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 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan kuvaus ja arvoperusta sekä perus-
tutkinnon tavoitteet  

 
 Ammattialan kuvaus 
 

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, sillä matkailijoiden 
määrät kasvavat ja mm. hyvinvointipalvelujen kysyntä lisääntyy voimakkaasti. Lisäänty-
nyt kysyntä kasvattaa suoraan majoitus- ja ravitsemispalveluiden tarvetta. Kansainvälis-
tyminen vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen, ruokatottumuksiin ja raaka-aineiden moni-
puolistumiseen. Asiakkaiden tarpeet toisaalta yhdenmukaistuvat ja toisaalta yksilöllisty-
vät.  

 
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan palveluita käytetään ”vauvasta vaariin” ja niitä tarvi-
taan ympäri vuoden kaikkina vuorokauden aikoina siellä, missä ihmiset ovat: työssä, va-
paa-ajalla, lomilla, tapahtumissa, kauppakeskuksissa, liikenneasemilla, matkailukeskuk-
sissa, päiväkodeissa, oppilaitoksissa, sairaaloissa, armeijassa jne.  

 
Hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä suomalaisille ja ulkomaalaisille vapaa-ajan mat-
kustajille ja liikematkustajille tarjotaan majoitus-, ravintola- ja viihdepalveluja. Osassa ho-
telleista on majoitus- ja ravitsemispalveluiden lisäksi myös kokous- ja kongressi-; kyl-
pylä-, terveys- ja hyvinvointipalveluita. Suomessa on yksityisiä hotelleja ja kotimaisia 
sekä kansainvälisiä hotelliketjuja. Hotellivirkailijan työ on vastaanoton asiakaspalvelua, 
myyntitehtäviä ja neuvontaa. Työnkuva muodostuu toimipaikkakohtaisesti.  

 
Yksittäiset ravintolat ja ravintolaketjut toimivat eri liikeideoilla. Niissä voi painottua esim. 
seurustelu-, edustus- tai lounasruokailu, olut- ja muu juomavalikoima, viihde-, musiikki- 
tai ohjelmatarjonta. Osa ravintoloista on etnisiä, ja yrittäjinä voivat toimia myös maahan-
muuttajataustaiset henkilöt. Kahvilat, juhla- tai pitopalvelut, liikenneasemat ja pikaruoka-
ravintolat ovat esimerkkejä muista liikeideoista. Tarjoilijan työ on asiakaspalvelua ja 
myyntitehtäviä sekä ylipäänsä asiakkaiden hyvinvoinnista huolehtimista. Työnkuva muo-
dostuu toimipaikkakohtaisesti.  

 
Catering-alalla tuotetaan ruokapalveluja kodin ulkopuolella tapahtuvaa päivittäistä ruo-
kailua sekä edustus- ja tilaustarjoilua varten. Suurimmat päivittäiset ruokailijaryhmät 
ovat koululaiset ja opiskelijat. Muita asiakasryhmiä ovat muun muassa päiväkodeissa, 
sairaaloissa, vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa, puolustusvoimissa sekä eri työpaikkojen 
henkilöstöravintoloissa ruokailevat asiakkaat. Catering-alan yrityksissä toteutetaan myös 
juhla- ja pitopalveluita asiakkaiden yksilöllisten toivomusten mukaan. Näitä palveluita 
saa myös sekä ravintoloista että hotellien ravintoloista osana niiden muuta toimintaa. 
Ateriapalvelu kuljettaa aterioita asiakkaiden toimitiloihin, koteihin ja eri laitoksiin. 

 
Ravintoloissa kokin työ on elintarvikkeiden esikäsittelyä ja -valmistusta ja ruuan valmis-
tusta joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoskohtaisesti. Työnkuva muodostuu toimi-
paikkakohtaisesti ja liikeidean mukaan.  

 
Matkustaja- ja rahtialuksissa laivatalous on työnä rinnastettavissa hotelli- ja ravintola-
alaan. Laivan taloushenkilöstö vastaa miehistön ja matkustajien majoitus- ja ravitsemis-
palveluista, tilojen puhtaudesta ja viihtyisyydestä. Laivatalousalaa säätelevät merenku-
lun kansalliset ja kansainväliset säädökset, jotka edellyttävät mm. koko henkilöstöltä tur-
vallisuuskoulutusta.  
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Hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä laivatalousalan työ on usein vuorotyötä, ja osalle 
alasta on tyypillistä suuretkin kausivaihtelut. Ala on työvoimavaltainen, ja sen kasvu-
näkymät ovat sidoksissa sekä matkailun menestymiseen että kotimaisen kysynnän 
osalta kuluttajien taloudelliseen tilanteeseen. Alan kehitys seuraa kotitalouksien ostovoi-
man ja kokonaistuotannon kehitystä, ja kansainväliset häiriöt heijastuvat nopeasti mm. 
matkailun kehitykseen. Väestön ikääntyminen ja hoivapalvelujen kysynnän voimakas 
lisääntyminen näkyvät erityisesti catering-alan palvelujen kysynnän kasvuna.    

 
 Ammattialan arvoperusta 
 

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan lähtökohtia ovat asiakkaiden tarpeiden ja odotusten 
täyttäminen ja elämysten tuottaminen. Tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia 
ja elämänlaatua tarjoamalla palveluita ja virkistystä viihtyisissä ja turvallisissa ympäris-
töissä. Tavoitteena on aina tyytyväinen asiakas. 

 
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan asiakaspalvelussa ja liiketoiminnassa ovat keskeisiä 
arvoja asiakaslähtöisyys, liiketoiminnan kannattavuus ja tuloksellisuus, palvelujen ja 
tuotteiden kilpailukykyinen hinta–laatusuhde, turvallisuus ja terveellisyys. Myös henkilös-
tön työtyytyväisyyden varmistaminen on toiminnan lähtökohta. 

 
Alan eettisesti vastuullinen palvelu- ja liiketoiminta perustuu terveisiin liiketoiminnan ja 
kilpailun periaatteisiin, ihmisarvon ja eri kulttuurien kunnioittamiseen, tasa-arvoon ja su-
vaitsevaisuuteen, luotettavuuteen sekä sopimusten, säädösten ja yhteiskunnallisten vel-
vollisuuksien noudattamiseen. Myös tuote- ja asiakasturvallisuus ja toiminnan ympäris-
töystävällisyys ovat toiminnan lähtökohtia. Asiakkaat odottavat paitsi hyvää hinta-laatu-
suhdetta, myös turvallisia, terveellisiä ja eettisesti tuotettuja ruokapalveluja. 

 
Alan ammattilainen on vastuullinen, oma-aloitteinen, rehellinen, suvaitsevainen, yhteis-
työkykyinen ja palveluhenkinen ja hän hallitsee hyvät käytöstavat. Hän arvostaa kansal-
lista perinnettä ja kulttuurista erilaisuutta. Hän arvostaa omaa ammattialaansa, omaa ja 
toisten työtä, työyhteisöään ja työympäristöään. Hän tuntee vastuunsa asiakkaista, tur-
vallisuudesta, ympäristöstä ja on kiinnostunut työnsä ja ammattitaitonsa jatkuvasta ke-
hittämisestä. Alan ammattilaisella on hyvä ammatti-identiteetti. 

 
 Alan osaamishaasteita  

 
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työt vaativat myönteistä palveluasennetta, yhteistyö-
kykyä ja ammatin keskeisten tietojen ja taitojen hallintaa. Alalla korostuu ihmisten väli-
nen vuorovaikutus. Jokainen toimii osana palveluketjua ja vaikuttaa osaltaan asiakastyy-
tyväisyyteen ja työyhteisöön. Osaamisen painopisteitä ovat asiakaspalveluosaaminen ja 
yhteistyö- ja tiimityötaidot  

 
Ruoan valmistustehtävissä korostuvat hyvät kädentaidot ja vahva ruokatuotantopro-
sessi- ja hygieniaosaaminen. Erilaiset ravitsemustarpeet ja erityisruokavaliot edellyttävät 
niiden valmistukseen ja tarjoiluun liittyvien perusasioiden hallintaa. Aterioita valmistetaan 
joko yhdelle tai jopa tuhansille asiakkaille kerrallaan. Hyvä tuote- ja raaka-ainetuntemus 
sekä turvallisten ja ergonomisten työmenetelmien osaaminen korostuvat.  

 
Asiakkaiden kulutustottumukset ja odotukset muuttuvat. He ovat yhä vaativampia ja 
odottavat entistä yksilöllisempää palvelua ja räätälöityjä tuotteita. Suomalaisen ruoan 
laadun kehittäminen, lähiruoan ja luomuruoan edistäminen sekä ravitsemuskäyttäytymi-
sen ohjaaminen ovat avainasemassa kulutustottumusten ohjaamisessa. Näistä syistä 
tarvitaan muutosvalmiutta ja halua kehittää omaa ammattitaitoa. Töitä tekemällä taidot 
karttuvat ja osaaminen lisääntyy.  
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Toimialan ja sen yritysten ja toimipaikkojen kasvun ja menestyksen edellytyksenä on 
hyvä liiketaloudellinen tulos. Sen syntymiseen vaikuttaa jokainen henkilöstöön kuuluva. 
Tämä korostaa asiakkaiden tarpeiden tunnistamisen tärkeyttä ja myyntitaitojen hyvää 
hallintaa. Jokaisen on ymmärrettävä, mistä toimipaikan tulos muodostuu ja miten siihen 
vaikutetaan. 

 
Yrittäjyys ja siihen liittyvien perustaitojen mm. yrityksen perustamisen, liikeidea-ajattelun 
ja markkinoinnin perusteiden tulee olla osa jokaisen alalla toimivan perustaitoja. 

 
Kansainvälisyys voi näkyä alan henkilöstön ja asiakkaiden kulttuuritaustassa ja kulutus-
tottumuksissa. Alalla työskentelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä eri ammateissa. 
Kansainvälistymisen seurauksena henkilöstöltä vaaditaan hyvää ja monipuolista kielitai-
toa ja eri kulttuuritaustaisten henkilöiden välistä yhteistoimintaa ja kulttuurien ymmärtä-
mistä.  

 
Alan nopea tekninen kehitys edellyttää, että jokaisen alalla työskentelevän on osattava 
käyttää työssään monipuolisesti tietotekniikkaa. Tietotekniikka ja internet ovat hotelli- ja 
ravintola- ja catering-palvelujen varaus-, myynti- ja tilauskäytäntöjen perusta. Reseptii-
kan, tavaroiden tilaustoiminnan ja logistiikan hallinta korostuu alalla erityisesti, myös 
markkinointi, erilainen raportointi ja seuranta tapahtuvat useimmiten sähköisesti.  

 
Ilmastonmuutoksen torjuminen on yhteinen haaste, joka edellyttää toimia myös tällä 
alalla. Yritysten ja julkisen sektorin toiminnassa korostuvat ympäristöystävälliset toimin-
tatavat ja energiatehokkuus. Alan toimintaympäristöjen koko henkilöstö vaikuttaa näihin 
asioihin. 

 
 Perustutkinnon tavoitteet  

 
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on monipuolista alan pe-
rusosaamista. Hän palvelee suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita ja pystyy toimimaan eri 
liikeideoilla toimivissa yrityksissä ja toimipaikoissa majoitus- ja ravitsemispalvelutehtä-
vissä. Perustutkinnon tavoitteena on saada alalle palveluhenkisiä, vastuullisia, oma-
aloitteisia, luotettavia ja yhteistyökykyisiä työntekijöitä. Perustutkinnon suorittaneella on 
hyvä työntekijän aseman ja työelämän tuntemus. Hän noudattaa alan sopimuksia, sää-
döksiä ja yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Hänellä on hyvät käytöstavat, hän on suvait-
sevainen ja kunnioittaa eri kulttuureista tulevia työtovereita ja asiakkaita. 

