisäarvoa ja uusia innovaatioita työn tuottavuu-
den ja toiminnan tehostamiseen, kilpailukyvyn parantamiseen sekä kestävän kehityksen 
edistämiseen.  

  
Tieto- ja viestintätekniikka-alan työtehtävät ovat monipuolisia. Alalla työskentelevät voi-
vat toimia mm. tietojärjestelmien ja ohjelmistojen määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, tes-
taus- ja ylläpitotehtävissä. Tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto, koulutus ja neuvon-
ta ovat tyypillisiä käytön tuen tehtäviä. Alan työtehtäviä on myös laitteisto- ja ohjelmisto-
konsultointiin keskittyneissä sekä tietokanta- ja tietoverkkopalveluja tarjoavissa yrityksis-
sä. Lisäksi ala tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin myyntitehtäviin yritysten välisessä ja eri-
koistavarakaupassa. Myös kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikkapalvelut ja lähituen 
tarve työllistävät alan ammattilaisia. Tietoturva- ja tietosuojaosaaminen liittyy keskeisesti 
kaikkiin alan työtehtäviin.  

  
Tieto- ja viestintätekniikka-alan työpaikkoja tarjoavat mm. ICT-palveluyritykset, konsult-
tiyritykset, tietoturva-alan yritykset, tietoliikenneoperaattorit sekä alan tukku- ja vähittäis-
kauppa. Työpaikkoja on myös laitteiden asennukseen, huoltoon ja korjaukseen erikois-
tuneissa yrityksissä. Lähes kaikissa organisaatioissa tarvitaan alan osaajia tietojärjes-
telmien ylläpitoon, käytön tukeen sekä tietopalvelu- ja hallinnollisiin tehtäviin.  

  
Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä lisääntyvä globalisoituminen ja verkostoituminen 
yhdessä tieto- ja viestintätekniikan kehittymisen kanssa luo jatkuvasti uusia työmahdolli-
suuksia alalle. Työvoiman tarpeeseen vaikuttavat lyhyellä aikavälillä mm. markkinatilan-
ne ja suhdannevaihtelut. Pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä ovat teknologinen kehi-
tys, uudet innovaatiot, muutokset asiakkaiden tarpeissa ja uusien markkinoiden synty-
minen, jotka puolestaan mahdollistavat uusien yritysten perustamisen ja yrittäjänä toi-
mimisen. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen merkitys kasvaa edelleen koko yhteis-
kunnassa ja kaikilla toimialoilla.  

  
Nopeasti kehittyvällä ja monipuolisella tieto- ja viestintätekniikka-alalla toimivalta asian-
tuntijalta edellytetään halua kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Teknisen osaamisen ja 
ongelmanratkaisutaidon lisäksi alan tehtävissä tarvitaan projektiosaamista, tiimityötaito-
ja, sisäistä yrittäjyyttä, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, taloudellista ajattelua ja liiketoi-
mintamallien ymmärtämistä sekä taitoa toimia yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toimin-
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tojen kansainvälisyys ja virtuaalinen verkostoituminen asettavat osaamisvaatimuksia 
kielitaidolle, kulttuurien tuntemukselle, vuorovaikutustaidoille ja sähköiselle viestinnälle. 

 
 Ammattialan arvoperusta 
 

Tieto- ja viestintätekniikan alalla toimiva arvostaa alansa ammattitaitoa. Hän on myös 
valmis kehittämään itseään ja työtään jatkuvasti. Hän on oma-aloitteinen, vastuuntun-
toinen, luotettava, yhteistyökykyinen ja joustava. Hän asennoituu suvaitsevasti ja tasa-
arvoisesti ottaen huomioon työtovereiden ja asiakkaiden erilaiset lähtökohdat sekä 
toimii vuorovaikutustilanteissa ystävällisesti ja rauhallisesti.  
  

