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 Turvallisuusalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet  
 
 Ammattialan kuvaus 
 

Suomessa turvallisuusala koostuu yhteiskunnan perusturvallisuuden ylläpitämiseksi toteu-
tettavista viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoi-
minnoista sekä yksityisen turva-alan palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojaustoiminnasta. 
Yhteiskunnan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavat valtionhallinnon alaiset 
turvallisuusviranomaiset. Yritykset ja julkisyhteisöt vastaavat itse omista turvallisuusjärjes-
telyistään liiketoimintansa vaatimalla tavalla, ja niiden turvallisuuden vähimmäisvaatimuk-
set määräytyvät lainsäädännön perusteella. Yksityinen turvallisuusala koostuu vartioimis-
liiketoiminnasta, tietoturvallisuustoiminnasta yksityisetsivätoiminnasta, turvaurakoinnista 
(turvasuojaus), turvallisuusalan asiantuntijapalveluista ja turvallisuusalan koulutuksesta, ja 
sen tarkoituksena on tukea ja palvella organisaatioita sekä yksilöitä omaehtoisen turvalli-
suuden ylläpidossa ja kehittämisessä.  

 
Yksityinen turvallisuusala on kehittynyt Suomessa vahvasti viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Alan kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa turvallisuustietoisuuden lisään-
tyminen, lainsäädäntömuutokset, rajat ylittävän rikollisuuden kasvu sekä yritysten ja julkis-
yhteisöjen turvallisuustoimintojen ulkoistaminen. Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja 
liiketoiminnan kansainvälistyminen sekä globaalit uhkatekijät ovat myös lisänneet turvalli-
suuden merkitystä elinkeinoelämän kilpailutekijänä. Tekniikan nopean kehityksen johdosta 
turvallisuustekniset valvontaratkaisut ovat arkipäivää lähes jokaisessa yrityksessä ja yh-
teisössä. Yksityinen turvallisuusala on nykyisin yksi kansantaloutemme nopeimmin kasva-
vista toimialoista. Liiketoiminnan kehittymisen johdosta alalle on myös syntynyt uusia 
ammattinimikkeitä ja osaamisalueita. Turvallisuusalan palveluammatit ovat jalostuneet 
asiakasyritysten uusien turvallisuus- ja palvelutarpeiden mukana useiksi eri tehtäväkoko-
naisuuksiksi. Ammateissa korostuvat muun muassa asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys, 
onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäiseminen ja turvallisuusvalvonta. 

 
Turvallisuusalalla työskentelee Suomessa arviolta 50 000 ihmistä. Turvallisuusalalla työs-
kentelevien työtehtävät voidaan jakaa yleisesti turvallisuusviranomaistehtäviin, yritysten ja 
julkishallinnon sisäisiin turvallisuustehtäviin sekä yksityisen turvallisuusalan palvelu- ja 
suunnittelu-, asennus-, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin. Yksityinen turvallisuusala työllis-
tää yli 15 000 henkilöä turvallisuusalan yrityksissä. Viranomaistehtäviä ovat muun muassa 
sotilas-, poliisi- ja pelastusammatit, joissa huolehditaan maamme sisäisestä ja ulkoisesta 
turvallisuudesta. Yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuusorganisaatioiden työtehtävät 
koostuvat lakisääteisistä ja omaehtoisista turvallisuustehtävistä, joita ovat esimerkiksi työ-
suojelupäällikön, suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön tehtävät. Turvallisuusalan palve-
luyritysten ammatit taas koostuvat palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojausammateista. Tur-
vasuojaustoiminta koostuu rakenteellisesta suojauksesta, sähköisten valvontajärjestel-
mien suunnittelu-, asennus- ja huoltotehtävistä sekä muusta turvallisuusjärjestelyiden 
suunnittelusta. Alan ammattinimikkeitä vartija, järjestyksenvalvoja ja turvalaiteasentaja. 

 
Käyttämällä mukaillen hyväksi erilaisia, mm. Opetushallituksen tekemiä, toimiala-, am-
matti- ym. luokituksia voidaan turvallisuusalan työt jaotella vielä seuraavasti: tekniikan 
alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, sotilastyöt, vankeinhoito, palvelutyöt ja suojelutyöt. 
Tekniikan alan töihin kuuluvat turvasuojauksen ja kiinteistöhoidon suunnittelu, asennus ja 
ylläpitotehtävät. Logistiikkatöihin voidaan lukea tehtävät, jotka liittyvät tavaroiden, henki-
löiden ja informaation kuljettamiseen. Ympäristötyöt tuovat alalle monia tehtäviä, koska 
yrityksiltä vaaditaan hyvää ympäristöasioiden hallintaa. Palvelutöihin voidaan laskea kuu-
luviksi vastaanottopalvelut, vahtimestaripalvelut ja erilaiset henkilökohtaiset turvallisuus-
palvelut. Suojelutöihin luetaan poliisitoimi, pelastustoimi ja erilaiset vartiointityöt. Yksityistä 
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turvallisuusalaa säätelevää lainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina. Lakiuudistus on 
selkeyttänyt julkisen vallan ja yksityisen turvallisuusalan välistä työnjakoa ja lisännyt yh-
teistyömahdollisuuksia kokonaisturvallisuuden parantamisessa. Lainsäädäntö on myös 
tarkentanut yksityisen turvallisuusalan ammateissa toimivien tehtäviä ja vastuukysymyksiä 
ja laajentanut palveluhenkilöstön lakisääteistä pätevyyskoulutusta. Samaan aikaan turval-
lisuusviranomaisten eli poliisin, pelastustoimen, tullin, rajavartioston ja puolustusvoimien 
ammattikentässä on tapahtunut muutoksia. Suomalaisen yhteiskunnan suuntauksena on 
80-luvulta alkaen ollut valtionhallinnon supistaminen ja palvelujen ulkoistaminen yksityisil-
le yrityksille. Turvallisuusviranomaisten resursseja on tämän johdosta supistettu, ja joitain 
viranomaistehtäviä on siirretty yksityisen turvallisuusalan ja organisaatioiden itsensä hoi-
dettavaksi. Turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksia on myös laajennettu rikosten, terro-
ritekojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen. Yritysten, julkisen sekto-
rin, yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten yhteistyön merkitystä on korostettu yhä 
enemmän kokonaisturvallisuuden kehittämisessä (Ammattina turvallisuus, 2008). 

 
Yritysten ja julkishallinnon turvallisuustoiminnan lakisääteistä tasoa on pyritty kohotta-
maan säädösmuutoksilla. Turvallisuuden ylläpidosta on samalla siirrytty jatkuvan paran-
tamisen ajattelutapaan. Yritysten turvallisuustoiminnan pääpaino onkin muokkautunut 
reagoivasta toiminnasta rikosten ja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaeh-
käisyyn ja riskienhallinnasta on tullut liiketoimintaa edistävä ja tukeva toimintatapa. Elin-
keinoelämässä on lisäksi huomattu, että tehokas riskienhallinta ja toiminnan häiriöttömyy-
den turvaaminen parantavat yritysten kilpailukykyä, tuloksia ja liiketoiminnan jatkuvuutta 
(Ammattina turvallisuus, 2008). 

 
Valtakunnallisesti merkittävin asia sisäisen turvallisuuden parantamiseksi on ollut sisäasi-
ainministeriön toimeenpanema sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka tarkoituksena on 
vähentää rikoksia ja onnettomuuksia viranomaisten ja yksityisten yhteistyötä lisäämällä. 
Sisäasiainministeriö on myös käynnistänyt valtakunnallisesti alueellisia turvallisuussuun-
nittelun kehittämishankkeita, joissa julkishallinto, viranomaiset, yritykset ja asukkaat teke-
vät yhteistyötä onnettomuuksien, tapaturmien ja rikosten estämiseksi. Viranomaisten ja 
yksityisen turvallisuusalan yhteistyön parantamiseksi on myös perustettu työryhmiä ja 
monialaisia hankkeita (Ammattina turvallisuus, 2008). 