 
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut toimii työssään asiakasläh-
töisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti huolehtien tuotteiden laatuvaatimuksista, turvalli-
suudesta, terveellisyydestä ja esteettisyydestä. Hän arvostaa suomalaista ruoka- ja ta-
pakulttuuria ja edistää sitä omalla toiminnallaan. Hän tuottaa työssään asiakkaille moni-
puolisia palveluja sekä huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä. Hän tietää kuinka toimi-
paikan tulos muodostuu ja kuinka hän itse voi vaikuttaa siihen. Hänelle alkaa kehittyä 
vahva ammatti-identiteetti, hän on kiinnostunut ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämi-
sestä ja seuraa alan kehittymistä. 

 
Perustutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtään, toimia annettujen ohjeiden mukaan 
ja arvioida omia työsuorituksiaan. Hän huolehtii ja pitää kunnossa työvälineet ja osaa 
käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Hän huolehtii omalta osaltaan tuotettujen palvelui-
den eettisyydestä ja toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Hän käyttää tietotekniik-
kaa ja ammatillista kielitaitoa työssään. Hän toimii terveyttä edistävästi, ylläpitää työ- ja 
toimintakykyään ja toimii työssään ergonomisesti. Hän ymmärtää oman toimintansa 
merkityksen osana palveluketjua ja vaikuttaa toiminnallaan myönteisesti asiakkaiden 
tyytyväisyyteen ja työyhteisön toimintaan. 

 



 
 

 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 4 (69) 
Opetussuunnitelma 

Hotelli- ravintola- ja catering-ala on kansainvälinen ala, jolla edellytetään ammattisanas-
ton hallintaa vierailla kielillä ja muutenkin eri kulttuurien tuntemusta. 

 
Perustutkinnon suorittanut hallitsee alan perusvalmiudet ja hän on lisäksi erikoistunut 
asiakaspalvelun, hotellipalvelujen tai ruoanvalmistuksen tehtäviin.   

 
 Ruokapalvelun osaamisalan suorittanut  
 

Kokki osaa toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin 
toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvi-
lat, henkilöstöravintolat, ravintolat, cateringalan yritykset, suurkeittiöt ja juhla- ja pitopal-
veluyritykset sekä lasti- ja matkustajalaivat. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, 
valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille 
ja laittaa sen esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Toimiessaan ruoan-
valmistuksen ja asiakaspalvelun tehtävissä hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden 
kanssa asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään 
kestävän toimintatavan, hygieniavaatimusten ja anniskelumääräyksien mukaisesti sekä 
noudattaa muita alan sopimuksia ja säädöksiä. 

 
Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrit-
täjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja ta-
sapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintoval-
miuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen 
kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 §, muutos 787/2014). 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito-
vaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikritee-
reihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan 
jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa 
haasteissa. 

 
 Asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut  
  

Tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuk-
sin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla 
kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai 
matkailuyritykset sekä suurtalousalan toimipaikat. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja 
laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja pal-
veluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Hän tekee yhteistyötä tois-
ten työntekijöiden kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edis-
tämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan ja hygieniavaatimusten mukai-
sesti, noudattaa anniskelumääräyksiä sekä muita alan sopimuksia ja säädöksiä. 
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1.1 Hotelli- ravintola- ja catering- alan perustutkinnon muodostuminen  

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakollinen tutkinnon osa   2.5 Valinnaiset tutkinnon osat (45 osp)  

2.1.1 Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimimi-
nen 

30  2.5.4 Kahvilapalvelut 15 

    2.5.5 Kokouspalvelut 15 

    2.5.7 Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 

    2.5.8 Pikaruokapalvelut 15 

2.2 Asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilija, 
pakolliset tutkinnon osat, 60 osp  

  2.5.19 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuvat tutkinnon osat (15 osp) 

 

2.2.1 Asiakaspalvelu ja myynti 25  2.5.19.1 Ruokaravintolan tarjoilijana työskentely 15 

2.2.2 Annosruokien ja juomien tarjoilu 35  2.5.19.2 Tilaus- ja juhlapalvelussa työskentely 15 

    2.5.19.3 Baarityöskentely 15 

    2.5.19.4 Tilaus- ja juhlatarjoilijana työskentely 15 

2.4 Ruokapalvelun osaamisalan, kokki,  
pakolliset tutkinnon osat, 60 osp 

  2.5.20 Tutkinnon osa vapaasti valittavista  
tutkinnon osista (15 osp) 

 

2.4.1 Lounasruokien valmistus 40  2.5.20.1 À la carte ravintolassa työskentely 15 

2.4.2 Annosruokien valmistus 20  2.5.20.2 Suurkeittiössä työskentely 15 

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset     Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11   Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 0 - 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 

 9   Matemaattis-luonnontieteellinen osaa-
minen 

0 - 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 

 8   Yhteiskunnassa ja työelämässä 
tarvittava osaaminen 

0 - 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 terveys-
tieto 

2   Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveys-
tieto 

0 - 3 

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri 0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnai-

sista tutkinnon osista toteutetaan perustutkinnon muodostumistaulukossa olevat. Opis-
kelijan valinnan osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voivat toteutua henkilökohtaisen 
opintopolun kautta, 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, työssäoppi-
sen kautta tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.  

 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

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

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

 
 Tutkinnon osat on kirjattu taulukossa tutkinnon perusteiden mukaisesti numeroiden. 

Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen suunniteltu 
ajoitus. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa sekä asiakaspalvelun että 
ruokapalvelun osaamisalalla, työssäoppimalla hankitaan osaamista vähintään 30 osp 
edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle 
tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
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Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pe-
rustutkinto, asiakaspalvelun osaamis-
ala, tarjoilija 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa 
toimiminen 

30                         

2.2.2 Asiakaspalvelu ja myynti 
 

25                         

2.2.3 Annosruokien ja -juomien tarjoilu 
 

35                         

2.5 Valinnaiset tutkinnon osat 
 

60                         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          

3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11                         

3.1.2 Äidinkieli 5                         

3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                         

3.1.4 Vieraat kielet 2                         

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen  
osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 3                         

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvit-
tava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 8                         

3.3.2 Työelämätaidot 8                         

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 8                         

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  
terveystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          

3.4.2 Taide ja kulttuuri                          

3.4.3 Etiikka                          

3.4.4 Psykologia                          

3.4.5 Ympäristöosaaminen                          

3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 
 

10                         

 
 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 

osien sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  
   

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pe-
rustutkinto, ruokapalvelun osaamis-
ala, kokki 

 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     2.                     

2.1.1 Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimi-
minen 

30                         

2.4.1 Lounasruokien valmistus 
 

40                         

2.4.2 Annosruokien valmistus 
 

20                         

2.5 Valinnaiset tutkinnon osat 
 

                         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          

3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11                         

3.1.2 Äidinkieli 5                         

3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                         

3.1.4 Vieraat kielet 2                         

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen  
osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 3                         

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyö-
dyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvit-
tava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 8                         

3.3.2 Työelämätaidot 8                         

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 8                         

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja ter-
veystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          

3.4.2 Taide ja kulttuuri                          

3.4.3 Etiikka                          

3.4.4 Psykologia                          

3.4.5 Ympäristöosaaminen                          

3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 
 

10                         

 
 
 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 

osien sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  
   

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  

 
  



 
 

 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 9 (69) 
Opetussuunnitelma 

 Opintopolkuvaihtoehtoja 

 

Kokki 
Esimerkki 
nopeasta opinto-
polusta  

1. vuosi Kesä-/loma ajat 

Kokin työtehtä-
vissä osaamisen 

hankkimista 

2. vuosi 
 

 

3. vuosi 

YO opiskelija oman 
ryhmän mukana 
(valmistuminen 3 
vuoden jouluna) 

Pakolliset tutkin-
non osat, 
15 osp Valinnainen 
tutkinnon osa läpi 
vuoden 

15 osp Valinnainen 
tutkinnon osa 

Jakso 1: Lounas-
ruokien valmistus 
10 osp 
Jakso 2: Valinnai-
nen tutkinnon osa 
15 osp 
Jakso 3 ja 4: Lou-
nasruokien valmis-
tus 20 osp, Valin-
nainen tutkinnon 
osa 

Jakso 1: Valinnai-
nen tutkinnon osa 
15 osp 
Jakso 2: Annos-
ruokien valmistus 
15 osp 
Jakso 3. Annos-
ruokien valmistus 5 
osp ja Valinnainen 
tutkinnon osa 10 
osp 
Jakso 4: Valinnai-
nen tutkinnon osa 
5 osp 

Pikapolku työelä-
mään (valmistumi-
nen 3 v jouluna) 

Pakolliset tutkin-
non osat 

15 osp Valinnainen 
tutkinnon osa 1-2 
vuoden kesällä 
15 osp Valinnainen 
tutkinnon osa 2-3 
vuoden kesällä 
 
 

Jaksot 1,3,4 ryh-
män mukana Lou-
nasruokien valmis-
tus 
 
Jakso 2 Valinnai-
nen tutkinnon osa 

Jakso 1 Valinnai-
nen tutkinnon osa 
15 osp 
Jakso 2 Annosruo-
kien valmistus 20 
osp 

 
Esimerkkejä opin-
topoluista 

Ammatilliset valin-
naiset tutkinnon 
osat, 45 osp 

Yhteisten tutkinnon osien va-
linnaiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat tut-
kinnon osat, 10 osp 

Peruspolku työelä-
mään, moniosaa-
jaksi  

Pikaruokapalvelut 15 
osp 
Palvelu- ja jakelukeit-
tiössä toimiminen 15 
osp 
Suurkeittiössä työs-
kentely 15 osp 
 

Valinnaistarjonnasta Valinnaiset tutkinnon 
osat tai muu oman alan 
työkokemus 

Peruspolku työelä-
mään, yrittäjäksi 

Kahvilapalvelut 15 
Tilaus- ja juhlapalve-
lussa työskentely 15 
osp 
À la carte ravinto-
lassa työskentely 

Valinnaistarjonnasta Valinnaiset tutkinnon 
osat tai muu oman alan 
työkokemus 

Polku jatko-opintoi-
hin esim. AMK, 
opettajankoulutus 
tai muulle alalle 

Tutkinnon osa toi-
sesta tutkinnosta 

Valinnaistarjonnasta: amk-val-
mennus 

Osa-alueita kohdista 
3.1.1–3.3.4 

Polku toisen tutkin-
non tai lukion jäl-
keen muodostuu 
pakollisista tutkin-
non osista 120 osp 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta tai 
lukio-opinnoista  

Tutkinnon osa jo valmiista tutkin-
nosta tai lukio-opinnoista, mah-
dollisesti valinnaisten yhdistel-
millä täydentäen 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta tai lu-
kio-opinnoista 

 
 
 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 henkilökohtai-
silla valinnoilla, henkilökohtaisesti mitoitetun tai ajoitetun työssäoppimisen kautta tai 
hankkimalla esimerkiksi samanaikaisesti useamman tutkinnon osan osaamista.  
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 Esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunniteltu opintojen 
tarjonta joiden lisäksi valitaan opintoja ammatillista valinnaisista, yhteisistä, tai vapaasti 
valittavista tutkinnon osista. 

