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1 Laboratorioalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet  
 
 Ammattialan kuvaus 
 
 Laboratorioalan perustutkinnon suorittanut toimii laboratorioalan erilaisissa tehtävissä, 

joissa seurataan teollisuuden tuotteiden laatua, tehdään luonnontieteellistä tutkimusta, 
kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä seurataan ympäristön tilaa. Tutkinnon 
suorittanut tekee kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia 
analyysejä erilaisista näytteistä laboratorion laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. 

 
 Ammattialan arvoperusta 
 
 Laboratorioalan perustutkinnon suorittaneelta edellytetään vankan ammatillisen perus-

osaamisen lisäksi alan arvojen sisäistämistä, työelämän toimintatapojen ja -kulttuurin 
noudattamista, taloudellisuutta ja asiakaskeskeisyyttä. Ongelmanratkaisutaito, oma-
aloitteisuus, joustavuus, kyky oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövas-
tuullinen työskentelytapa kuuluvat ammattitaitoon. Tiimityötaidot, itsenäinen tiedonhankin-
ta ja vastuun kantaminen ovat keskeisiä tekijöitä laboratoriotyössä. Tiimityön myötä edel-
lytetään muiden arvostamista, oikeudenmukaisuutta ja keskinäistä tasavertaisuutta.  

  Laboratorioalaan kuuluvat laaja ammattiteoreettinen, käytännöllinen ja menetelmällinen 
osaaminen, mihin liittyy myös hyvä yleissivistys ja elinikäinen oppiminen. Työntekijältä 
edellytetään pitkäjänteisyyttä tunnollisuutta ja luotettavuutta. Laboratoriotyöt kemikaalei-
neen ja laitteineen vaativat vastuun ottamista omasta sekä muiden turvallisuudesta. Työ-
paikkojen kansainvälistyminen edellyttävät työntekijältä alan kansainvälisten pelisääntöjen 
tuntemusta, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. 

 
 Perustutkinnon tavoitteet 
 
 Laboratorioalan perustutkinnon yleistavoitteina on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perus-

valmiudet. Tavoitteena on kouluttaa vahvan ja monipuolisen ammattitaidon omaavia, kes-
tävän kehityksen periaatteet sisäistäneitä ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan tule-
vaisuuden haasteisiin omassa ammatissaan.  

 
 Laboratorioalan perustutkinnon ja koulutusohjelman suorittanut osaa toimia laborantin 

tehtävissä eri teollisuudenalojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioissa laa-
dunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen ja teollisuuden prosesseihin liitty-
vissä tehtävissä. Hän osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja 
aistinvaraisia analyysejä erilaisista näytteistä tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa valita työ-
hönsä oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet sekä osaa käyttää ja huoltaa välineitä ja laittei-
ta ohjeiden mukaisesti. Hän osaa työskennellä laboratorion laatu- ja ympäristöjärjestel-
mien mukaisesti tulosvastuullisesti. Hän noudattaa työ-, toiminta- ja työturvallisuusohjeita. 
Hän hyödyntää tietotekniikkaa työssään. Hän osaa arvioida tulosten luotettavuutta ja 
omaa suoritustaan. Laitetekniikan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälistyminen 
edellyttävät mm. kielitaidon ja alan ammatillisen osaamisen jatkuvaa täydentämistä. Li-
säksi tavoitteena on myös kehittyä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jä-
seniksi. 
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1.1 Laboratorioalan perustutkinnon muodostuminen  

 
2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat     2.2 Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 20 osp)  

2.1.1 Laboratorion perustyöt  40  2.2.1 Biotekniset sovellukset 10 

2.1.2 Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 25  2.2.2 Elintarvikeanalytiikka 10 

2.1.3 Bioanalytiikka 25  2.2.3 Laiteanalyysien sovellukset 10 

2.1.4 Mittaukset ja laiteanalytiikka 25  2.2.4 Teollisuuden prosessit 10 

    2.2.5 Ympäristöanalytiikka 10 

      2.2.6 Yritystoiminnan suunnittelu 15 

      2.2.7 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 15 

      2.2.8 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai  
erikoisammattitutkinnosta 

15 

    2.2.9 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 

    2.2.10 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 

    2.2.11 Yrityksessä toimiminen 15 

    2.2.12 Huippuosaajana toimiminen 15 

      2.2.13 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuvia tutkinnon osia 

5 - 15 
 

     2.2.14 Tutkinnon osa vapaasti valittavista  
tutkinnon osista 

5 - 15 
 

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

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

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Laboratorioalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat toteutetaan 

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-
misen kautta tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta. 