 
Työvoiman määrän väheneminen työmarkkinoilta, koulutetun ja ammattitaitoisen henkilös-
tön puute sekä kiristyvä kansainvälinen kilpailu ovat tuoneet uusia haasteita myös turvalli-
suusalan liiketoimintaan Suomessa. Turvallisuusalan ammateissa menestyminen vaatii 
jatkuvaa tietojen päivittämistä ja osaamisen kehittämistä, koska ala kehittyy koko ajan. Lii-
ketoiminnassa menestyminen vaatii yrityksiltä myös palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen 
tarvittavan ydinosaamisen tunnistamista, osaamisen kehittämistä ja uusia innovaatioita. 
Turvallisuusalan oppilaitosten, elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö tulevaisuuden 
osaamistarpeiden ennakoimiseksi on siten avain yksityisen turvallisuusalan laadun kehit-
tämiseksi ja sen menestyksen takaamiseksi (Ammattina turvallisuus, 2008). 

 
Tämän lisäksi joudutaan kehittämään aivan uudenlaisia turvallisuuspalveluja. Kansalais-
ten ikääntyessä esim. henkilökohtaiset koteihin ulottuvat turvallisuus- ja hoitopalvelut 
yleistyvät. Talousrikollisuuden kasvu, massatyöttömyyden aiheuttama tuloerojen kasvu, 
yhteiskunnallinen epätasa-arvo (syrjäytyminen) ja mielenterveyspotilaiden avohoidon li-
sääntyminen ovat omiaan saamaan aikaan epävakautta, johon yhteiskunnan ja yritysten 
tulee varautua. Monikulttuurisuus korostuu turvallisuusalalla. Erityisesti kansainväliset 
suuryritykset ovat hyvin riippuvaisia korkeatasoisista turvallisuuspalveluista. Myös matkai-
lu, liikematkailu ja tavarankuljetukset ovat omiaan lisäämään turvallisuuspalveluiden tar-
vetta. 
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 Ammattialan arvoperusta 
 

Turvallisuusalan yhteiskunnallisena päämääränä on turvata ihmisten elämän laatu, yh-
teiskunnan toimivuus ja yritysten toiminnan häiriöttömyys sekä elinympäristön viihtyisyys 
ja turvallisuus, yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ammatinharjoittamis-
ta ohjaavat keskeiset ammattieettiset arvot ja periaatteet, kuten ihmisoikeuksien kunnioit-
taminen, oikeudenmukaisuus, lainkuuliaisuus, kestävä kehitys, tasa-arvo, luotettavuus ja 
rehellisyys. Yrityksille turvallisuus antaa lisäarvoa samalla tavalla kuin hyvä laatujärjestel-
mä ja hyvä ympäristöasioiden hallinta. Turvallisuus voidaan määritellä hyvien ja tärkeinä 
pidettyjen asioiden jatkuvuutena odotetun kaltaisena, ennustettavuutena. Turvallisuus on 
inhimillinen peruspyrkimys; se on paitsi tarve ja ihmisten keskeinen arvo, myös moderni 
ihmisoikeus. Turvallisuuden merkitystä on korostettu myös yhtenä tärkeimpänä inhimilli-
sen kasvun voimatekijänä (Niemelä 1997). 
 
Turvattomuus taas on hyvien asioiden jatkuvuuden vaarantumista; erilaisten riskien, uh-
kien ja vaarojen olemassaoloa tai mahdollista lisääntymistä. Turvattomuus voidaan nähdä 
hyvinvoinnin vajeena tai sen jatkumisen uhkana, ja se voi ilmetä esim. pelkoina, psyko-
sosiaalisena oirehdintana ja huolestuneisuutena. Inhimillisen turvattomuuden on havaittu 
liittyvän erilaisiin elämänvaiheisiin ja rooleihin, kuten huoltajuuteen (Niemelä 1997). Suuri 
osa turvattomuutta aiheuttavista tapahtumista jää kuitenkin ihmisten henkilökohtaisten ko-
kemuksien ulkopuolelle (Heiskanen 1996). 
 
Turvallisuutta voidaan pitää olotilana ja asioiden tilana, jossa yksilön tai organisaation ris-
kit ovat hallinnassa ja hyväksyttävän suuruisia. Yritysturvallisuudella tarkoitetaan yrityksen 
turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista toteutusta. Se on johdon vastuulla olevaa päivittäis-
tä yritystoimintaa, joka varmistaa yrityksen lailliset toimintaedellytykset, toiminnan, tuotan-
non ja palveluiden häiriöttömyyden, jatkuvuuden sekä turvallisen toimintaympäristön. Käy-
tännön yritysturvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla suojataan yrityksen 
henkilöstöä, omaisuutta, tietoja, ympäristöä ja mainetta onnettomuuksilta, vahingoilta sekä 
rikolliselta toiminnalta. Näin yritysturvallisuus on luonteva osa yrityksen riskienhallintapro-
sessia. Yritysturvallisuustoiminnan tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja tukea yrityk-
sen kilpailukykyä minimoimalla hallitsemattomia turvallisuusriskejä ja parantamalla toimin-
tavalmiuksia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden varalta. (Yritysturvallisuus EK Oy 
2008.) Lakisääteinen turvallisuustyö yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ei ole 
suhdanteista riippuvaa toimintaa. Lakisääteinen taso on monelle yritykselle vain yritystur-
vallisuuden minimitaso. Omaehtoisella ja tavoitteellisella, ennalta ehkäisevällä panostuk-
sella yritysturvallisuuteen saadaan lisäarvoa yrityksen liiketoiminnalle, kun asiointi- ja 
työskentely-ympäristön turvallisuus kohenevat, tuotanto ja palvelu jatkuvat häiriöittä ja va-
hinkoriskit ovat hallinnassa. Nämä asiat puolestaan vaikuttavat myönteisesti yrityksen re-
surssien hallintaan, ulkoiseen kuvaan ja kilpailukykyyn (Yritysturvallisuus EK Oy 2008). 
 
Turvallisuusalan ammattilainen tuntee vastuunsa laadukkaasta turvallisuustyöstä ja sen 
kehittämisestä. Hyvä ammattietiikka on turvallisuusalan tärkeimpiä resursseja. 

 
 Perustutkinnon tavoitteet 

 
Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on 
laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään 
kaikilla turvasektorin aloilla, joita ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, 
palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt. 
 
Turvallisuusalan perustutkinto antaa perusvalmiudet ammattitaidon kehittämiseen. Tutkin-
non suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yh-
teistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän ti-
lanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy nä-
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kemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon 
yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään. 
 
Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on tultava toimeen monikulttuurisessa työ-
ympäristössä ja selviydyttävä työyhteisössä ja työsuoritukseen liittyvässä kanssakäymi-
sessä molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hänen on osattava 
noudattaa työssään ympäristön kestävää kehitystä tukevia menetelmiä. Hänen on osatta-
va käyttää työssään tarvitsemiaan teknisiä välineitä ja laitteita, ja hänellä on oltava tietoyh-
teiskunnassa tarvittavat valmiudet jatkuvasti kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttä-
miseksi tiedon hankkimisessa ja vuorovaikutteisessa viestimisessä. 
 
Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii työssään ohjeiden puitteissa ja hänellä 
on oltava oma-aloitteisuutta, kekseliäisyyttä ja tilanteiden ennakointikykyä tehdä itsenäisiä 
ratkaisuja. Yrityksen työntekijänä tai ammatinharjoittajana hänen on osattava palvella asi-
akkaita ja huomioida heidän tarpeitaan. Hänen on tunnettava asiakkaan ja kuluttajan oi-
keudet ja velvollisuudet sekä osattava ottaa ne huomioon työssään. 
 
Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia työssään laatujärjestel-
mien mukaisesti. Hänellä on oltava käsitys turvallisuusalan kansainvälisestä ja kansalli-
sesta kilpailukykyisyydestä ja laadun yhteydestä kustannuksiin sekä tunnettava vastuunsa 
kaikissa työtehtävissään. Perustutkinnon suorittaneen on osattava huolehtia omasta ter-
veydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hänen on tiedettävä ammattinsa 
fyysiset ja psyykkiset terveysvaarat ja osattava ehkäistä niitä ennalta. Hänen on osattava 
huolehtia työturvallisuudesta ja hänen on noudatettava työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita. 
 
Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneella on oltava elinikäisen oppimisen edellyttä-
mät oppimaan oppimisen taidot, kuten kyky arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan, 
arvioida ja jäsentää tietoa, suunnitella omaa opiskeluaan ja asettaa itselleen oppimisen 
tavoitteita. Lisäksi hänellä on oltava halu ja motivaatio jatkuvaan itsensä kehittämiseen. 
Tutkinnon suorittaneella on oltava taidot selviytyä joustavasti uusista ja erilaisista tilanteis-
ta ja toimia innovatiivisesti. Hänen on osattava löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa. 
 