  

Tarjoilija 
Esimerkki 
nopeasta opin-
topolusta  

1. vuosi Kesä-/loma ajat 

Tarjoilijan työteh-
tävissä osaamisen 

hankkimista 

2. vuosi 
 

 

3. vuosi 

YO opiskelija 
oman ryhmän 
mukana (val-
mistuminen 3. 
vuoden jouluna) 

Pakolliset tutkin-
non osat, 15 osp 
Valinnainen tutkin-
non osa läpi vuo-
den 

15 osp Valinnai-
nen tutkinnon osa 

jaksot 1-2: Asiakas-
palvelu ja myynti sekä 
Annosruokien ja juo-
mien tarjoilu 
jakso 3: Annosruo-
kien ja juomien tar-
joilu 
jakso 4: 15 osp Valin-
nainen tutkinnon osa 

jakso 1-2: Annosruo-
kien ja juomien tar-
joilu 
 

Pikapolku työ-
elämään (val-
mistuminen 3. v 
jouluna) 

Pakolliset tutkin-
non osat 

15 osp Valinnai-
nen tutkinnon osa 
1-2 vuoden ke-
sällä 
 
15 osp Valinnai-
nen tutkinnon osa 
2-3 vuoden ke-
sällä 
  

jaksot 1-3 ryhmän 
mukana Asiakaspal-
velu ja myynti sekä 
Annosruokien ja juo-
mien tarjoilu 
 
jakso 4: 15 osp Valin-
nainen tutkinnon osa 

jaksot 1-2: Annos-
ruokein ja juomien 
tarjoilu  
 

  
Esimerkkejä 
opintopoluista 

Ammatilliset valinnai-
set tutkinnon osat, 45 
osp 

Yhteisten tutkinnon osien va-
linnaiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat tut-
kinnon osat, 10 osp 

Peruspolku työ-
elämään, moni-
osaajaksi  

Kahvilapalvelut, 15 osp 
Kokouspalvelut, 15 osp 
Baarityöskentely, 15 osp 

Valinnaistarjonnasta Valinnaiset tutkinnon 
osat tai muu oman alan 
työkokemus 

Peruspolku työ-
elämään, yrittä-
jäksi 

Kahvilapalvelut, 15 osp 
yritystoiminnan suunnit-
telu, 15 osp 
Baarityöskentely 15 

Valinnaistarjonnasta Valinnaiset tutkinnon 
osat tai muu oman alan 
työkokemus 

Polku jatko-
opintoihin esim. 
AMK, opettajan-
koulutus tai 
muulle alalle 

Tutkinnon osa toisesta 
tutkinnosta 

Valinnaistarjonnasta: amk-val-
mennus 

Osa-alueita kohdista 
3.1.1–3.3.4 

Polku toisen tut-
kinnon tai lukion 
jälkeen muo-
dostuu pakolli-
sista tutkinnon 
osista 120 osp 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta tai lu-
kio-opinnoista  

Tutkinnon osa jo valmiista tutkin-
nosta tai lukio-opinnoista, mah-
dollisesti valinnaisten yhdistel-
millä täydentäen 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta, hiu-
salan perustutkinnosta, 
tai lukio-opinnoista 

 Opintojen ohjaus 

 
Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 
osaan. Opinto-ohjaus on opiskelijan koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa opiske-
lija saa opettajilta, ammatillisilta ohjaajilta, erikoisammattihenkilöiltä, opinto-ohjaajilta ja 
muilta opiskelijahuollon toimijoilta tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta opinto-
jensa eri vaiheissa. Opinto-ohjauksen eri osa-alueita ovat kasvatuksellinen ohjaus, oppi-
misen ja opiskelun ohjaus sekä uraohjaus. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä ura-
ohjauksen kannalta keskeinen väline on opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma eli HOPS. Opiskelijan kanssa käydään HOPS-keskustelu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa ja keskustelussa sovitut asiat kirjataan HOPS-lomakkeelle. 
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Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-oh-
jaussuunnitelma ja Ryhmänohjaajan käsikirja.   

 
Opinto-ohjauksen käytännön toteutus kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Jokai-
sen Luksialaisen tehtävä on ohjata opiskelijaa esim. puuttumalla epäasialliseen käyttäy-
tymiseen ja muihin järjestyssääntörikkomuksiin.  

 Yrittäjyys 

 
Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 
on osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa 
yrittäjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät.  

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

 
Sisäinen yrittäjyys ilmenee tapana toimia ja työskennellä työyhteisössä. Sisäisen yrittä-
jyyden esimerkkeinä pidetään yrityksen ja yhteisön menestymistä edistävien mahdolli-
suuksien havaitsemista ja niihin tarttumista. Sisäinen yrittäjyys sisältyy kaikkien ammatil-
listen tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.  

 
Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy yhteisten tutkinnon osien osa-aluei-
siin ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrit-
täjyys opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnai-
siin opintoihinsa 15 osaamispisteen laajuiset yrittäjyys -opinnot. 

 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

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

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
 Opiskelijalla on oikeus saada Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perustei-

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

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tu-

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

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

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

 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon ammatilliset tutkin-
non osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat  

 Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o kunnostaa asiakas- ja työtiloja 
o valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten 
o pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä 
o palvelee asiakkaita 
o myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä 
o järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita 
o toimii astiahuollon tehtävissä 
o puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja 
o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/24926 
   
 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.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Alaan ja tehtäviin perehtyminen  
o Ammattikeittiössä toimiminen  
o Asiakaspalvelussa toimiminen  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työaikoja ja tulee pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla. Opis-

kelija noudattaa yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja. Toimii hyvien käyttäytymistapojen 
mukaisesti ja työskentelee vuorovaikutteisesti työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija 
arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee ottamaan vastaan palautetta. Opiskelija 
ymmärtää vaitiolovelvollisuuden merkityksen.  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osista: Viestintä ja 

vuorovaikutusosaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, Mate-
maattis- luonnontieteellinen osaaminen sekä Sosiaalinen- ja kulttuurinen osaaminen. 
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 Alaan ja tehtäviin perehtyminen 

  
 Opiskelija tuntee erilaisia majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikkoja ja niiden tuotteita ja 

palveluja. Hän ymmärtää toiminta- ja työkyvyn merkityksen alalla. 
 
 Opiskelija kunnostaa työtiloja. Hän järjestää tilat ja pitää ne siistinä työskentelyn ajan. 

Opiskelija osallistuu aamiais- ja lounasruokien valmistamiseen ja esille laittoon. Opiske-
lija puhdistaa tiloja käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetel-
miä. Hän ymmärtää jätteiden lajittelun periaatteet. Opiskelija kokoaa, purkaa ja puhdis-
taa astianpesukoneen. Hän toimii astiahuollon erivaiheissa ylläpitäen siisteyttä koko 
työskentelyn ajan. Opiskelija tutustuu omavalvontaan. 

  
Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-
alueista:  
o Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 
o Matematiikka 
o Äidinkieli  
o Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto tavoitteet; opiskelija työskentelee er-

gonomisesti ja turvallisesti, pitää yllä fyysistä toimintakykyään ja ymmärtää sen mer-
kityksen.  
 

Oppimisen eteneminen 
 

 Opiskelijalla tulee olla työvaatteet, työvälineet ja muu mahdollinen opiskelumateriaali 
hankittuna. Lisäksi elintarviketyössä vaadittava terveydentila, henkilökohtainen hygienia 
sekä salmonellatodistus omavalvonnan vaatimusten mukaisessa kunnossa. 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat 
o työssäoppimispaikat 
o yritysvierailut 

  
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 
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 Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-

män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 
  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Ammattikeittiössä toimiminen 

  
 Opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa tehtävänsä. Opiskelija tunnistaa keskeiset raaka-

aineet ja osaa arvioida niiden laatua aistinvaraisesti. Hän valmistaa hävikkiä välttäen 
keskeisistä raaka-aineista aamiais- ja lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetel-
miä ja työvälineitä käyttäen. Opiskelija perehtyy eritysruokavalioihin (laktoositon, maido-
ton, keliakia). Opiskelija käyttää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti koneita ja laitteita 
käyttöohjeen mukaan tarvittavia suojaimia käyttäen. Hän puhdistaa koneet ja laitteet ja 
ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle. Opiskelija tietää hygieniaosaamisen peri-
aatteet ja noudattaa toimipaikan omavalvontasuunnitelmaa. Hän ylläpitää toiminta- ja 
työkykyään työssään. 

  
Toimintakokonaisuuteen integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osa-alueista: 
fysiikka ja kemia, englanti, matematiikka, yhteiskuntataidot ja valinnaisista yhteiskun-
nassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

  
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Opiskelijalla tulee olla työvaatteet, työvälineet ja muu mahdollinen opiskelumateriaali 

hankittuna. Lisäksi elintarviketyössä vaadittava terveydentila, henkilökohtainen hygienia 
sekä salmonellatodistus omavalvonnan vaatimusten mukaisessa kunnossa. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat 
o työssäoppimispaikat 
o yritysvierailut 

  
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 
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 Oppimismateriaalit 
o alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan tekemän vuosittai-

sen toteutussuunnitelman mukaan 
  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Asiakaspalvelussa toimiminen 

  
 Opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa tehtävänsä. Hän kunnostaa asiakastilat ja ylläpi-

tää siisteyttä ja järjestystä työskentelyn ajan. Opiskelija toimii ystävällisesti tarjoilussa ja 
asiakaspalvelussa. Hän palvelee asiakkaita ja pystyy luotettavasti kertomaan mitkä toi-
mipaikan tuotteet sopivat erityisruokavalioita noudattaville (laktoositon, maidoton, ke-
liakia). Hän kunnostaa myyntilinjaston ja pitää huolen myytävien tuotteiden laadusta ja 
riittävyydestä. Hän hoitaa myynnin ja rahastuksen tehtäviä käyttäen kassaa tai kassajär-
jestelmää. Hän puhdistaa asiakaspalvelussa käytettävät koneet ja laitteet ja ilmoittaa 
viallisista työvälineistä esimiehelle. Opiskelija noudattaa toimipaikan omavalvontasuun-
nitelmaa. Hän ylläpitää toiminta- ja työkykyään työssään. 

 
Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-
alueista:  
o yrittäjyys ja yritystoiminta, englanti, matematiikka, ruotsi, äidinkieli  

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

  
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
  
 Opiskelijalla tulee olla työvaatteet, työvälineet ja muu mahdollinen opiskelumateriaali 

hankittuna. Lisäksi elintarviketyössä vaadittava terveydentila, henkilökohtainen hygienia 
sekä salmonellatodistus omavalvonnan vaatimusten mukaisessa kunnossa. 

   
  Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat 
o työssäoppimispaikat 
o yritysvierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 
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 Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-

män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 
  
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

2.2 Asiakaspalvelun osaamisalan, tarjoilija, pakolliset tutkinnon osat, 60 osp 

 Asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o kunnostaa ja varustaa asiakas- ja työtiloja 
o palvelee asiakkaita toimipaikan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o myy ruokia, juomia ja tarvittaessa majoituspalveluja asiakkaille tai asiakasryhmille 
o osallistuu tarvittaessa majoitusliikkeen asiakkaiden sisään kirjaamiseen ja lähtöselvi-

tykseen 
o toimii anniskelutehtävissä 
o rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 
o siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja 
o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
o varmistaa asiakastyytyväisyyden. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/24925 
 
  Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, työkokemus, ulkomailla suoritetut opinnot 
sekä opinnot kansan- ja työväenopistoissa. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista 
jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Asiakastilojen kunnostaminen ja puhtaanapito 
o Asiakaspalvelu ja myynti lounastarjoilussa 
o Vuorovaikutus erilaisten asiakkaiden kanssa 
o Ravitsemus- ja anniskeluosaaminen 
o Anniskelutehtävissä toimiminen 
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työaikoja ja tulee pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla. Ulkoi-

nen olemus on huoliteltu. Opiskelija noudattaa yhteisiä sääntöjä ja määräyksiä. Toimii 
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hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ja työskentelee työryhmässä vastuullisesti. Opis-
kelija ymmärtää vaitiolovelvollisuuden merkityksen. 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista 
 
 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaami-

nen sekä Matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta fysiikka ja tieto- ja viestintätek-
niikka sekä Sosiaalinen- ja kulttuurinen osaaminen sekä sen hyödyntäminen.  