 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 Tutkinnossa edetään tutkinnon osittain ja opintojen tarjonta on suunniteltu siten että koko 
tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkinnon osa opitaan työelämän 
toimintakokonaisuuksina, pienemmissä osissa työprosessin mukaan edeten. Suunnitellus-
ta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poiketa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelman HOPS tai HOJKS mukaisesti. Opinnot voivat olla lyhemmät kuin kolme 
vuotta, jos opiskelijalla on osaamisen tunnustamisia. 

 
 Tutkinnon osat on kirjattu alla olevaan taulukkoon perustutkinnon perusteiden mukaisesti 

numeroiden. Taulukosta näkyy myös työssäoppimisen suunniteltu ajoitus. Laboratorioalan 
perustutkinnossa työssä oppimalla hankitaan osaamista vähintään 30 osp edellyttämä 
määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle 
tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
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Laboratorioalan perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 
     1.                     

2.1.1 Laboratorion perustyöt 
 

40                         

2.1.2 Orgaaninen ja kromatografinen  
analytiikka 

25                         

2.1.3 Bioanalytiikka 
 

25                         

2.1.4 Mittaukset ja laiteanalytiikka 
 

25                         

                           
2.2 Valinnaiset tutkinnon osat 

 
15                         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          
3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11                         
3.1.2 Äidinkieli 5                         
3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                           
3.1.4 Vieraat kielet 2                         
3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 
9                         

3.2.1 Matematiikka 3                         
3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1                         
3.3.2 Työelämätaidot 1                         
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1                         

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  
terveystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaami-
nen 

7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          
3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          

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

 
10                         

 
 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon osien 

opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta. 
 

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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 Opintopolkuvaihtoehtoja 

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

   
Esimerkki no-
peasta opinto-
polusta 

1. 2. 
Kesä-/loma ajat 
Laboratorioalan työtehtävissä 
osaamisen hankkimista 

2.5 

Oman ryhmän 
mukana 

2.1.1 Laboratorion 
perustyöt, 40 osp. 
Osa tutkinnon osan 
osaamisesta 2.1.4 
Mittaukset ja laite-
analytiikka, 25 osp 

2.1.2 Orgaaninen ja kroma-
tografinen analytiikka, 25 osp 
 
Kesä-/loma ajat 
Laboratorioalan työtehtävissä 
osaamisen hankkimista (no-
peuttaa valmistumista n. 
1/2v) 

2.1.3 Bioanalytiikka, 
25 osp 
2.1.4 Mittaukset ja 
laiteanalytiikka, 25 osp 

  
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunniteltu 

opintojen tarjonta, 115 osp  joiden lisäksi valitaan opintoja  ammatillista valinnaisista, yh-
teisistä, tai vapaasti valittavista tutkinnon osista. 

 
Esimerkkejä 
opintopoluista 

Ammatilliset va-
linnaiset tutkin-
non osat, 20 osp 

Yhteisten tutkinnon osien 
valinnaiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat 
tutkinnon osat, 10 
osp 

Peruspolku 
työelämään  

 Valinnaisten erilaiset yhdis-
telmät esim. fysiikka, englanti, 
ruotsi, tieto- ja viestintätek-
niikka sekä sen hyödyntämi-
nen, työkyvyn ylläpitäminen, 
liikunta ja terveystieto 

Työssäoppien labora-
torioalan työkokemus 

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

lukio-opinnot Lukio-opinnot, valinnaisten 
yhdistelmät 

Lukio-opinnot ja työs-
sä oppien laboratorio-
alan työkokemus 

Huippuosaajaksi 
tai jatko-opintoi-
hin AMK, opet-
tajankoulutus tai 
muu ala 

Huippuosaajana 
toimiminen, AMK 
valmentavia opinto-
ja tai avoimia yli-
opisto-opintoja tai 

Valinnaisten erilaiset yhdis-
telmät esim. fysiikka, englanti, 
ruotsi, tieto- ja viestintätek-
niikka sekä sen hyödyntämi-
nen, työkyvyn ylläpitäminen, 
liikunta ja terveystieto tai 
lukio-opinnot ja valinnaisten 
yhdistelmät 

Työssäoppien labora-
torioalan työkokemus-
ta, kilpailuja, valmen-
nusta yksilöllisen 
suunnitelman mukaan 

Polku toisen tut-
kinnon tai lukion 
jälkeen muodos-
tuu pakollisista 
tutkinnon osista 
120 osp 

Tutkinnon osa jo 
valmiista tutkinnos-
ta tai lukio-
opinnoista  

Tutkinnon osa jo valmiista 
tutkinnosta tai lukio-
opinnoista, mahdollisesti 
valinnaisten yhdistelmillä 
täydentäen 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta, 
laboratorioalan perus-
tutkinnosta, tai lukio-
opinnoista 

 

 

 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 6 (44) 
Opetussuunnitelma 

 Opintojen ohjaus 

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

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

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

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

 Yrittäjyys 

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

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

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

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

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

 
 Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy ammattitaitoa täydentäviin opintoihin ja 

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

 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 laboratorioalan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaa-
timuksia 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 perustutkinnon perusteiden am-
mattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin.  