Turvallisuusalan suorittaneella on oltava monipuoliset taidot selviytyä työelämän viestintä-
tilanteista. Hänen on pystyttävä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa myös monikult-
tuurisessa työympäristössä. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava 
toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Hänen on 
noudatettava työssään turvallisuusalan ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta. Hänen on 
kyettävä suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen toisia ihmisiä kohtaan. 
Hänen on osattava ottaa toiset huomioon ja hyväksyä ihmisten erilaiset tunteet ja käyttäy-
tyminen. Lisäksi hänen on hallittava omat tunteensa työyhteisö-, asiakaspalvelu- ja muis-
sa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on arvostettava omaa ammattiaan sekä oltava moti-
voitunut kehittämään itseään ja työtään. 
 
Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut turvallisuusvalvoja voi erikoistua vartioin-
ti-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan.  
 
Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittä-
jyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasa-
painoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opinto-
valmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuoli-
sen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 §, muutos 
787/2014). 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaa-
timuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. 
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Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatku-
vassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haas-
teissa.  

 
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä järjestää turvallisuusalan perustutkinnon koulutusta, koska 

Länsi-Uudenmaan työelämän edustajilta saadun tiedon perusteella koulutukselle on eri-
tyistä tarvetta. Länsi-Uusimaa sijaitsee lähellä pääkaupungin metropolialuetta, missä on 
paljon turvallisuusalan työpaikkoja. Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän turvallisuus-
ala tekee yhteistyötä turvallisuusalan neuvottelukunnan kanssa. Turvallisuusalan perus-
tutkinnon opiskelemisen mahdollisuus on tärkeä alueen nuorille, koska alan ammattilaisille 
on suuri kysyntä. Lisäksi turvallisuusalan jatkokoulutuspaikat (kuten poliisiammattikorkea-
koulu) ovat nuorten suosiossa. Turvallisuusvalvoja perustutkinnon suorittaneella on realis-
tinen näkemys turvallisuusalan tehtäväkentästä ja valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin.  
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1.1. Turvallisuusalan perustutkinnon muodostuminen  

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat    2.2 Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 90)  

2.1.1 Turvallisuusalan toiminta 45  2.2.1 Vartiointitoiminta 30 

    2.2.3 Turvallisuustekninen toiminta 30 
 

30 

    2.2.4 Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoi-
minta 

15 

      2.2.11 Uhkatilanteiden hallinta 15 

         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 
    

 

 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  8    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3  

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 

 6    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3  

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 

 5    Yhteiskunnassa ja työelämässä 
tarvittava osaaminen 

3  

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 2 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0  

    3.4.3 Etiikka 2 

    3.4.4 Psykologia 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp    3.4.6 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista    3.4.6 

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa    3.4.6 

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista   3.4.6 

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 
 
 Turvallisuusalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista tutkinnon osis-

ta toteutetaan seuraavat: Vartiointitoiminta, Turvallisuustekninen toiminta, Vartioinnin ja 
järjestyksenvalvonnan perustoiminta sekä uhkatilanteiden hallinta. Opiskelijan valinnan 
osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voivat toteutua henkilökohtaisen opintopolun kautta 
esimerkiksi työssäoppimalla tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta. 

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

valinnaistarjonnasta, koulutuksen järjestäjän tarjolla olevista opintopoluista, työssäoppisen 
kautta tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta. 

1.1.1. Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

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

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

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa perustutkinnon perusteiden mukaisesti 

numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen 
suunniteltu ajoitus. Hiusalan perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan osaamista vä-
hintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kolmannelle opis-
keluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  

  



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 8 (49) 
Opetussuunnitelma 

Turvallisuusalan perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Turvallisuusalan toiminta 45                         
                           
2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp 

 

                         

2.2.1 Vartiointitoiminta 30                         
                           
2.2.3 Turvallisuustekninen toiminta 30                         
                           

2.2.4 Vartioinnin ja järjestyksen valvojan 
 perustoiminta 

15                         

                           
2.2.11 Uhkatilanteiden hallinta 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 5                         
3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 3                         
3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         
3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka 4                         
3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  

tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1                         
3.3.2 Työelämätaidot 3                         
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1                         

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja ter-
veystieto 

3                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7                         
3.4.1 Kulttuurien tuntemus 2                         
3.4.2 Taide ja kulttuuri 0                         

3.4.3 Etiikka 2                         
3.4.4 Psykologia 3                         
3.4.5 Ympäristöosaaminen 0                         
3.4.6 jokin 3.1.1 – 3.3.4 kohdista 9                         
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10                         

 
 
 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon osien 

opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  
   

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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1.1.2. Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opinto-

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

 
 Turvallisuusalan perustutkinnon osaamisen hankkiminen kolmea vuotta nopeammin edel-

lyttää työskentelyä kesälomalla sekä opintojen ohessa, ellei opiskelijalla ole aikaisempaa 
alan työkokemusta.  

1.1.3. Opintojen ohjaus 

 
 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 

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

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

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

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

1.1.4. Yrittäjyys 

 
 Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 

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

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

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

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

den esimerkkeinä pidetään yrityksen ja yhteisön menestymistä edistävien mahdollisuuk-
sien havaitsemista ja niihin tarttumista. Sisäinen yrittäjyys sisältyy kaikkien ammatillisten 
tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.  

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

ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrittäjyys 
opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnaisiin opin-
toihinsa 15 osp:een laajuiset yrittäjyys -opinnot. 
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1.1.5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

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

1.1.6. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
 Opiskelijalla on oikeus saada turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden ammattitaito-

vaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja tunnustettua. 
Ennen tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tutkinnon suoritta-
misen aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut aiemmilla opinnoil-
laan tai tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perustei-
den ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoittei-
siin.  

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuksi-

haastattelulla ja lähtötason kartoituksella (testit). Näiden tietojen pohjalta laaditaan opiske-
lijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) siten kuin ryhmänohjaajan käsikirjas-
sa on ohjeistettu. HOPS päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa käytävien HOPS -
keskusteluiden pohjalta.  

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

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

1.2. Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset 

 
 Turvallisuusalan perustutkintoon hakeutuville opiskelemaan hyväksytyille opiskelijoille 

suoritetaan suppea turvallisuusselvitys toimivaltaisen viranomaisen toimesta. Opiskeluoi-
keus on siis ehdollinen kunnes viranomainen vahvistaa ettei opiskelijalla ole henkilökoh-
taisia esteitä opiskella turvallisuusalaa ja työllistyä turvallisuusalan työtehtäviin. 

 Turvallisuusalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammatti-
taitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1. Pakollinen tutkinnon osa, 45 osp 

2.1.1. Turvallisuusalan toiminta, 45 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
  
 Opiskelija osaa 

o hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet 
o tunnistaa ja hahmottaa yritysturvallisuuteen liittyviä uhkia ja riskejä  
o perusteet ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmien laadintaan 
o turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet ja ottaa ne huomioon työssään 
o ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeudet työssään 
o toimia voimankäytön ja hätävarjelun perusteiden mukaisesti 
o toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla 
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o toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKY-
toiminta)  

o tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla 
o sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun sekä siihen liittyvät vuorovaikutustaidot 
o sosiaalisen median ja internetin hyötykäytön työssään ja siihen liittyvät riskit 
o perusteet tietoliikennetekniikasta ja langattomista turvallisuusratkaisuista 
o yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla 
o perusasiat turvallisuusalan viranomaisorganisaatioista ja yhteisöistä ja tietää niiden 

toimintaympäristöt ja toimintaan vaikuttavan lainsäädännön 
o hätäensiavun perusteet ja toimia niiden mukaan sekä tehdä hätäilmoituksen 
o turvallisen tulenkäytön perusteet, tehdä palonalkuhavaintoja ja tehdä alkusammutuk-

sen sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella 
o noudattaa työturvallisuussäädöksiä ja ohjeita 
o raportoida työnsä tilanteen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 



 Opiskelijalla on voimassa oleva 
o tulityökortti 
o työturvallisuuskortti 
o SPR EA1 tai vastaava koulutus eli perustaidot ensiavun antamisessa 