Hän noudattaa eettisesti oikeita periaatteita toimien työyhteisössään vastuullisesti ja 
oikeudenmukaisesti. Hän noudattaa tehtyjä sopimuksia sekä työhönsä liittyvää salas-
sapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Hän tuntee tietoturvaan ja -suojaan liittyvän lainsää-
dännön ja toimii työssään niiden mukaisesti. Hän tiedostaa työssään tekijänoikeudet ja 
kunnioittaa niitä.  
  

Hän tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja toimii niiden mukaisesti. Hänellä on halu 
ymmärtää ja arvostaa erilaisia kulttuureja ja hän toimii kulttuurien välistä yhteistyötä 
edistäen. 

 
 Perustutkinnon tavoitteet 
 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon, datanomi, suorittaneella on laaja-alaiset 
valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa 
osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan ja muun valinnaisuuden 
perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia 
erilaisissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima 
ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi 
yrittäjäksi.  

  

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut toimii luotettavasti, joustavasti ja 
luovuutta käyttäen asiakkaiden ja tilanteiden edellyttämällä tavalla. Hän noudattaa te-
kijänoikeuksia ja alaa koskevaa lainsäädäntöä. Hän osaa käyttää tieto- ja viestintätek-
nisiä ratkaisuja tukemaan, kehittämään ja tehostamaan organisaation toimintaproses-
seja. Hän tukee työskentelyssään kestävän kehityksen toteutumista. Hänellä on hyvät 
vuorovaikutus- ja dokumentointitaidot sekä kyky toimia ryhmissä ja projekteissa. Hän 
osaa kommunikoida eri kielillä kansainvälisessä toimintaympäristössä.  

  

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut kykenee seuraamaan jatkuvasti 
muuttuvan alan kehitysvirtauksia ja kehittymään työssään niiden mukaisesti sekä osal-
listumaan työyhteisön kehittämiseen. Hänellä on hyvä tietotekninen osaaminen ja val-
miudet osallistua hankintaprosessiin. Hän osaa asentaa ja käyttää tieto- ja viestintätek-
nisiä työvälineitä ja tietojärjestelmiä sekä ylläpitää sisältöjä tietoverkossa. Hän kykenee 
toimimaan alan edustajana erilaisissa tietojärjestelmäprojekteissa.  
 
Ohjelmistotuotannon osaamisalan suorittanut toimii ohjelmistoprojektissa, jossa hän 
mallintaa organisaation toimintaa ja käsitteistöä käyttäen soveltuvia kuvausmenetelmiä. 
Hän työskentelee erilaisissa systeemityön vaiheissa käyttäen soveltuvia menetelmiä ja 
hyödyntäen suunnittelumalleja. Hän laatii vaatimusten pohjalta määrittelydokumentin. 
Hän suunnittelee määrittelyn mukaisen tietokannan ja käyttöliittymän ja ottaa huomioon 
käytettävyyden. Hän tuotteistaa suunnittelemansa ohjelmiston hyödyntäen olemassa 
olevia toteutusratkaisuja. Hän laatii testaus- ja käyttöönottosuunnitelman. Ohjelmistotuo-
tannon osaamisalan suorittanut toimii ohjelmistotuotantotehtävissä ottaen huomioon tie-
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toturvan. Hän hakee tietotarpeita vastaavaa tietoa tietokannasta kyselykieltä käyttäen. 
Hän osallistuu testaukseen ohjelmistotuotannon eri vaiheissa. Hän hallitsee alan eng-
lanninkielistä terminologiaa. Ohjelmistotuotannon osaamisalan suorittanut tulkitsee oh-
jelmistosuunnittelussa syntyneitä teknisiä määrittelyjä ohjelman toteuttamiseksi. Hän 
tuottaa ja dokumentoi valitulle päätelaitteelle ohjelmiston käyttäen ohjelmointiympäris-
töä. Hän toteuttaa ohjelmiston käyttöliittymälogiikan ja tietokantayhteydet. Ohjelmoides-
saan hän tuottaa helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. 