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuk-

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

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

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

 
 Laboratorioalan työtehtävissä toimiminen esim. loma-aikoina voidaan tunnustaa työssä-

oppimiseen tai osaa osaamisesta tunnistaa ja tunnustaa soveltuviin tutkinnon osiin. 

2 Laboratorioalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, 
ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat  

 Laboratorion perustyöt, 40 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa  

o suunnitella työnsä ja noudattaa työaikoja 
o hakea työssä tarvittavat välineet ja laitteet 
o valita kemikaalit työhönsä ja hakea tietoa niiden turvallisesta käytöstä 
o laskea liuoslaskuja ja valmistaa tarvittavat liuokset ja käyttää työssään laboratorion 

mittavälineitä 
o käyttää ja virittää laboratorion peruslaitteita, kuten vaakaa, pH- ja johtokykymittareita, 

lämmityslaitteita tai titraattoreita sekä pitää ne toimintakuntoisina 
o ottaa näytteen ja käsitellä sen sekä tehdä näytteestä titraukseen perustuvan mitta 

analyysin, painoanalyysin tai laadullisen analyysin 
o noudattaa työturvallisuusohjeita ja huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siistey-

destä sekä huolehtia välinehuollosta työn jälkeen 
o noudattaa laboratorion laatuvaatimuksia 
o käsitellä ja hävittää kemikaaleja 
o laskea tulokset mittausten perusteella ja arvioida tulosten oikeellisuutta 
o laatia työstään vaadittavan raportin 
o arvioida omaa toimintaansa yritystoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta 
o tarvittaessa ottaa yhteyttä laboratorioalan yrityksiin 
o käyttää tietokonetta ja yleisimpiä valmisohjelmia, kuten tekstinkäsittely- ja taulukkolas-

kentaohjelmia, laboratoriolaadun ylläpitämisessä 
o toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa 

 
 Osaamisen arviointi http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Muualla hankittu vastaava osaaminen (esim. alan työtehtävissä hankittu osaaminen) voi-

daan tunnustaa ammattiosaamisen näytöllä, mikäli opiskelija osaa tehdä mitta-, paino- tai 
laadullisia analyysejä laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman 
hyvin vastaavassa paikassa. Opiskelija osaa ottaa ja käsitellä näytteen sekä laskea liuos-
laskut ja valmistaa tarvittavat liuokset, minkä jälkeen hän osaa tehdä näytteestä vaaditta-

http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf
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van analyysin käyttäen työssä tarvittavia laitteita ja työvälineitä. Osaamisen täytyy vastata 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää 
onko tutkinnon osan opiskelua aloittavalla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osalta Luksiassa sovittujen käytänteiden mu-
kaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Turvallinen työskentely laboratoriossa, 5 osp 
o Kemialliset analyysit 1, 10 osp 
o Kemialliset analyysit 2, 10 osp 
o Kemialliset analyysit 3, 7 osp 
o Ympäristöanalyysit, 8 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
  
 Opiskelija suunnittelee työnsä ja noudattaa työaikoja. Hän hakee työssä tarvittavat väli-

neet ja laitteet sekä valitsee kemikaalit työhönsä ja hakee tietoa niiden turvallisesta käy-
töstä. Opiskelija laskee liuoslaskuja ja valmistaa tarvittavat liuokset ja käyttää työssään 
laboratorion mittavälineitä. Opiskelija noudattaa työturvallisuusohjeita ja huolehtii työym-
päristönsä järjestyksestä ja siisteydestä sekä huolehtii välinehuollosta työn jälkeen. Opis-
kelija käsittelee ja hävittää kemikaaleja oikeaoppisesti. Lisäksi hän laskee tulokset mit-
tausten perusteella, arvioi tulosten oikeellisuutta sekä laatii työstään vaadittavan raportin. 

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita Matemaattis-luonnontieteellisestä osaami-

sesta.  