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66300/ops/tutkinnonosat/66278 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
  
 Aiemmat opinnot tai työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tunnustetaan aiemmin 

hankitut tulityö-, ja työturvallisuuskortit sekä ensiapukurssit. Dokumentit oltava, jotta 
aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Tutkinnon osan osaamista-
voitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadit-
tavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 
Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o yritysturvallisuus, 12 osp:  
- yritysturvallisuuden osa-alueet ja perusteet 
- riskienhallinta 
- rikosturvallisuus ja rikostorjunta 

 
o toiminta onnettomuustilanteissa, 11 osp: 

- ennaltaestävä toiminta ja tyky-toiminta 
- toiminta onnettomuustilanteissa 
- yleisötilaisuuden turvallisuus 

 
o yksityiset turvallisuuspalvelut ja viranomaistoiminta 10 osp: 

- viranomaistoiminta 
- lainsäädäntö, viestintä ja raportointi 
- yksityiset turvallisuuspalvelut  

 
o voimankäytön perusteet,12 osp 

- itsepuolustuksen perusteet 
- voimankäytön perusteet 
- voimankäyttöön ja itsepuolustukseen liittyvä lainsäädäntö 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
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 Opiskelija ymmärtää turvallisuusalan peruskäsitteet sekä yritysturvallisuuden osa-alueiden 

muodostaman kokonaisuuden. Opiskelija ymmärtää riskienhallinnan perusteet. Opiskelija 
osaa tunnistaa ja arvioida riskejä sekä valita ne toimenpiteet, joiden avulla riskien synty-
mistä ja toteutumista voidaan ehkäistä. Opiskelija osaa toimia erilaisissa onnettomuusti-
lanteissa. Opiskelija ymmärtää hätävarjelun ja voimankäytön eron sekä ymmärtää voi-
mankäyttöön liittyvät säädökset. Opiskelija osaa yksinkertaisimpia itsepuolustustekniikoita 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaami-

nen sekä Matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka ja fysiikka sekä tie-
to- ja viestintätekniikan hyödyntäminen. 

2.1.1.1. Yritysturvallisuus 

 
 Opiskelija tutustuu yritysturvallisuuden osa-alueisiin ja niiden sisältöön. Hän ymmärtää 

osa-alueiden merkityksen organisaation kokonaisturvallisuudelle. Hän kehittää äidinkielen 
(suomi), taitojaan vuorovaikutustilanteissa opiskelijaryhmän kanssa.  

 
Opiskelija osaa  
o hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet 
o tunnistaa ja hahmottaa yritysturvallisuuteen liittyviä uhkia ja riskejä  
o käyttää riskienhallinnan työkaluja riskien toteutumisen ehkäisemiseksi 
o ennaltaehkäistä rikollisuutta yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmasta 
o tehdä rikostorjuntasuunnitelmia yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmasta 
o sosiaalisen median ja internetin hyötykäytön työssään ja siihen liittyvät riskit 
o perusteet tietoliikennetekniikasta ja langattomista turvallisuusratkaisuista 

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

o luokkatila 
o erilaiset organisaatioiden tilat 
o koulun tilat soveltuvin osin 

 
 Oppimismenetelmät  

o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o luokkatiloissa tapahtuvat ryhmätyöt 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
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o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkko-
sivut.  

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.1.1.2. Toiminta onnettomuustilanteissa 

 
 Opiskelija harjoittelee toimintaa erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä oppii ymmärtä-

mään onnettomuustilanteiden syitä ja seurauksia. Opiskelija suorittaa tulityökortin, työtur-
vallisuuskortin sekä ensiapukurssin.  
 
Opiskelija osaa  
o perusteet ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmien laadintaan 
o toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKY-

toiminta)  
o hätäensiavun perusteet ja toimia niiden mukaan sekä tehdä hätäilmoituksen 
o turvallisen tulenkäytön perusteet, tehdä palonalkuhavaintoja ja tehdä alkusammutuk-

sen sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella 
o osaa toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla 
o ymmärtää ennaltaestävän toiminnan merkityksen turvallisuuden näkökulmasta 
o vartijana ja järjestyksenvalvojana toimia onnettomuustilanteessa 

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.      

 
 Oppimisympäristöt  

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

o luokkatila 
o erilaiset organisaatioiden tilat 
o koulun tilat soveltuvin osin 

 
 Oppimismenetelmät  

o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o luokkatiloissa tapahtuvat ryhmätyöt 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 

 
 Oppimismateriaalit 
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 Esimerkiksi videot onnettomuustilanteista, onnettomuuksiin liittyvä kirjallisuus, alan ja lä-
hialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja – verkkojulkaisut. Erilaisten internet si-
vujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.3. Yksityiset turvallisuuspalvelut ja viranomaistoiminta  

 
 Opiskelija hankkii perustiedot eri turvallisuusalan viranomaisista sekä yksityisestä turvalli-

suusalasta Suomessa. Opiskelija oppii ihmisoikeuksia ja Suomen perustuslain siltä osin 
kuin se vaikuttaa turvallisuusalan toimintoihin. 

  
 Opiskelija osaa 

o perusasiat turvallisuusalan viranomaisorganisaatioista ja yhteisöistä ja tietää niiden 
toimintaympäristöt ja toimintaan vaikuttavan lainsäädännön 

o noudattaa työturvallisuussäädöksiä ja ohjeita 
o raportoida työnsä tilanteen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
o turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet ja ottaa ne huomioon työssään 
o ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeudet työssään 
o yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla 
o tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla 
o sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun sekä siihen liittyvät vuorovaikutustaidot 
o eri viranomaisten roolit turvallisuuden ylläpitämisessä 
o ymmärtää viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalvelujen yhteistyön merkityksen 
o lainsäädännön eri viranomaisten näkökulmasta 
o tiedottaminen, viestintä ja vuorovaikutus eri viranomaisten kanssa 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi 
 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.   
 
 Oppimisympäristöt  

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

o luokkatila 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o erilaiset organisaatioiden tilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o luokkatiloissa tapahtuvat ryhmätyöt 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 

 
 Oppimismateriaalit 
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 Esimerkiksi eri viranomaisten esittelymateriaalit sekä tutustumiskäynnit. Alan ja lähialojen 

sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja – verkkojulkaisut. Erilaisten internet sivujen kou-
lutus- ja verkkomateriaalit.  

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.1.1.4. Voimankäytön perusteet  

 
 Opiskelija oppii voimankäyttöön ja itsepuolustukseen liittyvän lainsäädännön oleellisilta 

osiltaan. Hän oppii myös itsepuolustusta ja voimankäyttöä. Hän kehittää äidinkielen (suo-
mi) ja suullisen ilmaisun sekä asiakaspalvelun taitojaan vuorovaikutustilanteissa erilaisis-
sa harjoitteissa.  

 
Opiskelija osaa  
o toimia voimankäytön ja hätävarjelun perusteiden mukaisesti 

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia karsien virheelliset liikkeet pois ja vahvistaen oikeita suoritustapoja. Hän huo-
mioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoit-
teen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden li-
säksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen säännölliseen liikuntaan. Oppimistavoitteen 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

o tatami 
o liikuntasali 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-

tu tila 
o luokkatila 
o erilaiset organisaatioiden tilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi itsepuolustukseen ja voimankäyttöön liittyvät videot, dvd:t ja kirjallisuus, alan 

ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja verkkojulkaisut. Erilaisten internet 
sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdes-
sä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen to-
teuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2. Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp 

2.2.1. Vartiointitoiminta, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  

 
 Opiskelija osaa  

o toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa 
o ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät 
o toimia vartioinnin tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukai-

sesti 
o suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti  
o hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskienhallintaa  
o ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa  
o toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti 
o toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla  
o noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä  
o ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat  
o ottaa huomioon yritysturvallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden ja yrittäjän ris-

kin kannalta 
o ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat  
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  
 

 Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66300/ops/tutkinnonosat/66274 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
  
 Aiemmat opinnot, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen taito, työkokemuksen kautta 

hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää 
onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukai-
sesti. Osaaminen pitää pystyä toteamaan dokumenteista. Tällaisia dokumentteja ovat 
esimerkiksi soveltuvat työtodistukset.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
 

o Vartioimisliiketoiminnan perusteet 7 osp 
- vartioimisliiketoimintaan liittyvä lainsäädäntö 
- vartioimisliikkeen organisaatio ja toimintatavat 
- vartiointi osana yrityskohteen uhkien- ja riskienhallintaa 
- alaan liittyvä lainsäädäntö 
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o Voimankäyttö 8 osp 