1.1. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon muodostuminen  

 
2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat    2.4 Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 30)  

2.1.1 Palvelutehtävässä toimiminen 25  2.4.1 Multimediatuotanto 15 

2.1.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20  2.4.2 Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 15 

    2.4.16 Yrityksessä toimiminen 15 

2.3  Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat   2.4.17 Huippuosaajana toimiminen 15 

2.3.1 
2.3.2 

Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 
Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen 

30 
   30 

 2.4.18 Pelituotanto  
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuva tutkinnonosa 

15 

         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

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

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä 
tarvittava osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista 

tutkinnon osista toteutetaan Multimediatuotanto tutkinnon osa ja paikallisiin ammattitai-
tovaatimuksiin perustuva Pelituotanto tutkinnon osa. Opiskelijan valinnan osuessa mui-
hin tutkinnon osiin, ne voivat toteutua työssäoppimalla tai muiden koulutuksen järjestä-
jien tarjonnasta.  

 
 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-
sen 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. Opinnot voivat ly-
hemmät kuin kolme vuotta, jos opiskelijalla on osaamisen tunnustamisia. 

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa tutkinnon perusteiden mukaisesti 

numeroiden. Taulukosta näkyvät myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen 
suunniteltu ajoitus. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa työssäoppimalla hanki-
taan osaamista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu kol-
mannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mu-
kaisesti. 
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Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat 45 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Palvelutehtävässä toimiminen 25                         
2.1.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20                         
 
2.3 

 
Osaamisalan tutkinnon osat 60 osp 
 

                         

2.3.1 Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30                         

2.3.2 Ohjelmiston tuotantoversion 
toteuttaminen 

30                         

 
2.4 
 

 
Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp 

                         

2.4.1 Multimediatuotanto 15                         
2.4.2 Sähköisten asiointipalveluiden 

toteuttaminen 

                         

2.4.16 Yrityksessä toimiminen                          
2.4.17 Huippuosaajana toimiminen                          
2.4.18 Pelituotanto (paikallisesti tarjottava 

tutkinnonosa) 

15                         

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

3.1.4 Vieraat kielet 2                         
3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 3                         

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

hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 8                         
3.3.2 Työelämätaidot 8                         
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 8                         
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  

terveystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen 
osaaminen 

7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          

3.4.2 Taide ja kulttuuri                          
3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          
3.4.5 Ympäristöosaaminen                          

3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10                         

 
 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 

osien sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  
   

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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 Opintopolkuvaihtoehtoja 

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

 
Esimerkki 
nopeasta opinto-
polusta  

1. vuosi Kesä ja muut loma- 
ajat 

Osaamisen hankkimis-
ta tieto- ja viestintätek-
niikan alan työtehtävis-
sä 

2. vuosi Kesä ja muut lo-
ma-ajat 
 

Oman ryhmän 
mukana 

2.1 Kaikille pakol-
liset tutkinnon osat 
45 osp 
 
3 Yhteiset tutkin-
non osat ja niiden 
valinnaiset opinnot 

Osa osaamisesta va-
linnaisessa tutkinnon 
osassa (2.4.16) 15 osp 

2.3 Osaamis-
alan tutkinnon 
osat 60 osp 
 
3 Yhteiset 
tutkinnon osat 
ja niiden va-
linnaiset opin-
not  
 
Osa osaami-
sesta valin-
naisessa  
tutkinnon 
osassa 
(2.4.17) 15 
osp 

 

 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, 
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kekseliäisyytenä, rohkeutena ja luovuutena työssä. Omaehtoinen yrittäjyys sisältyy elin-
ikäisen oppimisen avaintaitojen arviointikriteereihin.  

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

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

 
 Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy yhteisten tutkinnon osien osa-

alueiden opintoihin ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan 
valinnaisilla yrittäjyys opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös amma-
tillisiin valinnaisiin opintoihinsa 15 osp:een laajuiset yrittäjyysopinnot. 