2.1.1.1. Turvallinen työskentely laboratoriossa 5 osp 

 
Opiskelija valitsee oikeat kemikaalit työhönsä ja hakee tietoa niiden turvallisesta käytöstä. 
Hän laskee liuoslaskuja ja valmistaa tarvittavat liuokset ja käyttää työssään laboratorion 
mittavälineitä oikeaoppisesti. Opiskelija käyttää ja virittää laboratorion peruslaitteita, kuten 
vaakaa, pH- ja johtokykymittareita, lämmityslaitteita tai titraattoreita sekä pitää ne toiminta-
kuntoisina. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja huolehtii työympäristönsä järjestyksestä 
ja siisteydestä sekä huolehtii välinehuollosta työn jälkeen. Opiskelija noudattaa laboratori-
on laatuvaatimuksia sekä arvioi omaa toimintaansa yritystoiminnan tuloksellisuuden näkö-
kulmasta. Hän ottaa tarvittaessa yhteyttä laboratorioalan yrityksiin. Hän käyttää tietokonet-
ta ja yleisimpiä valmisohjelmia, kuten tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia, labora-
toriolaadun ylläpitämisessä. Opiskelija oppii toimimaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Työturvallisuus 
o Laboratorion työvälineet ja niiden käyttö 
o Laboratoriotyöskentelyn perusteet sekä GLP 
o Tietokoneen ja yleisimpien valmisohjelmien käyttö laboratoriolaadun ylläpitämisessä 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista antaen palautetta laboratoriotöiden 

ja tehtävien tai kokeiden suorittamisesta. Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havain-
nointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi 
opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mu-
kaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan 
vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja 
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niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opin-
tosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

  
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-

tuksessa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 

Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-
kassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.2.  Kemialliset analyysit 1, 10 osp 

 
Opiskelija laskee liuoslaskuja ja valmistaa tarvittavat liuokset ja käyttää työssään laborato-
rion mittavälineitä sekä ottaa näytteen ja käsittelee sen, sekä tekee näytteestä titraukseen 
perustuvan mitta-analyysin. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Analyyttisen kemian työskentelyn perusteet 
o Liuosten valmistus ja liuoslaskut 
o Neutralointititraus 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suoritta-

mista esim. analyysien virhe- ja saantoprosentteja käytetään ohjauksen välineenä. Oppi-
misen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

  
 Oppimisympäristöt   
 
 Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-

tuksessa. 
 
 Oppimismenetelmät  
  
 Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-

kassa työpaikalla. 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 10 (44) 
Opetussuunnitelma 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.3.  Kemialliset analyysit 2, 10 osp 

 
 Opiskelija ottaa näytteen ja käsittelee sen sekä tekee näytteestä titraukseen perustuvan 

mitta-analyysin, painoanalyysin tai laadullisen analyysin. 
 
 Keskeinen sisältö 

o Kompleksometria 
o Hapetus- pelkistystitraukset: manganometria ja jodometria 
o Saostustitraukset 
o Gravimetria eli painoanalyysi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suoritta-

mista esim. analyysien virhe- ja saantoprosentteja käytetään ohjauksen välineenä. Oppi-
misen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimis-
tavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   
 

Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-
tuksessa. 

 
 Oppimismenetelmät  
 

Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-
kassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.4.  Kemialliset analyysit 3, 7 osp 

 
 Opiskelija käyttää ja virittää laboratorion peruslaitteita, kuten vaakaa, pH- ja johtokykymit-

tareita, lämmityslaitteita tai titraattoreita sekä pitää ne toimintakuntoisina. Hän osaa nou-
dattaa laboratorion laatuvaatimuksia sekä arvioida omaa toimintaansa yritystoiminnan tu-
loksellisuuden näkökulmasta.  
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 Keskeinen sisältö 
o Titrimetrisia- ja spektrofotometrisia laboratotiotöitä 
o pH- ja sähkönjohtokyky mittauksia  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suoritta-

mista esim. analyysien virhe- ja saantoprosentteja käytetään ohjauksen välineenä. Oppi-
misen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimis-
tavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   
 
 Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-

tuksessa. 
 
 Oppimismenetelmät  
  
 Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-

kassa työpaikalla. 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  

2.1.1.5.  Ympäristöanalyysit 8 osp 

 
Opiskelija noudattaa laboratorion laatuvaatimuksia. Hän laskee tulokset mittausten perus-
teella ja arvioi tulosten oikeellisuutta sekä laatii työstään vaadittavan raportin. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Ympäristöanalyysit 
o Näytteenotto 
o Titrimetriset vesi- ja maa-analyysit 
o Spektrofotometriset vesi- ja maa-analyysit  
o Tulosten raportointi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suoritta-

mista esim. analyysien virhe- ja saantoprosentteja käytetään ohjauksen välineenä. Oppi-
misen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
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konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimis-
tavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt   
 

Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-
tuksessa.  

 
 Oppimismenetelmät  
 

Laboratoriotöiden tekeminen laboratoriossa. 
 