- voimankäyttö 
- voimankäyttöön varautuminen erilaisissa vartiointikohteissa 
- oma ja asiakkaan turvallisuus 

 
o Vartiointityö 15 osp 

- oman työn suunnittelu ohjeiden mukaisesti 
- työmenetelmät ja vartiointimuodot 
- yrittäjyys ja markkinointi 
- asiakaspalvelutilanteet 
- toiminta ongelma- ja vikatilanteissa 
- vartiointitoiminnan ohjeet ja määräykset 
- raportointi 
- vartiointialan työehtosopimus 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija ymmärtää erilaiset vartiointimuodot ja niiden keskeiset työtehtävät sekä varti-

oinnin merkityksen organisaatioiden riskienhallinnassa. Opiskelija tuntee oleellisilta osin 
vartijan työhön liittyvän lainsäädännön ja osaa toimia erilaisissa vartiointitehtävissä sekä 
erilaisissa tyypillisesti vartijan työssä esiintyvissä tilanteissa. Opiskelija osaa noudattaa 
työhön liittyviä määräyksiä ja ohjeita sekä osaa raportoida alan vaatimusten ja käytäntei-
den mukaisesti. 

  
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaami-

nen sekä Matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta matematiikka sekä fysiikka ja tie-
to- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen.  

2.2.1.1. Vartioimisliiketoiminnan perusteet 

  
 Opiskelija oppii vartioimisliiketoimintaan liittyvän lainsäädännön ja määräykset. Hän ym-

märtää erilaiset vartiointi toimeksiannot ja osaa suunnitella omaa työtään toimeksiannon 
ja asiakaskohteen mukaisesti. 

 
Opiskelija osaa  
o toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa 
o ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät 
o hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskienhallintaa  
o ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset 
o ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat  

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
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 Oppimisympäristöt  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-

tu tila 
o luokkatila 
o oikeiden organisaatioiden tilat 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o työskentely oppilaitoksen ja/tai yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa 
o työssäoppiminen alan työpaikassa 

 
 Oppimismenetelmät  

o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 
o työssäoppiminen alan työpaikassa 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Suomen lakeja ja asetuksia tarvittavilta osin sekä sisäministeriön määräyksiä turvallisuus-

alaan liittyen. Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, eri organisaatioi-
den verkkosivut.  

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.2. Voimankäyttö 

 
 Opiskelija oppii soveltamaan voimankäytön tekniikoita ja ottamaan huomioon sekä oman 

työturvallisuutensa että kohdehenkilön turvallisuuden. Opiskelija oppii tekemään valintoja 
tilanteen muuttuessa ja kykenee perustelemaan tekemänsä valinnat niin, että tekeminen 
on pysynyt lain vaatimusten rajoissa. Opiskelija suorittaa myös sisäministeriön / poliisihal-
lituksen vaatimusten mukaisen voimankäytön kertauskoulutuksen. 

 
Opiskelija osaa  
o toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti vartiointityössä 
o ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat  

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen säännölliseen liikuntaan. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
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 Oppimisen eteneminen 
 
 Opiskelijalla oltava hyväksytty suoritus voimankäytön perusteista (turvallisuusalan toimin-

nan tutkinnon osasta), ennen tähän toimintakokonaisuuteen osallistumista. Poikkeuksista 
suoritetaan tapauskohtainen harkinta. 

  
 Oppimisympäristöt  

o tatami 
o liikuntasali 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-

tu tila 
o luokkatila 

 
 Oppimismenetelmät  

o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot  voimankäytön tilanteet esimerkiksi videomateriaalin avulla, tekemällä oppimi-

nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
o yritysvierailut 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Lainsäädäntö voimankäyttöön ja hätävarjeluun liittyviltä osiltaan. Alan yritysten ja yhteisö-

jen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosivut.  
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.1.3. Vartiointityö  

 
 Opiskelija ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen vartioinnin työtehtävissä. Osaa toimia 

oikein erilaisissa vartiointityössä eteen tulevissa ongelma- ja vikatilanteissa.  
 

Opiskelija osaa  
o toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa  
o toimia vartioinnin tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukai-

sesti 
o suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti  
o toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla  
o noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä  
o ottaa huomioon yritysturvallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden ja yrittäjän ris-

kin kannalta 
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla 

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
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ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

o luokkatila 
o harjoitusvalvomo 
o oikeiden organisaatioiden tilat 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o työskentely oppilaitoksen ja/tai yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa 
o työssäoppiminen alan työpaikassa 

 
 Oppimismenetelmät  

o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 
o työssäoppiminen 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosivut.  
 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdes-
sä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen to-
teuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.2. Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa  

o toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa 
o ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät 
o selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan 
o suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaati-

mukset  
o ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet 
o ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen vaatimukset  
o lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuusteknisiin laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerk-

kejä ja ohjeita 
o toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti  
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o hankkia tietoa erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä 
o ottaa huomioon eri sidosryhmät turvallisuusteknisessä hankkeessa  
o kartoittaa järjestelmistä aiheutuvat kustannukset  
o opastaa laitteistovalinnoissa 
o opastaa turvallisuustekniikan oikeassa käytössä 
o toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla  
o ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat  
o ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat  
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  

 
 Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66300/ops/tutkinnonosat/66273 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
  
 Työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-

sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti. Kokemus turvasuojaus tehtävistä voidaan tunnistaa dokumen-
teista (työtodistukset, koulu todistukset) ja tunnustetaan soveltuvin osin, jotka päätetään 
tapauskohtaisesti. Kokemus ja osaaminen turvajärjestelmistä voidaan tunnistaa tehtävien 
kautta. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
 

o Turvajärjestelmien suunnittelun perusteet 7 osp  
- asiakaskohteen toiminta 
- kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaatimukset  
- turvajärjestelmien suunnittelu 

 
o Turvajärjestelmien asennusten perusteet 8 osp 

- laitteistoihin liittyvien karttojen, piirrosmerkkien ja ohjeiden lukeminen 
- määräysten ja ohjeiden mukainen toiminta 
- asennus 
- dokumentointi 

 
o Laitteistojen valinta 7 osp 

- erilaiset turvallisuustekniset järjestelmät 
- hankkeen eri sidosryhmät 
- kustannukset 
- asiakkaan turvallisuuden kannalta oleellisten asioiden huomioiminen 
- opastaminen laitteistovalinnassa 
- yrittäjyys ja markkinointi 

 
o Turvallisuustekniikan käyttö 8 osp 

- käytön opastaminen 
- vikatilanteet 
- raportointi 

  
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija ymmärtää perusperiaatteet erilaisista turvateknisistä järjestelmistä ja niiden 

toimintaperiaatteista. Opiskelija osaa opastaa järjestelmien käyttöä muille henkilöille. 
Opiskelija ymmärtää perusteet yleisimpien turvateknisten järjestelmien suunnittelusta, 
asennuksesta sekä käytöstä. Opiskelija osaa suunnitella itsenäisesti esimerkiksi pienen 
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murtoilmaisu-, tai kameravalvontajärjestelmän. Opiskelija ymmärtää kiinteistön kokonais-
suojauksen periaatteen ja osaa yhdistellä järkeväksi kokonaisuudeksi rakenteellisen suo-
jauksen, turvatekniset järjestelmät sekä vartioinnin. opiskelija osaa asentaa pienen rikos-
ilmoitin-, ja kameravalvontajärjestelmän. 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta ma-

tematiikka sekä fysiikka ja tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. 

2.2.2.1. Turvajärjestelmien suunnittelun perusteet  

 
 Opiskelija oppii suunnittelemaan pienen turvateknisen järjestelmän (esimerkiksi murtoil-

maisujärjestelmä) ja ymmärtää sen suunnitteluun liittyvät tekijät.   
 