 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista ovat tämän 
opetussuunnitelman liitteenä. (Liite 1) 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuk-

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

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

opintojen aloittamista opettaja selvittää onko opiskelijalla aiemmin hankittua tutkinnon-
osan tai osa-alueen osaamista. Tämän perusteella opiskelija ohjataan hakemaan osaa-
misen tunnustamista, jos hänellä on selvitys osaamisestaan (esim. tutkintotodistus, työ-
todistus tms.). Jos opiskelijalla ei ole riittävää selvitystä osaamisestaan, voidaan hänen 
työskentelyään havainnoida, häntä voidaan haastatella, voidaan järjestää harkittu mah-
dollisuus ammattiosaamisen näyttöön tai mahdollisuus osoittaa osaamisensa muilla ta-
voilla. 
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2. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, 
ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1. Pakolliset tutkinnon osat  

 Palvelutehtävässä toimiminen, 25 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o toimia jossain organisaation toimintaprosessissa, jolloin hän  
o tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintapro-

sessit ja sidosryhmät  
o käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään  
o käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana  
o hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän  
o suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen  
o palvelee asiakasta  
o hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet  

o tehdä sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tietotekniseen toteuttamiseen ja yllä-
pitoon liittyviä tehtäviä, jolloin hän  
o viestii sähköisesti ja kirjallisesti  
o laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja  
o ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa.  

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/164272 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksi-
assa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

  
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Organisaatiossa toimiminen 
o Palvelutilanteessa toimiminen 
o Viestintä  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii tieto- ja viestintätekniikan alan palvelutehtävissä, käyttää työn suunnitte-

lun, toteutuksen ja asiakaspalvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän 
huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelija-
ryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopi-
muksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa 
toimintaansa. 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista 
 

Äidinkieli (tuottaa omaan alaan liittyviä dokumentteja), viestintä- ja vuorovaikutusosaa-
minen, englanti, ruotsi (palvelee asiakasta eri äidinkielellä ja vieraalla kielellä), Tieto- ja 
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viestintätekniikka sekä sen soveltaminen (käyttää ohjelmia monipuolisesti), Työelämä-
taidot (selvittää itsenäisesti työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavan toimia), Työ-
kyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian). 

2.1.1.1.  Organisaatiossa toimiminen  

Opiskelija osaa toimia organisaation toimintaprosessissa tieto- ja viestintätekniikan teh-
tävissä. Hän tunnistaa liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät. Hän 
osaa toimia työyhteisössä. Hän käyttää työssään tarvittavia työväline- ja viestintäohjel-
mia sekä sovellusohjelmia. Hän osaa käyttää sosiaalisen median mahdollisuuksia huo-
mioiden yksilön ja yrityksen tietoturvan.  

 
 Keskeinen sisältö 

o tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidos-
ryhmät 

o käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään, esimerkiksi AB -ajokortti 
tasoisesti 

o käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana  
 

Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu oppimisympäristö 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, kuvitellut asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä 
oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 
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2.1.1.2. Palvelutilanteessa toimiminen 

 Opiskelija hakee ja ylläpitää datatietoja tuotteista, palveluista ja asiakkaista. Hän osaa 
palvella sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita yrityksen tai organisaation palvelukonseptin tai oh-
jeistuksen mukaisesti. Hän osaa noudattaa tavanomaisia palvelutilannetta sääteleviä 
säädöksiä ja sopimuksia. Hän osaa laatia ja varmuuskopioida työhön liittyviä kirjallisia 
raportteja ja tilastoja.  

 
 Keskeinen sisältö 

o palvelutilanteen suunnittelu ja valmistelu 
o asiakaspalvelu 
o palvelutilanteen jälkitoimien hoitaminen 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu oppimisympäristö 
 

 Oppimismenetelmät 
o aidot työelämän tilanteet, kuvitellut asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä 

oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-

ko-opiskeluna 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 
  



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11 (48) 
Opetussuunnitelma 

2.1.1.3. Viestintä  

Opiskelija käyttää ja ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa sisältöä sekä hallitsee 
HTML-kielen perusrakenteet. Hän kehittää äidinkielen (suomi), toisen kotimaisen kielen, 
ja vieraan kielen taitojaan vuorovaikutustilanteissa opiskelijaryhmän ja asiakkaiden 
kanssa.  