 Asiakastilojen kunnostaminen ja puhtaanapito 

  
 Opiskelija toimii työvuorossa sekä kunnostaa asiakastilat liikeidean mukaisesti. Hän va-

rustaa linjaston tai noutopöydän ruoka- ja juomatarjoilua varten. Opiskelija hoitaa ruoka- 
ja juomatarjoilua, huolehtii tarjoilulämpötiloista. Hän suorittaa työvuoroon kuuluvat puh-
taanapidon- ja omavalvonnantehtävät. Opiskelija toimii vastuullisesti työryhmän jäse-
nenä. 

  
Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-
alueista:  
o Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto; opiskelija työskentelee ergonomisesti 

ja turvallisesti hän pitää yllä fyysistä toimintakykyään ja ymmärtää sen merkityksen 
o Fysiikka ja kemia; opiskelija ottaa huomioon fysiikan käsitteet ja lainalaisuudet 

omassa työssään, hän ottaa huomioon työssään käytettävien kemiallisten aineiden 
turvallisuusriskit ja niiden vaikutuksen omaan työympäristöönsä 

o Työelämätaidot; opiskelija toimii työyhteisössä vastuullisesti, oikeuksiensa ja velvolli-
suuksien mukaisesti 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

  
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 
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 Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-

män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 
  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Asiakaspalvelu ja myynti lounastarjoilussa 

 
 Opiskelija huomio saapuvat asiakkaat ja palvelee heitä lounastarjoilun aikana äidinkie-

lellä, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä. Hän pitää huolen myytä-
vien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä. Opiskelija kertoo tuotteiden sisältämät raaka-
aineet ja niiden alkuperän. Hän käyttää kassajärjestelmää ja veloittaa asiakkaita eri 
maksutapoja käyttäen. Hän kiittää ja pyytää palautetta. 

  
Toimintakokonaisuuteen integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alu-
eista 
o Äidinkieli; opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutus- ja palvelutilanteessa, hän kirjoit-

taa ruokalistan  
. 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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  Vuorovaikutus erilaisten asiakkaiden kanssa 

 
 Opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä. Toimii tehokkaasti ja aika-

taulun mukaisesti. Opiskelija toimii tilausmääräyksen mukaisesti. Hän toimii hyvien käyt-
täytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden mukaisesti. Opiskelija suosittelee ammattimai-
sesti ja myy tuotteita ja palveluja. Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
Käyttää palvelutilanteissa joustavasti toista kotimaista ja yhtä vierasta kieltä. 

 
 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien va-

linnaisista osa-alueista: 
o viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen; ruotsi, englanti 

. 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Ravitsemus- ja anniskeluosaaminen 

 
 Opiskelija tietää terveellisen ruokavalion periaatteet eri ikäryhmille. Opiskelija tietää ylei-

simmät erityisruokavaliot ja allergiat. Hän kertoo tavallisimpien lounasruokien ja -juo-
mien soveltuvuuden erityisruokavaliota noudattaville. Hän hallitsee voimassa olevan al-
koholilainsäädännön ja osaa kertoa tarjottavien juomien alkuperän. 

 
 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien va-

linnaisista osa-alueista valinnainen matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, tieto- ja 
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viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen; opiskelija hakee alaan liittyvää tietoa sekä 
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen; kulttuurien tuntemus. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan. 
 

 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Anniskelutehtävissä toimiminen 

 
 Opiskelija kertoo toimipaikan liikeidean mukaisista palveluista ja tuotteista.  Hän tietää 

toimipaikan laatuvaatimukset ja hinnoitteluperiaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mu-
kaisesti. Toimii vastuullisesti anniskelu- ja myyntitehtävissä.  Noudattaa toimipaikan 
sääntöjä, ohjeita ja vaitiolovelvollisuutta. 

 
 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien va-

linnaisista osa-alueista: 
o Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, matematiikka; opiskelija hinnoittelee 

myytävät tuotteet 
o Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen; opiskelija toimii työyhteisössä. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
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Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko opintojakson ajan. Oppimisen 

arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta antaneet 
opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä käyte-
tään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavutta-
minen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Opiskelija on hankkinut osaamisen tutkinnon osasta Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 

toimiminen saavuttanut Ravitsemus- ja anniskeluosaaminen -toimintakokonaisuuden op-
pimistavoitteet. 

  
 Oppimisympäristöt   

o  työssäoppimispaikat 
  
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

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

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

 Annosruokien ja -juomien tarjoilu, 35 ops 

 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija osaa 
o kunnostaa asiakas- ja työtiloja 
o ottaa vastaan asiakkaita ja palvelee heitä koko palveluprosessin ajan 
o tuntee myytävät tuotteet ja niiden laatuvaatimukset 
o esittelee, myy ja tarjoilee ruokia ja juomia asiakkaille ja asiakasryhmille 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o toimii anniskelutehtävissä 
o rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 
o siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja 
o käyttää gastronomista perussanastoa 
o varmistaa asiakastyytyväisyyden 
o arvioi omaa työtä ja toimintaansa. 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/24927 
 
 Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, työkokemus, ulkomailla suoritetut opinnot 
sekä opinnot kansan- ja työväenopistoissa. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista 
jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Annosruoka-asiakkaiden palveleminen  
o Turvallinen toiminta tarjoilijan työssä 
o Erilaisten asiakasryhmien palveleminen 
o Ruokien tarjoilu erilaisilla tarjoilutekniikoilla 
o Ruokailutilanteisiin sopivien ruokalajien ja juomien suositteleminen 
o Tehokas ja tuloksellinen toiminta ravintolassa 
 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työaikoja ja tulee pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla. Ulkoi-

nen olemus on huoliteltu. Opiskelija palvelee asiakkaita tasavertaisesti ja hienotuntei-
sesti suunnitelmansa ja aikataulun mukaisesti. Opiskelija ymmärtää oman työn merkityk-
sen palvelukokonaisuuden onnistumisessa ja osaa arvioida omaa toimintaansa. Työs-
kentelee työryhmässä vastuullisesti yhteistyössä muiden kanssa. Opiskelija pyytää ja 
tarjoaa apua tarvittaessa. Opiskelija hankkii ja ottaa vastaan palautetta sekä kiittää asi-
akkaita. Opiskelija noudattaa yhteisiä sääntöjä ja määräyksiä. Opiskelija ymmärtää vai-
tiolovelvollisuuden merkityksen ja toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueista: 

o Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 
o Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
o Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
o Sosiaalinen- ja kulttuurinen osaaminen 

  Annosruoka-asiakkaiden palveleminen 

 
 Opiskelija kunnostaa asiakas- ja työtiloja sekä kattaa asiakaspöydät. Vastaanottaa asi-

akkaan palvelumallin mukaisesti sekä esittelee ja myy annosruokia ja juomia. Opiskelija 
on perehtynyt myytäviin tuotteisiin. Hän tarjoilee lautasannoksia sekä ruokajuomia ja 
käyttää asianmukaisia tarjoiluvälineitä. Opiskelija pitää siisteyttä yllä koko työskentelyn 
ajan. 

 
 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien va-

linnaisista osa-alueista: työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto; opiskelija työs-
kentelee ergonomisesti ja turvallisesti, hän pitää yllä fyysistä toimintakykyään ja ymmär-
tää sen merkityksen, vieraat kielet (ranska) opiskelija perehtyy gastronomiseen sanas-
toon sekä osa-alueita sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
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Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o draama, demonstraatiot  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Turvallinen toiminta tarjoilijan työssä 

 
 Opiskelija toimii vastuullisesti asiakaspalvelussa ja anniskelu- ja myyntitehtävissä. Hän 

osaa toimia uusissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Hän noudattaa työssään lainsää-
däntöä, määräyksiä ja ohjeita. Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja turvallisesti. Hän 
tiedottaa muutoksista ja toiveista muille työntekijöille. Hän tuntee toimintaohjeet hätäen-
siaputilanteessa. 

  
 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien va-

linnaisista osa-alueista: 
o Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto; opiskelija pitää yllä fyysistä toiminta-

kykyään ja ymmärtää sen merkityksen, hän noudattaa suunnittelemaansa liikuntaoh-
jelmaa sekä osa-alueita Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
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käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o draamat, demonstraatiot  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Erilaisten asiakasryhmien palveleminen 

 
Opiskelija osaa palvelutilanteessa kertoa erityisruokavalioita noudattaville asiakkaille 
ruoka- ja juomatuotteiden sopivuudesta äidinkielellä, toisella kotimaisella kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija tietää kalenterivuoden ja elämänkaaren juhlat sekä 
niihin liittyvät ruoka- ja tapakulttuurit. Opiskelija hoitaa tilaisuuksia niiden luonteen mu-
kaisesti.  
 

 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien va-
linnaisista osa-alueista: 
o Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 
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 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o draamat, demonstraatiot  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan  
 

 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Ruokien tarjoilu erilaisilla tarjoilutekniikoilla 

 
 Opiskelija kattaa annosruokiin soveltuvan katteen ja muuttaa sen tilauksen mukaiseksi. 

Opiskelija esittelee ja myy annosruokia ja niihin sopivia juomia. Opiskelija tarjoilee lau-
tasannoksia. Opiskelija toimii vatitarjoilussa käyttäen tarjoilutapana nostamista ja tarjoa-
mista käyttäen niihin soveltuvia välineitä. Opiskelija noudattaa tarjoilujärjestystä.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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  Ruokailutilanteisiin sopivien ruokalajien ja juomien suositteleminen 

 
 Opiskelija on perehtynyt ruoka- ja juomatuotteisiin sekä suosituslistaan ja tilausmääräyk-

siin. Opiskelija esittelee ja suosittelee asiakkaille tilanteisiin sopivia ruokia. Opiskelija 
suosittelee valittuihin ruokiin sopivat juomat. Hän kertoo asiakkaille tuotteiden alkuperän. 
Opiskelija tulkitsee ruokalistaa asiakkaalle.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

  Tehokas ja tuloksellinen toiminta ravintolassa 

 
 Opiskelija toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon yrityksen resurssit. Opis-

kelija perehtyy alan kustannusrakenteeseen ja toimii työssään tuottavasti. Opiskelija 
noudattaa vastuullisesti kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja. Opiskelija ottaa 
tarvittavat myyntiraportit ja tilastot kassajärjestelmästä sekä tekee tilityksen.  Opiskelija 
tekee vuoronvaihdon tehtävät. 

  
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
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Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
o tapahtumat 
o vierailut 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o draamat, demonstraatiot  
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan. 

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

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

2.4 Ruokapalvelun osaamisalan, kokki, pakolliset tutkinnon osat, 60 osp 

 Lounasruokien valmistus, 40 osp 

 
  Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita 
o käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita 
o valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja -valmistusmenetelmien 

mukaan 
o suurentaa ja pienentää ruokaohjeita 
o muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden 
o osallistuu tarvittaessa ruokalistan suunnitteluun 
o ajoittaa päivittäiset työtehtävänsä 
o laittaa ruokalajit esille 
o osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun 
o siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja 
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o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/24929 
 
 Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, työkokemus, ulkomailla suoritetut opinnot 
sekä opinnot kansan- ja työväenopistoissa. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista 
jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Raaka-aineiden varastointi ja käsittely 
o Ruoanvalmistus ja asiakaspalvelu 
o Ruoanvalmistuksen suunnittelu 
o Asiakaslähtöinen ruoanvalmistus ja palvelu 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työaikoja ja tulee pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla. Hän 

noudattaa toimipaikan turvallisuusohjeita, käyttää koneita, laitteita ja välineitä turvalli-
sesti sekä käyttää tarvittaessa suojaimia. Opiskelija noudattaa muita yhteisiä sääntöjä ja 
toimintatapoja. Opiskelija toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ja työskentelee 
vastuullisesti työryhmän jäsenenä. Hän arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee 
ottamaan vastaan palautetta. Opiskelija ymmärtää vaitiolovelvollisuuden merkityksen. 