Opiskelija osaa  
o toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa 
o ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät 
o selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan 
o suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaati-

mukset  
o ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet 
o ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen vaatimukset  
o lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuusteknisiin laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerk-

kejä ja ohjeita 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

  
 Oppimisympäristöt  

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

o luokkatila 
o harjoitusvalvomo 
o asennusluokka 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o oikeiden organisaatioiden tilat 
o työssäoppiminen alan työpaikassa 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimistavoitteet saavutetaan tutustumalla teoria-aineistoon ja tekemällä erilaisia suunnit-

teluharjoituksia, joissa pohjakuviin piirretään piirrosmerkkejä käyttäen suunnitelma järjes-
telmästä.  

 
o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
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o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-
lisuus 

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

o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 
o työssäoppiminen alan työpaikassa 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosivut 

mm. Finanssialan keskusliiton ohjeet ja St-kortit soveltuvin osin. 
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.2.2. Turvajärjestelmien asennusten perusteet  

 
 Opiskelija oppii asentamaan pienen turvateknisen järjestelmän (murtoilmaisu-, kamera-

valvontajärjestelmä tms.). Opiskelija ymmärtää kaapeloinnin periaatteet ja osaa asentaa 
järjestelmän siististi ja turvallisesti hyviä asennustapoja noudattaen. Opiskelija oppii etsi-
mään vikoja järjestelmästä. 

 
Opiskelija osaa  
o ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet 
o toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla  

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

  
 Oppimisympäristöt  

o asennusluokka 
o harjoitusvalvomo 
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-

tu tila 
o luokkatila 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o oikeiden organisaatioiden tilat 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimistavoitteet saavutetaan tutustumalla turvasuojaajan yleisimpiin työkaluihin, teke-

mällä yleisimpiä kytkentöjä erilaisilla turvajärjestelmillä sekä harjoittelemalla kaapelointi-
töihin liittyviä asioita.  

 
o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
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o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-
lisuus 

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

o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosivut 

kuten esimerkiksi St-kortisto soveltuvin osin sekä Finanssialan keskusliiton suojeluohjeet 
soveltuvin osin. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.2.2.3. Laitteistojen valinta  

 
 Opiskelija oppii ymmärtämään järjestelmien toimintaperiaatteet ja osaa etsiä tietoa järjes-

telmiin liittyen. Opiskelijaa osaa valita asiakkaan tarpeisiin sopivan järjestelmän. Opiskelija 
ymmärtää rakenteellisen turvallisuuden vaikutuksen yhdessä teknisen suojauksen kanssa 
kohteen kokonaisturvallisuuteen. Opiskelija osaa suositella oikean tyyppistä järjestelmää 
oikeaan tarpeeseen. 

 
Opiskelija osaa  
o hankkia tietoa erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä 
o ottaa huomioon eri sidosryhmät turvallisuusteknisessä hankkeessa  
o kartoittaa järjestelmistä aiheutuvat kustannukset  
o opastaa laitteistovalinnoissa 
o ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat  
o ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat  
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

  
 Oppimisympäristöt  

o harjoitusvalvomo 
o asennusluokka 
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-

tu tila 
o luokkatila 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o oikeiden organisaatioiden tilat 
o työssäoppiminen alan työpaikassa 
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 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimistavoitteet saavutetaan perehtymällä erilaisiin turvajärjestelmiin ja tekemällä erilai-

sia harjoituksia, joissa opiskelija joutuu saamiensa tietojen pohjalta arvioimaan asiakkaalle 
parhaiten sopivan ratkaisun, joka voi sisältää yhden tai useita erilaisia turvateknisiä järjes-
telmiä. 

 
o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 
o työssäoppiminen alan työpaikassa 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosivut 

kuten esimerkiksi St-kortisto soveltuvin osin sekä Finanssialan keskusliiton suojeluohjeet 
soveltuvin osin. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.2.4. Turvajärjestelmien käyttö  

 
 Opiskelija osaa opastaa laitteen oikeassa käytössä. Opiskelija ymmärtää järjestelmien 

toimintaperiaatteet ja osaa etsiä tietoa järjestelmiin liittyen. Opiskelijaa osaa selvittää lait-
teen toiminnan ja opastaa sen toiselle henkilölle sekä auttaa erilaisissa häiriötilanteissa.  
 
Opiskelija osaa  
o opastaa turvallisuustekniikan oikeassa käytössä 
o toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti  

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

  
 Oppimisympäristöt  

o harjoitusvalvomo 
o asennusluokka 
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-

tu tila 
o luokkatila 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o oikeiden organisaatioiden tilat 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 26 (49) 
Opetussuunnitelma 

o työssäoppiminen alan työpaikassa 
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimistavoitteet saavutetaan harjoittelemalla turvateknisten laitteiden käyttöä oikeilla 

laitteilla. Lisäksi harjoitellaan toisen opastamista turvatekniikan oikeassa käytössä. 
 

o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 
o työssäoppiminen alan työpaikassa 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosivut 

kuten esimerkiksi St-kortisto soveltuvin osin sekä Finanssialan keskusliiton suojeluohjeet 
soveltuvin osin. 

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

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdes-
sä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen to-
teuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.4. Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  
 
Opiskelija osaa  
o toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa säätelevän lainsäädännön 

mukaisesti 
o toimia toimivaltuuksiensa rajoissa 
o toimia poikkeustilanteissa hätävarjelua ja voimankäyttöä säätelevän lainsäädännön 

mukaisesti 
o käyttää vartijalle sallittuja voimankäyttövälineitä, paitsi ampuma-asetta, niitä koskevan 

lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti 
o vartiointialan ja vartioimisliiketoiminnan luonteen ja luvanvaraisuuden sekä yhteydet 

poliisitoimintaan ja rikostutkinnan turvaamiseen 
o vartioimistehtävän yleiset periaatteet, käyttäytymistavat ja suhteen viranomaistoimin-

taan 
o valvontakohteiden rakenteellisen turvallisuuden perusteet ja tuntee ilmoitus- ja valvon-

tajärjestelmien toimintaperiaatteita ja tietää niiden teknisiä perusteita  
o tehdä eri vartiointimuotojen keskeisiä työtehtäviä ja tilaisuuksien järjestyksenvalvontaa 

tietoisena oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan 
o toimia suojelemalla omaa ja asiakkaan turvallisuutta  
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o tehdä vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen 
mukaisesti 

o ottaa huomioon ihmisen perus- ja ihmisoikeudet ja toimia mahdollisimman vähän niihin 
puuttuvalla tavalla 

o vartijan ja järjestyksenvalvojan asun asiallisen käytön 
o työssä tarvittavien välineiden ja varusteiden, kuten tieto- ja viestintävälineiden sekä 

avaimien ja valaisimien käytön 
o asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa  
o ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista 

voimankäyttöä  
o raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. 

 
 Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66300/ops/tutkinnonosat/66275 

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

opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja  tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. Osaamisen tun-
nistamisessa toimivat todistukset vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssin, järjestyk-
senvalvojan peruskurssin sekä voimankäytön yleisen osan ja erityisen osan (kaasusumu-
tin ja teleskooppipatukka) hyväksytystä suorittamisesta. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
 

o Vartiointi- ja järjestyksenvalvojatoiminta 8 osp 
- vartijan työn perusteet 
- voimankäytön yleinen osa 
- vartijan peruskurssi 
- Spr EA 1 tai vastaavat taidot sisältävä koulutus 
- tulityökorttikoulutus 
- järjestyksenvalvojan peruskurssi 
- vartijan ja järjestyksenvalvojan toiminta 
- raportointi 

 
o Erityiset voimankäytön koulutukset ja hätävarjelu 7 osp 

- voimankäytön ja hätävarjelun lainsäädäntö 
- kaasusumutinkoulutus 
- teleskooppipatukkakoulutus 
- järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus 
- voimankäyttö- ja hätävarjelutilanteissa toiminta 
- oma ja asiakkaan turvallisuus 

  
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija suorittaa hyväksytysti lakisääteiset sisäministeriön tarkemmin määrittelemät 

kurssit liittyen vartijan ja järjestyksenvalvojan toimintaan sekä voimankäyttöön (vartijan 
työn perusteet, vartijan peruskurssi, järjestyksenvalvojan peruskurssi sekä voimankäytön 
yleinen osa ja erityinen osa eli kaasusumutinkoulutus ja teleskooppipatukkakoulutus). 
Opiskelija osaa toimia sekä vartijan että järjestyksenvalvojan tavanomaisissa työtehtävis-
sä ja hallitsee kyseisiin työtehtäviin liittyvän lainsäädännön olennaisilta osiltaan. Opiskelija 
hallitsee työhön liittyvät voimankäyttövälineet sekä niihin liittyvän lainsäädännön. 
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 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, psykologia sekä etiikka 

2.2.4.1. Vartiointi- ja järjestyksenvalvojatoiminta  

 
 Opiskelija suorittaa hyväksytysti sisäministeriön määrittelemät vartijan työn perusteet, 

vartijan peruskurssin, järjestyksenvalvojan peruskurssin. Opiskelija osaa lainsäädännön 
siltä osin kuin se on tarpeen vartijan ja järjestyksenvalvojan työssä. 
 