 Oppimismateriaalit 
Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 

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

oinnilla. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mi-
käli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön 
arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Lii-
te 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, 25 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa 
o hakea tarvittavat kemikaalit ja välineet sekä koota tarvittavat laitteistot 
o toteuttaa orgaanisen kemian työn, seurata sen etenemistä ja säätää reaktiota tarvitta-

essa 
o noudattaa työturvallisuuteen ja analyysilaitteiden käyttöön liittyviä ohjeita 
o työskennellä laboratorion laatuvaatimusten mukaan 
o käsitellä jätteet ja siistiä työtilan 
o ottaa ja käsitellä näytteen sekä suorittaa kromatografisen analyysin 
o laskea vaaditut tulokset, arvioida saamiensa tulosten oikeellisuutta ja tutkitun yhdis-

teen puhtautta sekä raportoida tulokset 
 
 Osaamisen arviointi http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Muualla hankittu vastaava osaaminen (esim. alan työtehtävissä hankittu osaaminen) voi-

daan tunnustaa mikäli opiskelija osaa tehdä orgaanisen kemian synteesin ja/tai analyysin 
sekä tuotteen karakterisoinnin kromatografisesti (tai tekemällä jonkin muun kromatografi-
sen työn) laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin vastaa-
vassa paikassa. Osaamisen on vastattava kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Tutkinnon osan osaamistavoit-
teita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa 
sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 

http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Orgaaninen kemia, 8 osp 
o Synteesikemia, 10 osp 
o Kromatografia, 7 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
  
 Opiskelija suunnittelee työnsä käytettävissä olevassa ajassa. Hän hakee tarvittavat kemi-

kaalit ja välineet sekä kokoaa tarvittavat laitteistot. Opiskelija noudattaa työturvallisuuteen 
ja analyysilaitteiden käyttöön liittyviä ohjeita. Opiskelija työskentelee laboratorion laatu-
vaatimusten mukaan sekä käsittelee jätteet ja siistii työtilan.  

2.1.2.1. Orgaaninen kemia 8 osp 

  
 Opiskelija suunnittelee työnsä käytettävissä olevassa ajassa, sekä hakee tarvittavat kemi-

kaalit ja välineet sekä kokoaa tarvittavat laitteistot. Hän noudattaa työturvallisuuteen liitty-
viä ohjeita sekä käsittelee jätteet ja siistii työtilan. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Orgaaniset yhdisteet ja niiden rakenne, ominaisuudet ja reaktioita 
o Orgaanisten yhdisteiden turvallinen käyttö työskentelyssä 
o Työturvallisuus orgaanisen kemian laboratoriotöissä 
o Synteettisten työmenetelmien perusteita. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suorittamista esim. 

synteesien saantoprosentteja käytetään ohjauksen välineenä, sekä orgaanisten yhdistei-
den rakenne – ja molekyylikaavojen, sekä reaktioiden ja reaktiomekanismien teoreettista 
hallitsemista. Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautteen antamista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset 
oppimisprosessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioi-
daan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita 
tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen ar-
vioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet 
opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallis-
ta palautetta. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 

Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-
tuksessa. 

 
 Oppimismenetelmät  
 

Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-
kassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä 
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2.1.2.2. Synteesikemia, 10 osp 

  
 Opiskelija toteuttaa orgaanisen kemian työn (synteesin), seuraa sen etenemistä ja säätää 

reaktiota tarvittaessa. Hän laskee vaaditut tulokset, arvioi saamiensa tulosten oikeellisuut-
ta ja tutkitun yhdisteen puhtautta sekä raportoi tulokset. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Synteesikemian työvälineet, menetelmät ja työtavat 
o Refluksointi 
o Uutto 
o Imusuodatus 
o Tislaus 
o Uudelleen kiteytys 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suoritta-

mista esim. synteesien saantoprosentteja sekä synteesituotteiden puhtautta käytetään oh-
jauksen välineenä. Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja 
palautteen antamista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset 
oppimisprosessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioi-
daan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita 
tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen ar-
vioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet 
opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallis-
ta palautetta. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 

Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-
tuksessa. 