 
 Keskeinen sisältö 

o sähköinen ja kirjallinen viestintä  
o laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja  
o tietokannoissa ja -verkoissa olevan tiedon ylläpito  

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, kuvitellut asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä 
oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 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. 

 
 Tutkinnon osan arvosanan antaminen edellyttää että tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttö on suoritettu hyväksytysti. 
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 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto, 20 osp  

Ammattitaitovaatimukset  
 
Opiskelija osaa 
o tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä  
o asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat  
o konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi  
o kytkeä työaseman verkkoon  
o testata työaseman käyttöönoton  
o dokumentoida työaseman käyttöönoton käyttää koneita ja laitteita työantajalta saa-

mansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa mukaisesti. 
 

 Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/164270 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksi-
assa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Hankintaprojektissa toimiminen 
o Työaseman käyttöönotto 
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä, käyttää 

työn suunnittelun, toteutuksen ja dokumentoinnin edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja 
kehittää omaa toimintaansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista 
 

Äidinkieli (dokumentoi työaseman käyttöönoton), viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 

englanti (käyttää työssään internetin palveluja, myös englanninkielisiä), Tieto- ja viestin-

tätekniikka sekä sen soveltaminen (käyttää työssään internetin palveluja, myös englan-

ninkielisiä), Matematiikka (laskee oman työpanoksen osuuden tuotteen tai palvelun kus-

tannuksista), Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (käyttää turvallisia, sopivasti 

kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian).  
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2.1.2.1. Hankintaprojektissa toimiminen 

Opiskelija osaa toimia hankinta- ja asennusprojektin jäsenenä. Hän osaa käyttää projekti-
työskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. Hän tietää hankintoihin liittyvän 
lainsäädännön.  

 
 Keskeinen sisältö 
 
 Opiskelija osaa 

o tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä 
  

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, kuvitellut asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä 
oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 
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2.1.2.2. Työaseman käyttöönotto 

Opiskelija osaa asentaa ja konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi koko-
naisuudeksi. Hän osaa kytkeä työaseman verkkoon sekä testata ja dokumentoida käyt-
töönoton. 

 
 Opiskelija osaa 

o asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat 
o konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi 
o kytkeä työaseman verkkoon 
o testata työaseman käyttöönoton 
o dokumentoida työaseman käyttöönoton 
o käyttää koneita ja laitteita työantajalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammat-

titaitonsa sekä kokemuksensa 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. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, kuvitellut asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, tekemällä 
oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

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

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

 Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

o määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot 
o suunnitella ohjelmiston rakenteen 
o toteuttaa ohjelmiston prototyypin 

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/164274 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksi-
assa sovittujen käytänteiden mukaisesti 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Tietorakenteen suunnittelu ja toteuttaminen 
o Toimintojen suunnittelu 
o Käyttöliittymän suunnittelu 
o Testauksen suunnittelu 
o Projektin suunnittelu 
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii ohjelmistotuotannon projektitehtävissä, käyttää työn suunnittelun, toteu-

tuksen ja dokumentoinnin edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän huolehtii 
työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, 
huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, 
säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimin-
taansa. 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Äidinkieli (dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaises-

ti, laatii ohjeiden mukaisesti määrittelydokumentaation, laatii ohjeiden mukaisesti tarkis-
tustilaisuuden (esim. katselmointitilaisuuden) pöytäkirjan), viestintä- ja vuorovaikutus-
osaaminen (toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään eri-
laisissa vuorovaikutustilanteissa), englanti (laatii englanninkielistä dokumentaatiota), 
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen soveltaminen (hakee tietoa tutuista tietolähteistä), 
Työelämätaidot (toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa), Työkyvyn 
ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihte-
levia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian).  
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2.3.1.1. Tietorakenteen suunnittelu ja toteuttaminen  

 Opiskelija osaa koostaa vaatimusten pohjalta ohjelmiston osan tietosisällöt malliksi 
(esim. käsitemalli). Hän suunnittelee ja tuottaa rakenteista tietoa sisältävän tiedoston 
(esim. XML -tiedoston). Hän osaa suunnitella tietokantatauluja huomioiden viite-ehey-
den. Hän osaa toteuttaa relaatiotietokannan tietokannanhallintajärjestelmää käyttäen. 