Opiskelija osaa  
o toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa säätelevän lainsäädännön 

mukaisesti 
o toimia toimivaltuuksiensa rajoissa 
o vartiointialan ja vartioimisliiketoiminnan luonteen ja luvanvaraisuuden sekä yhteydet 

poliisitoimintaan ja rikostutkinnan turvaamiseen 
o vartioimistehtävän yleiset periaatteet, käyttäytymistavat ja suhteen viranomaistoimin-

taan 
o valvontakohteiden rakenteellisen turvallisuuden perusteet ja tuntee ilmoitus- ja valvon-

tajärjestelmien toimintaperiaatteita ja tietää niiden teknisiä perusteita  
o tehdä eri vartiointimuotojen keskeisiä työtehtäviä ja tilaisuuksien järjestyksenvalvontaa 

tietoisena oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan 
o toimia suojelemalla omaa ja asiakkaan turvallisuutta  
o tehdä vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen 

mukaisesti 
o ottaa huomioon ihmisen perus- ja ihmisoikeudet ja toimia mahdollisimman vähän niihin 

puuttuvalla tavalla 
o vartijan ja järjestyksenvalvojan asun asiallisen käytön 
o työssä tarvittavien välineiden ja varusteiden, kuten tieto- ja viestintävälineiden sekä 

avaimien ja valaisimien käytön 
o asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa  

raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. 
 

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Vartijan työn perusteet tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen vartijan peruskurssia. 
 
 Oppimisympäristöt  

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

o luokkatila 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o oikeiden organisaatioiden tilat 
o työskentely oppilaitoksen ja/tai yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa 
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 Oppimismenetelmät  
o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o työskentely oppilaitoksen ja/tai yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosi-

vut.  
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.2.4.2. Erityiset voimankäytön koulutukset ja hätävarjelu 

 
 Opiskelijan tulee suorittaa voimankäytön yleinen osa hyväksytysti osana vartijan työn pe-

rusteet kurssia. Opiskelijan tulee suorittaa voimankäytön erityinen osa (kaasusumutin ja 
teleskooppipatukka) hyväksytysti. 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
o toimia poikkeustilanteissa hätävarjelua ja voimankäyttöä säätelevän lainsäädännön 

mukaisesti 
o käyttää vartijalle sallittuja voimankäyttövälineitä, paitsi ampuma-asetta, niitä koskevan 

lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti 
o ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista 

voimankäyttöä  
 

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Voimankäytön yleinen osa tulee olla suoritettuna ennen erityistä osaa (kaasusumutin ja 

teleskooppipatukka) 
 
 Oppimisympäristöt  

o tatami 
o liikuntasali 
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-

tu tila 
o luokkatila 
o koulun tilat soveltuvin osin 
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o oikeiden organisaatioiden tilat 
 
 Oppimismenetelmät  

o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosi-

vut. Poliisihallituksen ohjeet ja määräykset. 
 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdes-
sä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen to-
teuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.5. Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset  
 
Opiskelija osaa  
o uhkatilanteiden hallintaan liittyvien lakien ja muiden säädösten perusteet 
o suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti  
o tunnistaa työtehtäväänsä liittyviä uhkia  
o suunnitella työtehtävänsä tilanteeseen liittyvien uhkien perusteella  
o toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein 
o varautua ja toimia erilaisissa erityis- ja hätätilanteissa 
o toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudattaa näiden antamia ohjeita ja mää-

räyksiä 
o käyttää voimankäyttövälineitä niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa koulutuksen 

mukaisesti  
o ottaa huomioon päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen kohdehenkilön toi-

minnassa 
o ottaa huomioon stressireaktioiden vaikutuksen omassa ja kohdehenkilön toiminnassa 
o hakea apua työtehtävässä koettuun traumaattiseen kokemukseen  
o ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat  
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 

 Osaamisen arviointi 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66300/ops/tutkinnonosat/67384 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
  
 Aiemmat opinnot, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen taito, työkokemuksen kautta 

hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää 
onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisesta ja  tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukai-
sesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
 

o Työtehtävien uhkat ja niihin varautuminen 7 osp 
- oman työn suunnittelu 
- työtehtäväänsä liittyvien uhkien tunnistaminen 
- varautuminen erityis- ja hätätilanteisiin 
- päihteet ja huumaavat aineet 
- stressireaktio 
- traumaattisen kokemuksen hoito  

 
o Toiminta uhkatilanteissa 8 osp 

- asiakaspalvelutilanteissa oman toimintansa mitoittaminen 
- viranomaisyhteistyö 
- toiminta erityis- ja hätätilanteissa 
- voimankäyttövälineiden käyttö 
- oma ja asiakkaan turvallisuus 
- raportointi 

  
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija osaa tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä riskejä ja uhkia. Opiskelija osaa lukea ih-

misestä kiihtymyksen merkkejä ja osaa käsitellä kiihtynyttä ihmistä siten, että tämä ei to-
dennäköisesti kiihdy enempää. Opiskelija osaa ottaa huomioon omassa viestinnässään 
sanattoman viestinnän sekä äänen sävyn ja painon merkityksen puhuttujen sanojen lisäk-
si. Opiskelija ymmärtää uhkatilanteiden kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tilanteen dy-
namiikkaa. opiskelija ymmärtää päihdyttävien ja huumaavien aineiden vaikutuksen henki-
lön käytökseen ja ymmärtää tällaisten kohdehenkilöiden aiheuttamat haasteet omalle toi-
minnalleen. Opiskelija osaa puolustautua hätävarjelutilanteissa. Opiskelija ymmärtää hä-
tävarjeluun ja pakkotilaan liittyvän lainsäädännön. Opiskelija ymmärtää stressin vaikutuk-
sen omaan työhönsä ja tekemiseensä. Opiskelija ymmärtää traumaattisten tilanteiden vai-
kutuksen ihmismieleen sekä tällaisten tilanteiden jälkipuinnin tarpeellisuuden. 

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaami-

nen sekä Matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta fysiikka. 

2.2.5.1. Työtehtävien uhkat ja niihin varautuminen 

 
 Opiskelija oppii tunnistamaan työtehtäviinsä liittyviä uhkia ja suunnittelemaan oman toi-

mintansa uhkat huomioiden. Opiskelija oppii raportoimaan työnsä vaatimalla tavalla. opis-
kelija oppii tekemään havaintoja ja kirjaamaan niitä ylös. 

 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa  
o uhkatilanteiden hallintaan liittyvien lakien ja muiden säädösten perusteet 
o suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti  
o tunnistaa työtehtäväänsä liittyviä uhkia  



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 32 (49) 
Opetussuunnitelma 

o suunnitella työtehtävänsä tilanteeseen liittyvien uhkien perusteella  
o toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudattaa näiden antamia ohjeita ja mää-

räyksiä 
o hakea apua työtehtävässä koettuun traumaattiseen kokemukseen  
o ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat  
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteen saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o luokkatila 
o tatami 
o liikuntasali 
o koulun tilat soveltuvin osin 
o oikeiden organisaatioiden tilat 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimistavoitteet saavutetaan erilaisilla harjoitteilla ja harjoituksilla. Niissä opiskelija jou-

tuu suunnittelemaan omaa työtään ja suorittamaan oman alansa työtehtäviä erilaisissa 
simuloiduissa tilanteissa.  

 
o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosi-

vut.  
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.5.2. Toiminta uhkatilanteissa 

 
 Opiskelija osaa toimia oikein erilaisissa uhkatilanteissa ja mitoittaa oman toimintansa vas-

taamaan tilannetta. Opiskelija osaa vaihtaa asiakaspalveluhenkisestä puheesta käskyttä-
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miseen tilanteen niin vaatiessa. Opiskelija ymmärtää stressireaktioiden vaikutuksen tilan-
teen eri osapuolien toimintaan.  
 