 
 Oppimismenetelmät  
 

Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-
kassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  

2.1.2.3. Kromatografia, 7 osp  

  
 Opiskelija noudattaa työturvallisuuteen ja analyysilaitteiden käyttöön liittyviä ohjeita. Hän 

työskentelee laboratorion laatuvaatimusten mukaan. Opiskelija ottaa ja käsittelee näytteen 
sekä suorittaa kromatografisen analyysin. Hän laskee vaaditut tulokset, arvioi saamiensa 
tulosten oikeellisuutta ja tutkitun yhdisteen puhtautta sekä raportoi tulokset. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Paperikromatografia 
o Ohutlevykromatografia (TLC) 
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o Pylväskromatografia 
o Ioninvaihtokromatografia 
o Nestekromatografia (LC) 
o Kaasukromatografia (GC) 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa oppimisen ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suoritta-

mista esim. analyysien virhe- ja saantoprosentteja käytetään ohjauksen välineenä. Oppi-
misen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimis-
tavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-

tuksessa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 

Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-
kassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

 Bioanalytiikka, 25 osp 

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa 
o ottaa, käsitellä ja säilyttää erilaisia biologisia näytteitä 
o valmistaa ja steriloida tarvittavat liuokset ja elatusaineet sekä steriloida tarvittavat väli-

neet 
o tehdä mikrobiologisia, biokemiallisia tai geeniteknisiä määrityksiä soluista, solunosista 

tai solujen muodostamista yhdisteistä 
o tehdä laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia 
o käyttää työssä tarvittavia laitteita (esimerkiksi autoklaavia, elektroforeesia, fluoromet-

ria/spektrometria, mikroskooppia tai sentrifugia) ja huolehtia niiden kunnossapidosta 
o toimia laatuvaatimusten mukaisesti 
o laskea ja ilmoittaa tulokset asianmukaisesti 
o laatia työstään raportin ja arvioida tuloksia 
o hävittää biologiset jätteet ja kemikaalit  

 
 Osaamisen arviointi http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf 

http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Muualla hankittu vastaava osaaminen (esim. alan työtehtävissä hankittu osaaminen) voi-

daan tunnustaa mikäli opiskelija osaa tehdä mikrobiologisen, biokemiallisen tai geenitek-
nisen määrityksen laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hy-
vin vastaavassa paikassa. Osaamisen on vastattava kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Tutkinnon osan 
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavil-
la vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Mikrobiologia, 10 osp 
o Biotekniikka, 10 osp 
o Geenitekniikka, 5 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
  
 Opiskelija suunnittelee työnsä käytettävissä olevassa ajassa. Hän ottaa, käsittelee ja säi-

lyttää erilaisia biologisia näytteitä. Opiskelija valmistaa ja steriloi tarvittavat liuokset ja ela-
tusaineet sekä steriloi tarvittavat välineet. Hän tekee laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia. 
Opiskelija käyttää työssä tarvittavia laitteita (esimerkiksi autoklaavia, elektroforeesia, fluo-
rometria/spektrometria, mikroskooppia tai sentrifugia) ja huolehtii niiden kunnossapidosta. 
Hän toimii laatuvaatimusten mukaisesti sekä laskee ja ilmoittaa tulokset asianmukaisesti. 
Opiskelija laatii työstään raportin ja arvioi tuloksia. Hän hävittää biologiset jätteet ja kemi-
kaalit turvallisesti.  

2.1.3.1. Mikrobiologia, 10 osp 

 
 Opiskelija tekee mikrobiologisia määrityksiä soluista, solunosista tai solujen muodostamis-

ta yhdisteistä. Hän käyttää työssä tarvittavia laitteita (esimerkiksi autoklaavia, elektrofo-
reesia, fluorometria/spektrometria, mikroskooppia tai sentrifugia) ja huolehtii niiden kun-
nossapidosta. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Mikrobit ja mikrobiologiset menetelmät 
o Mikrobiryhmät ja niiden haitta- ja hyötyvaikutukset 
o Mikrobien kasvuvaatimukset 
o Aseptinen työskentely 
o Sterilointi 
o Mikroskopointi 
o Gram-värjäys 
o Laimennussarjan valmistaminen 
o Kasvualustojen valmistus 
o Näytteen siirrostaminen 
o Tulosten laskeminen ja tulkinta 
o Mikrobiologisten analyysien laadunvarmistus 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suorittamista. Op-

pimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
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opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S 

 
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-

tuksessa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 

Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-
kassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä.  

2.1.3.2. Biotekniikka 10 osp 

 
 Opiskelija tekee biokemiallisia määrityksiä soluista, solunosista tai solujen muodostamista 

yhdisteistä. Hän käyttää työssä tarvittavia laitteita (esimerkiksi autoklaavia, elektroforee-
sia, fluorometria/spektrometria, mikroskooppia tai sentrifugia) ja huolehtii niiden kunnossa-
pidosta. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Biotekniikka ja biotekniset menetelmät 
o Biomolekyylit ja niiden analytiikka: hiilihydraatit, aminohapot, proteiinit, lipidit, nukleii-

nihapot ja entsyymit 
o Kasvisolu 
o Eläinsolu 
o DNA 
o Valkuaisainesynteesi 
o Bioteollisuus Suomessa ja maailmalla 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suorittamista. Op-

pimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimis-
tavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
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 Oppimisympäristöt  
 
 Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-

tuksessa. 
 