 
 Keskeinen sisältö 

o ohjelmiston tietojen määrittely 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.3.1.2. Toimintojen suunnittelu 

 Opiskelija osaa listata ohjelmiston toiminnot ja laatia toiminnon kuvauksen, esimerkiksi 
käyttötapauskuvauksena. Hän osaa laatia ohjelmiston toimintaa kuvaavia kaavioita 
(esim. UML -kaavioita).   

 
 Keskeinen sisältö 

o ohjelmiston toimintojen määrittely 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.3.1.3. Käyttöliittymän suunnittelu 

 Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston prototyypin osan käyttöliittymät ja navigoinnin 
sekä toteuttaa ohjelmiston osan käyttöliittymän. 

 
 Keskeinen sisältö 

o ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 
 
 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 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 18 (48) 
Opetussuunnitelma 

huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.3.1.4. Testauksen suunnittelu  

 Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston prototyypin testitapauksia. Hän osaa laatia tes-
tausmallin mukaisen testaussuunnitelman. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 
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 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan itse-
näiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaaliseen 
julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.3.1.5. Projektin suunnittelu  

 Opiskelija osaa laatia projektinhallintaohjelmalla kaavion, jossa projektin tehtävät ovat 
aikataulussa. Hän osaa laatia määrittelydokumentaation jossa on luokiteltu ohjelmiston 
prototyypin osien toteutusjärjestys. Hän osaa laatia tarkistustilaisuuden pöytäkirjan. Hän 
osaa laatia projektisuunnitelman ja loppuraportin. Hän osaa laatia projektidokumentaa-
tiota myös englanninkielellä. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 
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 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella ohjelmiston toteuttamisen 
o toteuttaa ohjelmiston 
o testata ja dokumentoida ohjelmiston. 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/164271 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksi-
assa sovittujen käytänteiden mukaisesti 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Ohjelmiston toteuttaminen 
o Testauksen toteuttaminen 
o Projektinhallinta ja dokumentointi 
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii ohjelmistotuotannon projektitehtävissä, käyttää työn suunnittelun, toteu-

tuksen ja dokumentoinnin edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän huolehtii 
työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, 
huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, 
säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimin-
taansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista 
 
 Äidinkieli (dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaises-

ti, laatii ohjeiden mukaisesti ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet), viestintä- ja vuoro-
vaikutusosaaminen (toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisös-
sään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa), Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen sovelta-
minen (hakee tietoa tutuista tietolähteistä), Työelämätaidot (toimii työyhteisössä 
ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa), Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 
(käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon 
ergonomian). 
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2.3.2.1.  Ohjelmiston toteuttaminen 

 Opiskelija osaa toteuttaa ohjelmiston osan sisältämät toiminnot ohjelmointikielellä tai 
kehitysympäristö hyödyntäen. Hän osaa kommentoida ohjelmakoodia. Hän osaa laatia 
ohjelmiston yhteyden relaatiotietokantaan. Hän osaa laatia tietokantakyselyjä. Hän osaa 
toteuttaa ohjelmiston graafisen tai selainpohjaisen käyttöliittymän osia.  

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät 

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.3.2.2. Testauksen toteuttaminen 

 
 Opiskelija osaa laatia testitapauksia, myös ohjelmiston tietoturvan testaamiseksi. Hän 

osaa testata ohjelmiston osan toimivuuden testitapauksilla. Hän osaa laatia ohjelmiston 
testausraportin. Hän osaa arvioida tietojärjestelmän tietoturvallisuutta.  