Opiskelija osaa  

o toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein 

o varautua ja toimia erilaisissa erityis- ja hätätilanteissa 

o käyttää voimankäyttövälineitä niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa koulu-

tuksen mukaisesti  

o ottaa huomioon päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen kohdehenkilön 

toiminnassa 

o ottaa huomioon stressireaktioiden vaikutuksen omassa ja kohdehenkilön toimin-

nassa 

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

ta. Oppimisen arviointi perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohja-
ta opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

  
 Oppimisympäristöt  

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

o luokkatila 
o oikeiden organisaatioiden tilat 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimistavoitteet saavutetaan erilaisilla harjoitteilla ja harjoituksilla. Niissä opiskelija jou-

tuu suunnittelemaan omaa työtään ja suorittamaan oman alansa työtehtäviä erilaisissa 
simuloiduissa tilanteissa. 

 
o luokkatiloissa tapahtuva teoriaopiskelu 
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnal-

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

opiskeluna  
o yritysvierailut 
o harjoitustehtävät oikeisiin organisaatioihin 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Alan yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, eri organisaatioiden verkkosi-

vut.  
 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
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viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdes-
sä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen to-
teuttamisesta ja arvioinnista. 

 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66304/ops/tutkinnonosat/82801 

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 sisäl-

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

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

lussaan 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 amma-

tin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1), Tekstien ra-
kenteita ja merkityksiä (ÄI2) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjalli-
suuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja identiteet-
ti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, 
suomi -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Äidinkielen osa-alueen osaamistavoitteita 
esitellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

3.1.1.1. Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

nistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjalta.  
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

 
Keskeistä on se, että opiskelija tuntee ja osaa laatia oman ammattialansa tekstit. Opiskeli-
jaa ohjataan siten, että hän tekstejä laatiessaan osaa kiinnittää huomion sekä kieleen, tyy-
liin että ulkoasuun. Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan ja työstä-
mään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta. Opiskelijaa tulee 
myös ohjata arvioimaan omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja tunnistamaan vahvuuksi-
aan ja kehittämiskohteitaan ja kehittämään omaa osaamistaan palautteen pohjalta.  
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa ta-
voitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.2. Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

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

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelijaa toimimaan asiallisesti ja kohteli-
aasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 
Opiskelijalla tulisi olla keskustelutilanteissa valmiudet osallistua keskusteluun aktiivisesti ja 
rakentavasti ja kantamaan vastuunsa viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. Opiskelija tu-
lee myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, jousta-
vasti ja vakuuttavasti ja ohjata perustelemaan näkemyksensä monipuolisesti. 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 osa-
ta viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa osata pyytää niihin käyttölupa. Lisäksi kes-
keistä on ohjata opiskelija arvioimaan omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja paranta-
maan sitä saamansa palautteen pohjalta. 

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa ta-
voitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.3. Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  
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o Opiskelija ymmärtää äidinkielen merkityksen omalla alallaan ja osaa arvioida äidinkie-
len merkitystä omalla alallaan. Lisäksi opiskelija osaa arvioida äidinkielen asemaa 
monikielisessä yhteiskunnassa työelämän ja yksilön kannalta.  

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyntämi-
seen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kult-
tuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaami-
nen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti vies-
tintävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatekstejä (eri-
laisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiskelija tuntee 
ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, osaa tehdä joh-
topäätöksiä 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 äi-
dinkielen merkitys omalla alallaan. Opiskelijaa tulee ohjata myös ymmärtämään kirjalli-
suuden tai muun kulttuurin merkitys omalla alalla toimimisessa.  

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa ta-
voitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu 
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 vuorovaikutus-
tilanteissa 

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 pakolli-
sia 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 toi-

mimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. Opiskelija osaa laatia 
oman ammattialansa tekstejä sekä toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liit-
tyvissä asiakastilanteissa. Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
hänen tarpeidensa mukaisesti. Oppimisen arviointi on kannustavaa keskustelua ja palautet-
ta, joka perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin.   

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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 loppuvaihees-

sa siten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten 
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 tavoitteiltaan 
Vieras kieli, A-kieli-osa alueen pakollisia osaamistavoitteita. Muualla hankittu osaaminen 
osoitetaan suullisella ja / tai kirjallisella kokeella. 

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

kielen, englannin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamises-
ta 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 pa-

lautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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, oppimistavoitteiden lisäksi 
keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opettaja ohjaa ja kan-
nustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. Lisäksi opiskelijaa 
tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan sekä niiden ymmärrettävyyttä ja työstämään niitä 
sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta.  

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Häntä ohjataan hankkimaan tietoa omasta 
alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. Opiskelijaa 
ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vieraan kielen ja kult-
tuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppi-
misprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan itsearviointia apunaan 
käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja 
sitoutuminen opiskeluun.  
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 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

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

o opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot ammattialaan liittyvät asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama, 

mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetel-
mät, 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 tehtävien 
avulla.    

3.2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66300/ops/tutkinnonosat/66270 

 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 ti-

laa 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 tar-

vittaessa 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 seuraavista 
lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteiltaan 
Matematiikka -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
 
Matematiikan osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamises-
ta 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 palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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 opis-

kelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli 
oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

ristöjä.  
 
 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 verkkoympäris-
töstä löytyvää materiaalia. 

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

rataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää tarvittaes-
sa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

 Fysiikka ja kemia 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia 
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 osaamistavoitteet 
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 palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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 opis-

kelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä osa-alueessa, oppimistavoitteiden li-
säksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli oppiminen 
ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

via mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

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

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympäris-
töstä löytyvää materiaalia 

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

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

 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 

 
 Opiskelija  

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

o osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään 
o osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan 
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 

  
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna 
ja toimii osaamisen tunnistamisesta 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 palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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 opis-

kelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli 
oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetus-
käyttöön 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 ar-
vioidaan (T1 - K3) vertaamalla opiskelijan osaamista Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Osaaminen voidaan 
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/66300/ops/tutkinnonosat/66271 

 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 esitel-
lessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankit-
tuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytän-
teiden 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 palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa oppimis-
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia aut-
tamalla opiskelijaa hankkimaan erilaisista tietolähteistä luotettavaa tietoa omista oikeuksis-
taan ja velvollisuuksistaan. Opettaja antaa opiskelijalle tehtäväpalautetta ja arvioi opiskeli-
jan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arviointi tukee opiskelijan it-
searviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä 
toimintakokonaisuudessa oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen 
ja sitoutuminen opiskeluluun.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

o Opiskelijoiden tuottama materiaali (yksilö-, pari- tai ryhmätehtävät), erilaisten yhteisö-
jen verkkosivut ja tietopankit  
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yhteiskuntataidot -osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan 

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

 Työelämätaidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

työtodistuksilla. Työelämätaidot -osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvit-
tää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaami-
sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun 
mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa osaamistavoit-
teisiin. Opiskelija oppii hakemaan töitä erilaisista lähteistä ja oppii tekemään yksilöllisen 
työhakemuksen ja ansioluettelon opettajan ohjatessa tätä prosessia. Opettaja havainnoi, 
arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla tehtäväpalautetta ja arvi-
oimalla opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arviointi tu-
kee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittä-
vän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan 
suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiske-
lijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  
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 Oppimisympäristöt  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-

tu tila 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

men 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 mukai-
sesti. 

 
 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 palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla tehtä-
väpalautetta. Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään luotettavaa tietoa yrittäjyydestä ja omis-
ta mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittä-
vän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä 
toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen 
ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

senä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 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 arvi-
oidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtävä-
arviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.    

 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

o osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman ja to-
teuttaa sitä ammatillisen koulutuksen aikana  

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

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

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

o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä 
yhteistyössä muiden kanssa  



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 48 (49) 
Opetussuunnitelma 

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

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Työkyvyn ylläpitäminen, terveystieto ja liikunta -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. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa hyödynnetään luki-
on 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 ar-
vioi 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, työky-

kyä ja terveyttä edistävästi. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kyky toi-
mia vastuullisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opis-
kelijan kyky edistää toiminnallaan ryhmän yhteistyötä ja turvallisuutta. Arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa ja se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa osaamisen arviointikriteereihin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöl-
listä oppimisprosessia.  

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

loppuvaiheessa, Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteerei-
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hin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoitteena on päästä yh-
teisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset opiskelijan oppimi-
selle jatkossa.    