 Oppimismenetelmät  
 
 Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-

kassa työpaikalla. 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.3.3. Geenitekniikka 5 osp 

 
 Opiskelija tekee geeniteknisiä määrityksiä soluista, solunosista tai solujen muodostamista 

yhdisteistä. Hän käyttää työssä tarvittavia laitteita (esimerkiksi autoklaavia, elektroforee-
sia, fluorometria/spektrometria, mikroskooppia tai sentrifugia) ja huolehtii niiden kunnos-
sapidosta. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Geenitekniikka ja geenitekniset menetelmät 
o Geenit 
o DNAn eristäminen solusta 
o DNAn analysointi AGE:lla 
o restriktioentsyymien käyttö analytiikassa 
o Digestio 
o Ligaatio 
o Yhdistelmä-DNA-molekyyli 
o PCR 
o Transformaatio 
o Kloonaus 
o Vektorit 
o Geenitekniikan sovelluksia ja geenitekniikan etiikka 
o Geeniteollisuus Suomessa ja maailmalla 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suorittamista. Op-

pimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimis-
tavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
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 Oppimisympäristöt  
 
 Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-

tuksessa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 
 Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-

kassa työpaikalla. 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

 Mittaukset ja laiteanalytiikka, 25 osp  

 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa 
o ottaa ja käsitellä näytteen 
o järjestää aistinvaraisen arvioinnin testejä tai valmistaa näytteet fysikaalisiin tai mekaa-

nisiin testeihin 
o testata yhdisteitä ja materiaaleja aistiensa avulla tai testata materiaaleja erilaisilla me-

kaanisilla tai fysikaalisilla menetelmillä 
o hakea tietoa laitteen käyttöohjeesta, myös vieraskielisestä, ja toimia sen mukaisesti 
o tehdä spektrometrisen laiteanalyysin (esimerkiksi UV/VIS-, AAS- tai IR-analyysin) ja 

pitää laitteet toimintakuntoisina 
o laskea analyysin lopputulokset ja raportoida ne 
o noudattaa työturvallisuusohjeita sekä laatujärjestelmän vaatimuksia.  

 
 Osaamisen arviointi http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Muualla hankittu vastaava osaaminen (esim. alan työtehtävissä hankittu osaaminen) voi-

daan tunnustaa mikäli opiskelija osaa ottaa ja käsitellä näytteen analyysin edellyttämällä 
tavalla ja suorittaa spektrometrisen analyysin. Lisäksi hän osaa testata yhdisteitä ja mate-
riaaleja aistinvaraisesti tai erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla testausmenetelmillä. 
Osaamisen on vastattava kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään 
opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo han-
kittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käy-
tänteiden mukaisesti.  

 
  

http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
o Laiteanalytiikka, 8 osp 
o Tuotekehitys ja mittaukset, 7 osp 
o Työelämän laiteanalytiikka, 10 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
  
 Opiskelija suunnittelee työnsä käytettävissä olevassa ajassa. Hän ottaa ja käsittelee näyt-

teen, sekä laskee analyysin lopputulokset ja raportoi ne. Opiskelija noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä laatujärjestelmän vaatimuksia. 

  
Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita  Matemaattis-luonnontieteellisestä osaami-
sesta ja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta.  

2.1.4.1. Laiteanalytiikka 8 osp 

 
 Opiskelija hakee tietoa laitteen käyttöohjeesta, myös vieraskielisestä ja toimii sen mukai-

sesti. Hän tekee spektrometrisen laiteanalyysin (esimerkiksi UV/VIS-, AAS- tai IR-
analyysin) sekä pitää laitteet toimintakuntoisina. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Laiteanalytiikka, laboratoriolaitteiden toiminta, käyttö ja kunnossapito 
o UV-/VIS- spektroskopia 
o AAS/ Atomiabsorbtiospektroskopia 
o IR/ Infrapunaspektroskopia 
o NMR/ Ydinmagneettisen resonanssin spektroskopia 
o MS/ Massaspektroskopia 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suorittamista. Op-

pimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimis-
tavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-

tuksessa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 

Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa. 
 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
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 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä 