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.3.2.3. Projektinhallinta ja dokumentointi 

 Opiskelija osaa laatia ohjelmiston toteutussuunnitelman. Hän osaa laatia ohjelmiston 
luokka- tai moduulikaavion. Hän osaa laatia ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet.  

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
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teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

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

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

2.4. Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp 

 Multimediatuotanto, 15 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin 
o suunnitella multimediatuotteita 
o toteuttaa multimediatuotteita 
o käyttää ja soveltaa multimedia -alan ohjelmistotuotteita, laitteistoja ja tekniikkaa 
o dokumentoida tuotantoprosessin. 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/164276 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esi-
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tellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksi-
assa sovittujen käytänteiden mukaisesti 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
 

o Multimediatuotteen suunnittelu 
o Multimediatuotteen toteuttaminen ja testaaminen 
o Projektinhallinta ja dokumentointi 
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii multimediatuotteen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä, 

käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja dokumentoinnin edellyttämiä tietojärjestelmiä, 
koneita ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii 
osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa 
annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputu-
losta ja kehittää omaa toimintaansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista 
 
 Äidinkieli (dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaises-

ti, laatii asennus- ja käyttöohjeet), viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (toimii tilanteen 
vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilan-
teissa), Työelämätaidot (toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa), 
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia 
ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian). 

2.4.1.1.  Multimediatuotteen suunnittelu 

 Opiskelija osaa käyttää multimediasuunnittelun perusajatuksia ja –menetelmiä. Hän 
osaa käyttää erilaisia kerrontatekniikoita kuva- ja äänimedioihin. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 
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 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.4.1.2.  Multimediatuotteen toteuttaminen 

 Opiskelija osaa käyttää työssään tarvitsemia laitteistoja ja ohjelmistoja sekä ylläpitää 
niitä. Hän osaa toteuttaa multimediaesityksen, joka sisältää tekstiä, ääntä, kuvaa, video-
kuvaa ja animaatiota. Hän osaa toteuttaa interaktiivisen mediatuotteen vaatiman 

 graafisen käyttöliittymän. Hän editoi ääntä ja kuvaa digitaaliseen muotoon. Hän tallentaa 
multimediatuotteita eri tiedostoformaatteihin ja osaa käyttää kuvan- ja äänenkäsittelyn 
keskeisiä tiedostomuotoja. Hän testaa multimediatuotteen toimivuuden testitapauksilla. 
Hän noudattaa työtehtävissään tekijänoikeuslakia. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 
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 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.4.1.3. Projektinhallinta ja dokumentointi 

 Opiskelija käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. Hän laatii 
kustannusarvion ja tuotantoaikataulun jollain työvälineohjelmalla. Hän dokumentoi tuo-
tantoprosessin. Hän laatii asennus- ja käyttöohjeet. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 

 Oppimisympäristöt 
o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-

käyttöön varustettu tila 
 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

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

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

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa  

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

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

päätöksentekoon 
 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/163924 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksi-
assa sovittujen käytänteiden mukaisesti 

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

lautetta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavut-
taminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 
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 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Huippuosaajana toimiminen 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa  

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

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

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/163925 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksi-
assa sovittujen käytänteiden mukaisesti 

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

lautetta, se perustuu työpaikkaohjaajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Työpaikkaohjaaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidak-
seen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavut-
taminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 
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 Oppimismenetelmät  
o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-

suus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-

ko-opiskeluna 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan itse-
näiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaaliseen 
julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

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

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

 Pelituotanto, 15 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella pelituotannon tuotantoprosessin 
o suunnitella pelejä 
o toteuttaa pelejä 
o käyttää ja soveltaa alan ohjelmistotuotteita, laitteistoja ja tekniikkaa 
o dokumentoida tuotantoprosessin. 