   
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osista: 

o Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 
o Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
o Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
o Sosiaalinen- ja kulttuurinen osaaminen. 

 Raaka-aineiden varastointi ja käsittely 

 
 Opiskelija vastaanottaa, tunnistaa ja varastoi raaka-aineita ja muita tarvikkeita. Hän ar-

vioi niiden tuoreutta ja laatua aistinvaraisesti. Opiskelija perehtyy raaka-aineisiin ja nii-
den alkuperään. Ymmärtää raaka-aineiden ja tarvikkeiden valintaan ja hävikin välttämi-
seen vaikuttavat tekijät. Opiskelija perehtyy työtään koskeviin laatuvaatimuksiin. Noudat-
taa toimipaikan omavalvontasuunnitelmaa. 

 
 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-

alueista: fysiikka ja kemia työelämätaidot työkyvyn ylläpitäminen, terveystieto ja liikunta, 
äidinkieli.              

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
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antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Ruoanvalmistus ja asiakaspalvelu 

 
 Opiskelija ajoittaa ja jaksottaa työtehtävänsä. Opiskelija valmistaa maukkaita lounasruo-

kia ja leivonnaisia hyödyntäen perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa. Hän käyttää lou-
nasruokien raaka-aineita hävikkiä välttäen käyttäen eri ruoanvalmistusmenetelmiä ja ko-
neita, laitteita ja välineitä. Opiskelija laittaa lounasruoat esille ja huolehtii niiden riittävyy-
destä ja lämpötiloista tarjoilun aikana (sali/keittiö). Hän siistii ja järjestää työympäristön 
ja puhdistaa koneet, laitteet ja työvälineet. Opiskelija toimii astiahuollon tehtävissä ja la-
jittelee jätteet. Hän noudattaa toimipaikan omavalvontasuunnitelmaa. 

 
 Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti yrityksen tai toimipaikan palvelumallin mu-

kaisesti ja pystyy esittelemään sen keskeisiä tuotteita ja palveluita.  
 
 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien va-

linnaisista osa-alueista: 
o Äidinkieli; asiakaspalvelun vuorovaikutus 
o Matematiikka; ositus, laskeminen, muuntaminen 
o Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
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 Oppimisympäristöt  
o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Ruoanvalmistuksen suunnittelu 

  
 Opiskelija suunnittelee ja aikataulutta työvuoronsa työtehtäviä. Perehtyy ruokalajeihin ja 

niiden alkuperään. Opiskelija perehtyy terveellisen ravitsemuksen perusperiaatteisiin 
(ravitsemussuositukset) niin, että kokoaa ravitsemissuositusten mukaisen malliannok-
sen. Opiskelija on perehtynyt kasvis- ja erityisruokavalioihin (ruoka-aineallergiat). Hän 
tulkitsee tuoteselosteita huomioiden eritysruokavalioita noudattavien asiakkaiden vaati-
mukset. Opiskelija tietää ruokalistasuunnittelun periaatteet. Osaa suunnitella lounaan 
ruokalistan toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaan. Opiskelija muuntaa 
ruokaohjeita arvioitujen asiakasmäärien perusteella. Hän osaan hyödyntää alan resep-
tiohjelmaa ruoanvalmistuksen suunnittelussa. 
 

 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien va-
linnaisista osa-alueista: 
o Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen; aromi 
o Matematiikka  
o Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko opintojakson ajan. Oppimisen 

arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta antaneet 
opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä käyte-
tään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavutta-
minen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 
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 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 
 

 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Asiakaslähtöinen ruoanvalmistus ja palvelu 

 
 Opiskelija ajoittaa ja jaksottaa työtehtävänsä tilausmääräyksen ja/tai asiakasmäärien pe-

rusteella. Opiskelija valmistaa maukkaita, ravitsevia ja terveellisiä lounasruokia hyödyn-
täen perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa. Hän valmistaa tavallisimmat erityisruokava-
liomuunnokset reseptejä ja/tai tuoteselosteita tulkiten. Hän käyttää lounasruokien raaka-
aineita hävikkiä välttäen käyttäen tarkoituksenmukaisia ruoanvalmistusmenetelmiä ja 
koneita, laitteita ja välineitä. Opiskelija laittaa lounasruoat esille ja huolehtii niiden riittä-
vyydestä ja lämpötiloista tarjoilun aikana (sali/keittiö). Hän siistii ja järjestää työympäris-
tön ja puhdistaa koneet, laitteet ja työvälineet. Opiskelija toimii astiahuollon tehtävissä ja 
lajittelee jätteet. Hän noudattaa toimipaikan omavalvontasuunnitelmaa. 

 
 Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti yrityksen tai toimipaikan palvelumallin mu-

kaisesti ja pystyy esittelemään sen keskeisiä tuotteita ja palveluita. Hän kertoo ruokala-
jeista ja raaka-aineista sekä niiden alkuperästä. 
 

 Toimintakokonaisuuteen voi integroitua oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien va-
linnaisista osa-alueista: 
o Työelämätaidot 
o Työkyvyn ylläpitäminen, Terveystieto ja liikunta 
o Äidinkieli 
o Vieraat kielet; englanti - asiakaspalvelun vuorovaikutus 
o Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 

   
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
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 Oppimisympäristöt  
o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-
män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

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

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

 Annosruokien valmistus, 20 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  
 
Opiskelija osaa 
o aikatauluttaa työtehtävänsä 
o muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden 
o valmistaa annos- ja tilausruokia sekä leivonnaisia 
o laittaa ruoka- annoksia esille 
o osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta- ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun 
o siistii ja järjestää työtiloja 
o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
o noudattaa gastronomian perusperiaatteita 
o varmistaa asiakastyytyväisyyden 
o arvioi omaa työtään ja toimintaansa 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/24928 

 
 Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, työkokemus, ulkomailla suoritetut opinnot 
sekä opinnot kansan- ja työväenopistoissa. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista 
jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti.  

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
o Annosruokien valmistus ja esillelaitto  
o Liikeidean mukainen työskentely  
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Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet  
 
Opiskelija noudattaa työaikoja ja tulee pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla. Ulkoi-
nen olemus on huoliteltu. Opiskelija noudattaa yhteisiä sääntöjä ja määräyksiä. Toimii 
hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ja työskentelee työryhmässä vastuullisesti. Opis-
kelija ymmärtää vaitiolovelvollisuuden merkityksen.  

 Annosruokien valmistaminen ja esillelaitto 

 
Opiskelija noudattaa työaikoja ja toimii ajankäytön ja muut resurssit huomioiden. Nou-
dattaa yrityksen pukeutumisääntöjä sekä omavalvontasuunnitelmaa ja muita yrityksen 
turvallisuusmääräyksiä (mm. vaitiolovelvollisuus). Opiskelija esivalmistaa ja valmistaa 
annosruokia työryhmän jäsenenä auttaen ja tiedottaen muita. Suunnittelee ja ajoittaa 
työvuoronsa työtehtäviä. Hän valitsee ja käyttää raaka-aineita sekä arvioi niiden laatua 
ottaen huomioon kannattavuuden ja hävikin. Osaa ottaa huomioon gastronomian perus-
periaatteet (mm. väri, maku, rakenne, annoskoko, asettelu) sekä osaa muuntaa ne eri-
tyisruokavalioasiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. Valmistaa eri menetelmille erilaisille asia-
kasryhmille maukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia ja tasalaatuisia annosruokia 
käyttäen ja puhdistaen soveltuvia koneita, laitteita ja välineitä. Työskentelee asiakaspal-
velutehtävissä huolehtien työympäristön siisteydestä. Arvioi oman toiminnan ja työn te-
kemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-
lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  
 

 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko opintojakson ajan. Oppimisen 
arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta antaneet 
opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä käyte-
tään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavutta-
minen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-

män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 
  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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 Liikeidean mukainen työskentely 

 
Opiskelija noudattaa työaikoja ja toimii ajankäytön ja muut resurssit huomioiden. Nou-
dattaa yrityksen pukeutumisääntöjä sekä omavalvontasuunnitelmaa ja muita yrityksen 
turvallisuusmääräyksiä (mm. vaitiolovelvollisuus). Huolehtii työympäristön siisteydestä ja 
järjestyksestä, astiahuollosta sekä tekee vuoronvaihtoon liittyviä tehtäviä. Työskentelee 
asiakaspalvelutehtävissä palvellen asiakkaita tasavertaisesti huolehtien asiakaskohtais-
ten tarpeiden toteuttamisesta työssään. Ottaa vastaan palautetta ja osaa kiittää asia-
kasta. Perehtyy alan kustannusrakenteeseen ja toimii kustannustehokkaasti noudattaen 
työpaikan kestävän kehityksen periaatteita. Ylläpitää työympäristön ergonomisuutta ja 
turvallisuutta tuntien toimintaohjeet hätäensiaputilanteessa. Arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä ylläpitää toiminta- ja työkykyään 
työssään. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-
lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  
 

 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-
pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S.  

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-

män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan. 
 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

2.5.4 Kahvilapalvelut, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o kunnostaa asiakas- ja työtiloja 
o valmistaa, valmistelee ja laittaa esille kahvilan tuotteita ja huolehtii niiden laadusta 
o käyttää ja puhdistaa kahvilan koneita ja laitteita 
o suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita 
o rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 
o toimii asiakaspalvelussa 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja 
o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
o varmistaa asiakastyytyväisyyden 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/26084 
 
 Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, työkokemus, ulkomailla suoritetut opinnot 
sekä opinnot kansan- ja työväenopistoissa. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista 
jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kahvilatuotteiden valmistaminen 
o Kahvilan asiakaspalvelussa ja myynnissä toimiminen 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista. Opiskelija tulee pukeu-

tuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan. Opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtäviä pystyen toimimaan uusissa tilanteissa. Opiske-
lija työskentele ergonomisesti ja noudattaa toimipaikan omavalvontasuunnitelmaa sekä 
turvallisuusmääräyksiä ottaen työskennellessään huomioon oman ja muiden turvallisuu-
den. Opiskelija noudattaa yhteisiä sääntöjä ja määräyksiä. Toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti ja toimii työryhmän jäsenenä. Opiskelija ymmärtää vaitiolovelvollisuu-
den merkityksen ja noudattaa sitä. 

 Kahvilatuotteiden valmistaminen 

  
 Opiskelija esivalmistaa ja valmistaa kahvilan tuotteita toimipaikan koneilla ja laitteilla 

käyttäen liikeidean mukaisia raaka-aineita. Hän laittaa kahvilan tuotteet esille, varustaa 
vitriinin tai palvelulinjaston, merkitsee myyntihinnan ja pitää huolen myytävien tuotteiden 
laadusta ja riittävyydestä. Opiskelija pitää työtilat siistinä koko ajan ja osaa puhdistaa 
toimipaikan koneet ja laitteet. 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin 
ajan. Oppimisen ohjaus on kannustavaa ja osallistavaa sekä opiskelijan yksilölliset tar-
peet huomioivaa. Ohjaamismenetelminä käytetään oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta. Palaute on rakentavaa ja se perustuu opettajan havaintoihin suhteessa oppi-
mistavoitteisiin.  

 
 Oppimista arvioidaan koko oppimisprosessin ajan. Oppimisen arviointi perustuu tutkin-

non osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta antaneet opettajat ja opiskelija 
sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä käytetään arviointikeskuste-
lua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen kahvila- ja asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus, verkkomateriaali ja mahdollinen muu materi-
aali opettajan tekemän vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan. 
 

 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Kahvilan asiakaspalvelussa ja myynnissä toimiminen 

  
 Opiskelija kunnostaa asiakastilat. Hän huomio saapuvat asiakkaat ja palvelee heitä äi-

dinkielellä, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija käyttäy-
tyy kohteliaasti ja osaa kommunikoida asiakkaiden kanssa. Hän pitää huolen myytävien 
tuotteiden laadusta ja riittävyydestä. Opiskelija esittelee tuotteiden sisältämät raaka-ai-
neet ja hinnat. Hän myy ja suosittelee tuotteita ja tietää tuotteiden soveltuvuuden laktoo-
sitonta, gluteenitonta tai maidotonta ruokavaliota noudattaville. Opiskelija valmistaa kah-
vilan juomia ja hallitsee erilaiset tarjoilutavat. Hän käyttää kassajärjestelmää ja veloittaa 
asiakkaita eri maksutapoja käyttäen. Hän kiittää ja pyytää palautetta ja kertoo palautteet 
eteenpäin. Hän tiedottaa tarvittavat tiedot työvuoron vaihtuessa.. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin 
ajan. Oppimisen ohjaus on kannustavaa ja osallistavaa sekä opiskelijan yksilölliset tar-
peet huomioivaa. Ohjaamismenetelminä käytetään oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta. Palaute on rakentavaa ja se perustuu opettajan havaintoihin suhteessa oppi-
mistavoitteisiin.  
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 Oppimista arvioidaan koko oppimisprosessin ajan. Oppimisen arviointi perustuu tutkin-
non osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta antaneet opettajat ja opiskelija 
sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä käytetään arviointikeskuste-
lua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen ruoanvalmistustilat 
o oppilaitoksen kahvila- ja asiakaspalvelutilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus, verkkomateriaali ja mahdollinen muu materi-
aali opettajan tekemän vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan. 

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

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

 Kokouspalvelut, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o kunnostaa ja varustaa kokous-, asiakas- ja työtilat 
o  toimii kokouspalvelun tehtävissä 
o  varmistaa kokousvälineiden toimivuuden ja opastaa tarvittaessa asiakkaita niiden 

käytössä 
o vastaanottaa kokousasiakkaita, opastaa ja neuvoo kokouspalvelujen käytössä 
o hoitaa kokouksen tarjoilutehtävät 
o tekee yhteistyötä muun tarvittavan henkilöstön kanssa 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o siistii ja järjestää asiakas- ja työtilat sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä 
o varmistaa asiakastyytyväisyyden. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/26085 
 
 Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, työkokemus, ulkomailla suoritetut opinnot 
sekä opinnot kansan- ja työväenopistoissa. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista 
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jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kokouspalvelujen suunnittelu 
o Kokouspalveluissa työskentely  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista. Opiskelija tulee pukeu-

tuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan. Opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtäviä pystyen toimimaan uusissa tilanteissa. Hän ym-
märtää oman toimintansa merkityksen tilaisuuden onnistumisessa. Hän toimii vastuulli-
sesti ja muuntaa tarvittaessa toimintaansa. Opiskelija työskentele ergonomisesti ja nou-
dattaa toimipaikan omavalvontasuunnitelmaa sekä yhteisesti sovittuja sääntöjä ja ohjeita 
ottaen työskennellessään huomioon oman ja muiden turvallisuuden. Opiskelija käyttäy-
tyy asiallisesti ja toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti. Hän sitoutuu toimipaikan 
toimintaan ja toimii työryhmän jäsenenä. Opiskelija ymmärtää vaitiolovelvollisuuden 
merkityksen ja noudattaa sitä. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Kokouspalvelujen suunnittelu 

 
 Opiskelija perehtyy tilausmääräyksiin, tilaisuutta koskeviin ohjeisiin, tarjoilutapaan ja 

muihin yksityiskohtiin. Hän perehtyy yrityksen kokouspalvelutuotteisiin. Opiskelija tarkis-
taa tavanomaisten kokouspalveluissa tarvittavien kokousvälineiden ja laitteiden toimi-
vuuden. Hän varmistaa tarvittaessa tilausmääräyksen sisällön ja tilattujen palvelujen yk-
sityiskohdat asiakkaan kanssa. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o oppilaitoksen kahvila- ja asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen kokoustilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 



 
 

 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 39 (69) 
Opetussuunnitelma 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus, verkkomateriaali ja mahdollinen muu materi-
aali opettajan tekemän vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Kokouspalveluissa työskentely 

 
 Opiskelija toimii kokouspalveluprosessin aikataulun mukaan. Hän kunnostaa ja varustaa 

kokoustilat ja testaa kokousvälineiden toimivuuden ja järjestää pöytämuodon tilaisuu-
teen sopivaksi. Opiskelija vastaanottaa tilaajan ja opastaa kokousvälineiden ja palvelu-
jen käytössä. Hän vastaanottaa kokousasiakkaat ja opastaa kokouspalvelujen käytössä 
ja pystyy kertomaan tilatun tuotteen sisällön. Hän opastaa asiakasta kokouspaikan tur-
vallisuuteen liittyvissä toimintaohjeissa ja neuvoo hätäpoistumistiet. Hän palvelee asiak-
kaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen tarvittaessa ruotsin kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä. Opiskelija kattaa kokoustarjoilut ja hoitaa kokouspalvelujuomien ja -ruo-
kien tarjoilun kokousaikataulun mukaisesti. Hän siistii ja järjestää asiakas- ja kokoustilat 
kokouspalvelujen aikana ja kokouksen jälkeen ja tiedottaa poikkeamista ja muutoksista. 
Opiskelija kiittää asiakkaita ja toivottaa tervetulleeksi uudelleen. Hän hankkii asiakkaalta 
palautetta. Tilaisuuden jälkeen opiskelija järjestää kalusteet tarvittavaan muotoon ja tie-
dottaa asiakas- ja myyntitilanteen muille työntekijöille toimintatavan mukaisesti. 

   
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen kahvila- ja asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen kokoustilat  
o oppilaitoksen muut tilat  
o työssäoppimispaikat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus, verkkomateriaali ja mahdollinen muu materi-
aali opettajan tekemän vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan. 
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 Osaamisen arviointi 
  

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

 Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Opiskelija 
o tekee tilauksia tuotantokeittiöön 
o vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita 
o kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä 
o  neuvoo ja ohjaa tarvittaessa asiakkaiden ravitsemuskäyttäytymistä ja tapakulttuuria 
o laittaa ruoat esille 
o toimii asiakaspalvelussa 
o siistii ja järjestää toimintaympäristön 
o tekee astiahuollon tehtävät 
o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
o varmistaa asiakastyytyväisyyden 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/26087 

 
Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna. Esimerkiksi aiemmin 
suoritetut ammatilliset opinnot, joiden sisältö on vastaava tai riittävän laaja työkokemus 
palvelu- ja jakelukeittiössä toimimisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista 
jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti.  

 
Toimintakokonaisuuden kuvausta 

 
Opiskelija tulee työvuoroon sovittujen työaikojen ja pukeutumisohjeiden mukaisesti. Toi-
mii vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti työtilanteissa noudattaen yrityksen ohjeita ja 
määräyksiä. Suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa ja toimii aikataulun mukaan. Kun-
nostaa tiloja ja järjestää tuotteet ja välineet niille kuuluville paikoille. Tekee ruokatilauk-
sen, vastaanottaa tilatut ruoat, erityisruokavalioannokset ja tarvikkeet tarkistaen niiden 
lämpötilat. Kuumentaa tai kypsentää ruokia tarvittaessa, laittaa tarjolle jakaa tarvittaessa 
ruoat jakelupisteessä tai yksittäisille asiakkaille. Siistii ja järjestää työympäristön, puhdis-
taa kuljetusastiat ja hoitaa astiahuollon tehtäviä. 

 
Käsittelee ruoanvalmistuksen raaka-aineita ja valmistaa tarvittaessa aamiais- tai välipa-
latuotteita, lisäkkeitä tai leivonnaisia. Käyttää palvelukeittiön laitteita, työvälineitä ja jake-
lulaitteita ergonomisesti ja omatoimisesti puhdistaen ne käytön jälkeen. 

 
Käyttäytyy kohteliaasti ja kommunikoi asiakkaiden kanssa palvelutilanteessa keräten pa-
lautetta palveluista ja tuotteista. Esittelee tuotteiden soveltuvuuden tavallisimpiin erityis-
ruokavalioihin (maidoton, laktoositon, keliaakikon). Tuntee ruoka- ja tapakulttuuria sekä 
ravitsemussuositukset siten, että pystyy esittelemään tuotteita ja opastaa tarvittaessa 
asiakkaita suomalaiseen ruoka- ja tapakulttuuriin sekä terveellisen aterian nauttimiseen. 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 

Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-
lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  
 

 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-
pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o työssäoppimispaikat 
o oppilaitoksen ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat  

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-

män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 
 

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

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

 Pikaruokapalvelut, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 

 
 Opiskelija 

o kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat 
o valmistaa ja valmistelee toimipaikan pikaruokia 
o pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta 
o suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka- ja juomatuotteita huomioiden erityisruokavaliot 
o toimii asiakaspalvelussa 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 
o  siistii ja järjestää asiakas- ja työtilat sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä 
o  noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
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Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/26088 
 
Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna. Esimerkiksi aiemmin 
suoritetut ammatilliset opinnot, joiden sisältä on vastaava tai riittävän laaja työkokemus 
pikaruokaravintolan valmistus- ja asiakaspalvelutehtävistä. 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.  
 
Toimintakokonaisuuden kuvausta 

 
Opiskelija tulee työvuoroon sovittujen työaikojen ja pukeutumisohjeiden mukaisesti. 
Suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa ja tiedottaa asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle. Kunnostaa, siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja. Valmistaa tai 
valmistelee pikaruokatuotteita tai -palveluja erityisruokavaliot huomioiden. Käyttää toimi-
paikan koneita ja laitteita ergonomisesti ja puhdistaa ne. Toimii kestävän kehityksen mu-
kaisesti. 

 
Varustaa myyntiskin ja huolehtii tuotteiden riittävyydestä ja laadusta sekä täyttää tarvit-
taessa automaatteja. Huomioi asiakkaan saapumisen ja käyttäytyy kohteliaasti ja kom-
munikoi suomeksi heidän kanssaan palveluhenkisesti ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin 
lisäksi yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija esittelee toimipaikan tuotteiden nimet, pää-
raaka-aineet ja hinnat sekä soveltuvuuden tavallisimpia erityisruokavalioita (laktoositon, 
maidoton, keliakia) noudattaville asiakkaille. Käyttää kassaa tai kassajärjestelmää, vas-
taanottaa ja käsittelee eri maksuvälineitä turvallisesti. Noudattaa vaitiolovelvollisuusoh-
jeita. 

 
Toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, 
arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja ottaa vastaan palautetta. Noudattaa toimipaikan 
omavalvontasuunnitelmaa, työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä huomioiden työyhteisön 
jäsenten, itsensä ja asiakkaiden turvallisuuden 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-
lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  
 

 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-
pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
 

 Oppimisympäristöt  
o työssäoppimispaikat 
o oppilaitoksen ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat  
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 Oppimismenetelmät  
o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-

män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 
 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat 

 Ruokaravintolan tarjoilijana työskentely, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden aikataulutuksen 
o varustaa ja kunnostaa asiakas- ja työtiloja 
o vastaanottaa ja palvelee asiakkaita 
o esittelee, suosittelee ja myy ruoka-annoksia ja ateriakokonaisuuksia sekä 
o ruokailutapahtumiin sopivia juomia 
o tarjoilee asiakkaiden erityisruokavalioiden mukaisia annoksia 
o käyttää gastronomista sanastoa 
o rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 
o päättää palvelutapahtumat ja varmistaa asiakastyytyväisyyden 
o tekee tarjoilijatilityksen 
o siistii asiakas- ja työtiloja 
o työskentelee yhteistyössä keittiöhenkilöstön kanssa  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista.   
 
 Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna. esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, joiden sisältö on vastaava tai riittävän laaja työkokemus. 
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.  

 
 Toimintakokonaisuuden kuvausta 

 
 Opiskelija noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista. Opiskelija tulee pukeu-

tuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan. Opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa vuoronsa työtehtäviä huomioiden asiakasmäärät, tilaus-
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määräykset ja keittiön ohjeet. Opiskelija pystyy toimimaan uusissa tilanteissa ja muuttu-
vassa työympäristössä. Hän kunnostaa asiakas- ja työtilat tilanteen, ohjeiden ja palve-
luetiketin mukaisesti ja käsittelee astioita hygieenisesti ja huolellisesti. 

 
 Opiskelija vastaanottaa asiakkaat ystävällisesti liikeidean mukaan. Hän hoitaa palveluti-

lanteen tarvittaessa ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija esittelee ja 
suosittelee listan ruokalajeja ja juomia ja pystyy kertomaan asiakkaille tuotteiden raaka-
aineista ja alkuperästä sekä niiden soveltuvuudesta erityisruokavaliota noudattaville. 
Hän osaa tehdä lisämyyntiä. Opiskelija tarjoilee ruokia ja juomia huomioiden erilaiset 
tarjoilu- ja esillelaittotavat käyttäen sopivia välineitä ja tarvittaessa tarjotinta. Hän tarjoi-
lee lautasannoksia soveltuvilla kantotavoilla ja tarvittaessa nostelee tai annostelee pal-
veluetiketin mukaan. Opiskelija rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita. Hän varmistaa 
asiakastyytyväisyyden ja viestii palautteet eteenpäin. Kiittää asiakasta ja toivottaa terve-
tulleeksi uudelleen. Opiskelija pitää asiakas- ja työtilat siistinä koko ajan.  

 
 Opiskelija perehtyy kansallisiin ja kansainvälisiin raaka-aineisiin, tuotteisiin ja ruokalajei-

hin. Hän perehtyy juomatuotteiden käyttösuosituksiin, valmistusmenetelmiin ja tarjoiluta-
poihin sekä gastronomiaan. Hän pystyy perehtymisen jälkeen soveltamaan osaamistaan 
työssään á la carte -tarjoilussa. Opiskelija hallitsee alkoholilainsäädännön ja toimii asia-
kaspalvelussa ja myyntityössä säädettyjen määräysten mukaan. Hän tekee tarjoilijatili-
tyksen ja tiedottaa asiakas- ja myyntitilanteet vuoron vaihtuessa. Opiskelija työskentele 
ergonomisesti noudattaen toimipaikan omavalvontasuunnitelmaa. Opiskelija tunnistaa ja 
ennakoi turvallisuusriskit ja työskentelee turvallisesti määräyksiä noudattaen ottaen 
työskennellessään huomioon oman ja muiden turvallisuuden. Opiskelija noudattaa yhtei-
siä sääntöjä ja määräyksiä. Toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, toimii työryh-
män jäsenenä ja yhteistyössä keittiöhenkilöstön kanssa. Opiskelija ymmärtää vaitiolovel-
vollisuuden merkityksen ja noudattaa sitä. Hän osaa arvioida omaa onnistumistaan, ot-
taa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa sen pohjalta. 

   
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o työssäoppimispaikat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat  

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 
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 Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus, verkkomateriaali ja mahdollinen muu materi-

aali opettajan tekemän vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 
o työssäoppimispaikalla toimipaikan ruoka- ja juomalistat, hinnastot, suunnitelmat, re-

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

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

 Tilaus- ja juhlapalvelussa työskentely, 15 osp 

  
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija 
o suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä 
o esivalmistelee ja valmistaa tilaus- ja juhlaruokia asiakkaan ennalta varaamiin tilai-

suuksiin 
o käyttää soveltuvia koneita, laitteita ja työvälineitä 
o pakkaa tarvittaessa ruokalajit ja tarvikkeet kuljetusta varten 
o laittaa ruokalajeja esille ja huolehtii tuotteiden riittävyydestä ja tarjoiluastioiden 
o täydentämistä 
o tekee yhteistyötä muun tarvittavan henkilöstön kanssa 
o siistii ja järjestää toimintaympäristön ja osallistuu astiahuoltoon 
o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

  
 Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna. Esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, joiden sisältö on vastaava tai riittävän laaja työkokemus 
tilaus- ja juhlaruokien valmistamisesta. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään 
opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  
 
 Toimintakokonaisuuden kuvausta 
 
Tulee työvuoroon sovittujen työaikojen ja pukeutumisohjeiden mukaisesti sitoutuen toi-
mipaikan toimintaan. Suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä ja huomioi-
den turvallisuuden ja ergonomisuuden työssään. Tekee ja ajoittaa esivalmistustöitä ja 
valmistaa laadukkaita sekä maukkaita ruokalajeja ja leivonnaisia ruokaohjeiden mukaan. 
Muuntaa tarvittavat ruokalajit erityisruokavalioannoksiksi. Käyttää raaka- aineita, kom-
ponentteja sekä työmenetelmiä ja koneita tarkoituksenmukaisella tavalla. Viimeistelee ja 
laittaa esille tilaisuuden ruokalajeja ja pakkaa tarvittaessa kuljetettavia ruokia ja tarvik-
keita. Siistii ja järjestää työympäristöt sekä huolehtii ruokien riittävyydestä ja täydentää 
tarjolla olevia ruokia. Toimii vastuullisesti työryhmän jäsenenä noudattaen yrityksen 
omavalvontasuunnitelmaa sekä muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä. Käyttäytyy 
tehtävissään asiallisesti ja hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti. 
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Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-
lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  
 

 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-
pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

o työssäoppimispaikat 
o oppilaitoksen ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat  

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-

män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan  
 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

 Baarityöskentely, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o varustaa ja kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastiloja 
o suosittelee, myy ja tarjoilee juomatuotteita ja muita tuotteita 
o toimii asiakaspalvelussa 
o valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia 
o tarjoilee alkoholijuomia anniskelumääräyksiä noudattaen 
o rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 
o tekee vuorotilityksen ja muut vuoronvaihtoon liittyvät työt 
o siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä 
o työskentelee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 
 Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna. Esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, joiden sisältö on vastaava tai riittävän laaja työkokemus 
baarityöskentelystä. 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 Juomasekoitusten valmistaminen 
o Asiakaspalveluosaaminen  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista. Opiskelija tulee pukeu-

tuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan. Opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtäviä pystyen toimimaan uusissa tilanteissa. Opiske-
lija hallitsee alkoholilainsäädännön ja työskentele ergonomisesti noudattaen toimipaikan 
omavalvontasuunnitelmaa. Toimii asiakaspalvelussa ja myyntityössä säädettyjen mää-
räysten mukaan. Opiskelija tunnistaa ja ennakoi turvallisuusriskit ja työskentelee turvalli-
sesti määräyksiä noudattaen ottaen työskennellessään huomioon oman ja muiden tur-
vallisuuden. Opiskelija noudattaa yhteisiä sääntöjä ja määräyksiä. Toimii hyvien käyttäy-
tymistapojen mukaisesti ja toimii työryhmän jäsenenä. Hän tekee tarjoilijatilityksen ja tie-
dottaa asiakas- ja myyntitilanteet vuoron vaihtuessa. Opiskelija lajittelee kestävän toi-
mintatavan mukaan. Hän osaa arvioida omaa onnistumistaan, ottaa vastaan palautetta 
ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa sen pohjalta. Opiskelija ymmärtää vaitiolovelvolli-
suuden merkityksen ja noudattaa sitä. 

2.5.19.3.1. Juomasekoitusten valmistaminen 

  
 Opiskelija kunnostaa ja varustaa asiakas- sekä työ- ja myyntitilat. Hän säilyttää juomat 

oikein. Hän valmistaa myydyimpiä juomasekoituksia käyttäen tarvittavia välineitä ja lait-
teita. Opiskelija hallitsee valmistusmenetelmät ja tarjoilee juomat oikeanlämpöisinä asi-
anmukaisista laseista. Hän työskentelee pitäen työ- ja asiakastilat puhtaina ja siistinä. 
Hän puhdistaa käyttämänsä koneet ja laitteet.  

 
 Opiskelija huomioi asiakkaat ja käyttäytyy yrityksen palvelumallin mukaisesti. Hän toimii 

asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa ja palvelee suomen kielellä. Tarvittaessa hän 
hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä tai toisella vieraalla kielellä. Opiskelija esittelee, 
suosittelee ja myy tuotteita. Hän osaa kertoa myydyimpien tuotteiden käyttötapoja, hin-
toja ja valmistusmenetelmiä. Hän tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia niille soveltuvin 
menetelmin tarjoilussa käytettävin välinein. 

   
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
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antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Opiskelija on suorittanut anniskelupassin  
 
 Oppimisympäristöt  

o työssäoppimispaikat 
o oppilaitoksen baari- ja asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat  
o vierailut ja tutustumiset 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o draamat ja demonstraatiot 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus, verkkomateriaali ja mahdollinen muu materi-
aali opettajan tekemän vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan  

o työssäoppimispaikalla toimipaikan tuotelistat, hinnastot, suunnitelmat, reseptit ja oh-
jeet 
 

 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.5.19.3.2. Asiakaspalveluosaaminen 

 
 Opiskelija huomioi asiakkaat ja käyttäytyy yrityksen palvelumallin mukaisesti. Hän toimii 

asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa ja palvelee suomen kielellä. Tarvittaessa hän 
hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä tai toisella vieraalla kielellä. Opiskelija esittelee, 
suosittelee ja myy tuotteita. Hän osaa kertoa myydyimpien tuotteiden käyttötapoja, hin-
toja ja valmistusmenetelmiä. Hän tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia niille soveltuvin 
menetelmin tarjoilussa käytettävin välinein. 

   
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Opiskelija on suorittanut anniskelupassin. 
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 Oppimisympäristöt 

o työssäoppimispaikat 
o oppilaitoksen baari- ja asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat 
o vierailut ja tutustumiset  

 
 Oppimismenetelmät 

o lähiopiskelu 
o draamat ja demonstraatiot 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o Oppimateriaalina ajankohtainen alan ammattikirjallisuus, verkkomateriaali ja mahdol-
linen muu materiaali opettajan tekemän vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan 

o työssäoppimispaikalla toimipaikan tuotelistat, hinnastot, suunnitelmat, reseptit ja oh-
jeet 

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

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

 Tilaus- ja juhlatarjoilijana työskentely, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o perehtyy tilauksen ennakkotietoihin ja selvittää tilaisuuden luonteen 
o kunnostaa ja varustaa tilaisuuden ja juhlan asiakas- ja työympäristön tilaisuuden 

luonteen mukaan 
o käyttää sujuvasti tilaisuuteen soveltuvia tarjoilutapoja 
o tekee yhteistyötä keittiön ja muun tarvittavan henkilöstön kanssa 
o toimii asiakaspalvelussa 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa ja anniskelumääräyksiä 
o siistii ja järjestää asiakas- ja työympäristön sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 
 Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna. Esimerkiksi aiemmin 

suoritetut ammatilliset opinnot, joiden sisältö on vastaava tai riittävän laaja työkokemus 
tilaus- ja juhlapalveluyrityksen asiakaspalvelijana työskentelystä. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
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 Toimintakokonaisuuden kuvausta 
 
 Opiskelija noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista. Opiskelija tulee pukeu-

tuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan. Opiskelija pe-
rehtyy tilaisuuden ennakkotietoihin, ohjeisiin, tarjoilutapaan ja muihin yksityiskohtiin. 
Opiskelija ottaa työnsä suunnittelussa huomioon turvallisuuden ja ylläpitää työympäris-
tön turvallisuutta ja ergonomisuutta. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja ja pitää yllä siis-
teyttä ja järjestystä koko työskentelyn ajan. Hän valitsee tarjoilutapoihin sopivat välineet 
ja laitteet ja huolehtii niiden toimivuudesta. 