 
 Osaamisen arviointi, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta 

ja arvioinnista  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä esimerkiksi aiemmista opinnoista tai 

työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksi-
assa sovittujen käytänteiden mukaisesti 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Pelin suunnittelu 
o Pelin toteuttaminen ja testaaminen 
o Projektinhallinta ja dokumentointi 
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii pelien suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä, käyttää työn 

suunnittelun, toteutuksen ja dokumentoinnin edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja lait-
teita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai 
opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjei-
ta, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää 
omaa toimintaansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista 
 
 Äidinkieli (dokumentoi suunnitelman, työn ja sen tulokset annettujen ohjeiden mukaises-

ti, laatii asennus- ja käyttöohjeet), viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (toimii tilanteen 
vaatimalla tavalla omassa oppimis- tai työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilan-
teissa), Työelämätaidot (toimii työyhteisössä ja -ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa), 
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia 
ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian). 

2.4.18.1. Pelien suunnittelu 

 Opiskelija tekee pelisuunnitelman ottaen huomioon eri lajityypit ja pelimekaniikat. Hän 
tietää eri pelien ja pelilaitteiden kehityskaaren sekä niiden vaatimukset ja rajoitukset. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 
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 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.4.18.2.  Pelin toteuttaminen ja testaaminen 

 Opiskelija suunnittelee ja luo pelisisältöä käytettävissä olevilla ohjelmilla ja ohjeilla. Hän 
osaa viedä valmiita objekteja käytössä olevaan pelimoottoriin. Hän käyttää työn tekemi-
seen annettua välineistöä ja ohjelmistoa työssään. Hän käyttää tarjolla olevaa materiaa-
lia, ohjeita sekä referenssiä työnsä tekemiseen. Hän osaa testata pelien toimivuutta. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.4.18.3. Projektinhallinta ja dokumentointi  

 Opiskelija käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. Hän do-
kumentoi tuotantoprosessin. Hän laatii asennus- ja käyttöohjeet. Hän osaa koota portfo-
lion työnäytteistään ja markkinoida sillä omaa osaamistaan. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Oppi-
mistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan ajantasaisilla laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot työelämän tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
suus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Oppimismateriaali on pääosin verkko-oppimismateriaalia eri lähteistä. Esimerkiksi oppi-

laitoksen käytössä olevan oppimisalustalle tallennettua oppimismateriaalia ja harjoituk-
sia, alan verkkosivustojen koulutusmateriaaleja ja alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus- 
ja verkkojulkaisuja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Opiskelijoita kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun. Tehtävien palautus tapahtuu opiskelijan tekemään digitaali-
seen julkaisuun tai muulla sovitulla tavalla. 

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

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/163926 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

3.1.1 Äidinkieli  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 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. 
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3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

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

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 

 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.  
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3.1.3 Vieraat kielet, Englanti 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

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

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, esimerkkejä: Osaamisen tunnustamisessa 
lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteil-
taan Vieras kieli, A-kieli-osa alueen pakollisia osaamistavoitteita. Muualla hankittu 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.  
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 Oppimisympäristöt  

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

o opintoalan työtilat 

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

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

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/163927 

3.2.1 Matematiikka 

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

alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa 
o osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 
o osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja 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. 
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   Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

3.2.2 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. 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 

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

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

sesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

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

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/163928 

3.3.1 Yhteiskuntataidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
o osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen 
o osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä 
o osaa hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona 
o osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Osaamisen tunnustaminen – aiemmat opinnot joko toinen perustutkinto tai lukion kurssit 

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

 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen osa-alueen osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

 
 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  
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 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.                           

3.3.2 Työelämätaidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Esimerkkinä aiemmat opinnot perustutkinto tai riittävän laaja työkokemus, joka 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.  
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 Oppimisympäristöt  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-

tettu tila 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

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

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

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

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

ihmisen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla 
opiskelijoiden järjestämiin liikunta- tai muihin tapahtumiin tai yhteisön tilaisuuksiin  
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o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyt-
tä yhteistyössä muiden kanssa  

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

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

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

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

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

o luentoja, lähiopetusta ja projektiluonteista oppimista 
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 
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 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.    

 
 