 
 Opiskelija ottaa asiakkaat vastaa ystävällisesti, työskentelee etiketin mukaisesti ja tarjoi-

lee ruokia ja juomia tilaisuuteen soveltuvilla tavoilla. Hän käsittelee astioita hygieenisesti 
ja huolellisesti tarjoillen lautasannoksia sekä tarjoten, annostellen ja nostellen ruoka-an-
noksia tilaisuuden luonteen mukaisesti. Opiskelija noudattaa tilaisuuden mukaista ruoka- 
ja tapakulttuuria sekä aikataulua ja kertoo asiakkaille ruoista ja juomista sekä niiden so-
veltuvuudesta tavallisimpia erityisruokavalioita noudattaville asiakkaille. Hän toimii vas-
tuullisesti asiakaspalvelussa ja myyntityössä säädettyjen määräysten mukaan ja muut-
taa tarvittaessa toimintaansa. Opiskelija hallitsee alkoholilainsäädännön ja työskentele 
ergonomisesti noudattaen toimipaikan omavalvontasuunnitelmaa. Opiskelija huomio asi-
akkaan lähtemisen ystävällisesti ja hankkii palautetta palveluista ja tuotteista. Opiskelija 
noudattaa yhteisiä sääntöjä ja määräyksiä. Toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti 
ja toimii työryhmän jäsenenä ja yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Opiskelija ym-
märtää vaitiolovelvollisuuden merkityksen ja noudattaa sitä. 

   
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-

lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o työssäoppimispaikat 
o oppilaitoksen asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
 Oppimismateriaalit 

o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus, verkkomateriaali ja mahdollinen muu materi-
aali opettajan tekemän vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan työssäoppimispai-
kalla toimipaikan tuotelistat, hinnastot, suunnitelmat, reseptit ja ohjeet 
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 Osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

2.5.20 Tutkinnon osat vapaasti valittavista tutkinnon osista 

 À la carte ravintolassa työskentely, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija 
o suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden vaiheistuksen 
o esivalmistaa ja valmistaa à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia yrityksen 

ohjeistuksen mukaan 
o käyttää monipuolisesti raaka-aineita ja ruoanvalmistusmenetelmiä 
o viimeistelee ja laittaa ruokalajit esille tarjoilua varten 
o siistii ja järjestää toimintaympäristön 
o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 
Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna. Esimerkiksi aiemmin 
suoritetut ammatilliset opinnot, joiden sisältö on vastaava tai riittävän laaja sisältöä vas-
taava työkokemus. 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. 
  
Toimintakokonaisuuden kuvausta 

 
Opiskelija tulee työvuoroon sovittujen työaikojen ja pukeutumisohjeiden mukaisesti. 
Suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä ja osaa toimia myös muuttuvissa 
tilanteissa. Käyttää ja puhdistaa tarvittavia koneita, laitteita ja tiloja. Toimii työryhmän jä-
senenä yrityksen liikeidean mukaisesti noudattaen omavalvontasuunnitelmaa sekä 
muita turvallisuusohjeita ja määräyksiä. Arvioi omaa työtään ja ottaa vastaan palautetta. 

 
Tunnistaa, valitsee ja käyttää ruokalistan à la carte- annosten raaka- aineita. Esivalmis-
taa ja valmistaa ruokaravintolan à la carte- annoksia annoskorttien tms. mukaan kannat-
tavasti ja taloudellisesti. Valmistaa à la carte- annoksia siististi annoskokoja noudattaen. 
Toimii asiakkaiden tilausten mukaisesti huomioiden asiakaskohtaiset tarpeet myös eri-
tyisruokavalioiden osalta.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-
lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  
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 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-

pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o työssäoppimispaikat 
o oppilaitoksen ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
Oppimismateriaalit 

 
Oppimateriaalina ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali 
opettajan tekemän vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan. 

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

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

 Suurkeittiössä työskentely, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija osaa 
o muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi 
o noudattaa ravitsemussuosituksia yrityksen ohjeiden mukaan 
o suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen 
o valmistaa ruokalajeja ja leivonnaisia vakioitujen ruokaohjeiden mukaisesti 
o muuntaa ruokaohjeita erityisruokavalioiksi sopiviksi asiakkaiden tai asiakasryhmien 

mukaan 
o valmistaa ruokia suurkeittiön koneilla ja laitteilla 
o laittaa ruokalajeja tarjolle ja tarvittaessa pakkaa ruokalajit kuljetusta varten 
o tekee esivalmistelut seuraavaa päivää varten 
o siistii ja järjestää työtiloja 
o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 
Tunnistettavaa ja tunnustettavaa osaamista voi olla jo hankittuna. Esimerkiksi aiemmin 
suoritetut ammatilliset opinnot, joiden sisältö on vastaava tai riittävän laaja työkokemus 
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suurkeittiössä työskentelystä. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja 
selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna 
ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytäntei-
den mukaisesti.  
  
 Toimintakokonaisuuden kuvausta 
 

 Opiskelija tulee työvuoroon sovittujen työaikojen ja pukeutumisohjeiden mukaisesti. 
Suunnittelee ja ajoittaa ruokalajien valmistusvaiheet, työtehtävien järjestyksen ja sarja-
työn ohjeen mukaan. Ottaa suunnittelussa huomioon turvallisuuden ja ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta ja ergonomiaa. Käyttää suurkeittiön ruokien raaka- aineita ja kom-
ponentteja tarkoituksenmukaisella tavalla hävikkiä välttäen. Valmistaa ravitsevaa ja 
maukasta ruokaa sekä leivonnaisia vakioitujen ruokaohjeiden mukaan. Muuntaa ohjeen 
mukaan ruokaohjeita erityisruokavalioihin sopiviksi. Jaksottaa ohjeen mukaan ruoanval-
mistuksen laitekuormituksen huomioiden käyttäen soveltuvia menetelmiä. Tarkistaa seu-
raavan päivän/ työvuoron ruokalistat ja tekee esivalmistustöitä.  

 
Opiskelija toimii vastuullisena työryhmän jäsenenä suurkeittiön ruoanvalmistus- sekä 
puhdistustehtävissä. Hän noudattaa yrityksen omavalvontasuunnitelmaa, työehtosopi-
muksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä sekä työskentelee vai-
tiolovelvollisuutta noudattaen. 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opetuksen ja oppimisen ohjauksen suunnittelussa huomioidaan oppimis- ja opiskelija-
lähtöisyys. Oppimista ohjataan jatkuvasti, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. 
Opettaja/t ja/tai työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa koko oppimisprosessin ajan. Ohjaa-
mismenetelminä käytetään mm. jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijan kanssa, rakenta-
van palautteen antamista ja arviointikeskusteluja.  
 

 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko toimintakokonaisuuden ajan. Op-
pimisen arviointi perustuu tutkinnon osan kriteereihin. Arviointiin osallistuvat opetusta 
antaneet opettajat ja opiskelija sekä mahdollinen työpaikkaohjaaja. Arviointimenetelminä 
käytetään arviointikeskustelua, suullista ja kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saa-
vuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o työssäoppimispaikat 
o oppilaitoksen ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutilat 
o oppilaitoksen muut tilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o lähiopiskelu 
o itsenäinen opiskelu 
o etäopiskelu  
o verkko-opiskelu 

 
Oppimismateriaalit 
o ajankohtainen alan ammattikirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali opettajan teke-

män vuosittaisen toteutussuunnitelman mukaan. 
 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/24921 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 Äidinkieli  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

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

3.1.1.1. Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.2. Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimi-
miseen ja tiedon hankkimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaami-
nen. 
 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelijaa toimimaan asiallisesti ja kohte-
liaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilan-
teissa. Opiskelijalla tulisi olla keskustelutilanteissa valmiudet osallistua keskusteluun ak-
tiivisesti ja rakentavasti ja kantamaan vastuunsa viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. 
Opiskelija tulee myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakasläh-
töisesti, joustavasti ja vakuuttavasti ja ohjata perustelemaan näkemyksensä monipuoli-
sesti. Opiskelijan tulisi myös osata pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja alan edellyttämällä 
tavalla. 
 
Opiskelijaa tulee ohjata hakemaan tietoa erityyppisistä teksteistä ja vaikeaselkoisistakin 
teksteistä ja oppia arvioimaan niiden luotettavuutta kriittisesti. Opiskelijan tulee lisäksi 
osata viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa osata pyytää niihin käyttölupa. Lisäksi 
keskeistä on ohjata opiskelija arvioimaan omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja paran-
tamaan sitä saamansa palautteen pohjalta. 
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskeli-
jaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

taan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituksin 
ja/tai kokein. 
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3.1.1.3. Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

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

o Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimi-
sessa.  

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

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyntä-
miseen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun 
kulttuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen oh-
jaaminen. 
 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti vies-
tintävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatekstejä 
(erilaisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiskelija 
tuntee ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, osaa 
tehdä johtopäätöksiä ja arvioida tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelijaa ohjataan 
viestimään erilaisissa digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa ammatillisuutta 
osoittaen. Opiskelija oppii myös dokumentoimaan ja kuvaamaan omaa oppimistaan ja 
osaamistaan eri medioiden avulla.  
 
Opiskelijalla tulisi olla taito osata arvioida äidinkielen asemaa monikielisessä yhteiskun-
nassa sekä työelämän että yksilön kannalta. Opiskelijaa ohjataan myös ymmärtämään 
äidinkielen merkitys omalla alallaan. Opiskelijaa tulee ohjata myös ymmärtämään kirjalli-
suuden tai muun kulttuurin merkitys omalla alalla toimimisessa.  
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskeli-
jaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

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

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-

pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  
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 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. 

3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

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

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 
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 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

3.1.3. Vieraat kielet, englanti 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 
o osaa hakea tietoa vieraskielisistä lähteistä 
o osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan 

ammattiaan 
o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

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

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

palautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoittei-
den lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opettaja 
ohjaa ja kannustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. Li-
säksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan sekä niiden ymmärrettävyyttä 
ja työstämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta.  
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 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 kulttuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yk-
silöllistä oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan itsearvi-
ointia apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. Tässä toi-
mintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskeli-
jan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun.  

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

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

o opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot ammattialaan liittyvät asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, 

draama, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat 
menetelmät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/24922 

 Matematiikka 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp 

 
Opiskelija 
o osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman 

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

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

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Fysiikka ja kemia 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

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

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

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 

 
 Opiskelija  

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

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

sesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

ja osallistavat menetelmät sisältäen tiedon hankintaa, ongelmanratkaisua – lähiope-
tuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukset joita käytetään ja joiden osalta opiskelija osoittaa osaamisensa. Osaamista 
arvioidaan (T1–K3) vertaamalla opiskelijan osaamista Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Osaaminen voidaan 
osoittaa esim. osana ammatillisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö. 
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3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/24923 

 Yhteiskuntataidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

tettu tila 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Työelämätaidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

työtodistuksilla. Työelämätaidot-osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja sel-
vittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaa-
misen 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 sovit-

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

työskenteleminen työ- tai työssäoppimispaikalla 
 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

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

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

 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

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

Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue ar-
vioidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtä-
väarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarvi-
ointia.    
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 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

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

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

o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveelli-
syyttä yhteistyössä muiden kanssa  

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

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

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

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

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 