2.1.4.2. Tuotekehitys ja mittaukset, 7 osp 

 
 Opiskelija järjestää aistinvaraisen arvioinnin testejä tai valmistaa näytteet fysikaalisiin tai 

mekaanisiin testeihin. Hän testaa yhdisteitä ja materiaaleja aistiensa avulla tai testata ma-
teriaaleja erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla menetelmillä. Opiskelija hakee tietoa lait-
teen käyttöohjeesta, myös vieraskielisestä, ja toimii sen mukaisesti. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Aistinvarainen analysointi ja fysikaaliset menetelmät 
o Fysikaalisen kemian perusteet ja mittaukset 
o Tutustuminen alueen teolliseen tuotantoon ja prosesseihin 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opettaja vastaa ohjauksesta arvioiden töiden ja kokeiden ja tehtävien suorittamista. Oppi-

misen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja 
se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimisprosessit ja ohjaa 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan 
kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaamalla opittuja asioita tutkinnonosan toimintako-
konaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arvi-
ointiin osallistuvat sekä opiskelija että kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimene-
telminä käytetään arviointikeskustelua sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimis-
tavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppiminen tapahtuu laboratoriossa ja teorialuokassa. Tietotekniikkaa hyödynnetään ope-

tuksessa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 

Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, oppilaitoksen laboratoriossa tai työssä oppimispai-
kassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimerkiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä koko tutkinnon osasta osoittamalla 
osaamisensa ammattiosaamisen näytössä ottamalla ja käsittelemällä näytteen analyysin 
edellyttämällä tavalla ja suorittamalla spektrometrisen analyysin. Lisäksi hän testaa yhdis-
teitä ja materiaaleja aistinvaraisesti tai erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla testausme-
netelmillä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerei-
tä. 
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2.1.4.3. Työelämän laiteanalytiikka, 10 osp  

 
 Opiskelija testaa yhdisteitä ja materiaaleja aistiensa avulla tai testaa materiaaleja erilaisilla 

mekaanisilla tai fysikaalisilla menetelmillä. Hän tekee spektrometrisen laiteanalyysin (esi-
merkiksi UV/VIS-, AAS- tai IR-analyysin) ja pitää laitteet toimintakuntoisina.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Laiteanalytiikka 
o Laboratoriolaitteiden käyttö 
o Aistinvarainen arviointi 
o Fysikaaliset testaukset 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Työssäoppimisessa työpaikkaohjaaja vastaa ohjauksesta ja opettaja käy työpaikalla arvi-

oimassa työssäoppimista. Opiskelija täyttää työssäoppimispäiväkirjaa. Oppimisen ohjaus 
on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja se perustuu 
työssäoppimisen ohjaajan jatkuvaan havainnointiin ja palautteen antamiseen opiskelijalle 
sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja on yhteydessä 
työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ja ohjaa opiskelijaa hänen tarpeidensa mukaisesti. 
Opettaja käy vähintään yhden kerran työssäoppimispaikalla ja on muuten yhteydessä 
työssäoppimispaikan ohjaajaan ja opiskelijaan puhelimen, sähköpostin tai muun viestintä-
välineen avulla. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin 
ajan. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan, työ-
paikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja arvioivat oppimisen etenemistä ja tarkentavat työssä-
oppimisjakson tavoitteita. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritus-
otteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 

Oppiminen tapahtuu työssäoppimispaikan laboratoriossa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 

Laboratoriotöiden tekeminen työssäoppimispaikassa laboratoriossa tai laboratorio-
olosuhteita vastaavassa paikassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Työssäoppimispaikan tarjoama materiaali. Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimer-

kiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 
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2.2 Valinnaiset tutkinnon osat  

 Biotekniset sovellukset, 10 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
  
 Opiskelija osaa         

o ottaa näytteitä sekä käsitellä ja säilyttää erilaisia biologisia materiaaleja 
o suunnitella ja tehdä valitsemansa mikrobiologian, geenitekniikan tai biokemian 
o sovellusalueen töitä 
o työskennellä vaaditun puhtausluokituksen ja tarkkuuden mukaisesti 
o toimia laatuvaatimusten mukaisesti 
o tarkastella ja dokumentoida työstä saatavia tuloksia sekä tehdä tarvittavat 
o jatkotoimenpiteet 
o hävittää biologiset jätteet ja muut työssä käytetyt kemikaalit turvallisesti. 

  
 Osaamisen arviointi http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Muualla hankittu vastaava osaaminen (esim. alan työtehtävissä hankittu osaaminen) voi-

daan tunnustaa ammattiosaamisen näytöllä, mikäli opiskelija osaa tehdä bioteknisen so-
vellusalueen töitä laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin 
vastaavassa paikassa. Opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä. Hän käsittelee bio-
logista materiaalia ja tekee analyysin tai muun vaadittavan työn käyttäen siinä tarvittavia 
laitteita ja työvälineitä. Osaamisen täytyy vastata vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Tutkinnon osan 
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloitta-
valla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisen ja tunnusta-
misen osalta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

  
 Keskeinen sisältö 

o Työssäoppimispaikalla suunniteltuja työkokonaisuuksia biotekniikkaan ja -analytiik-
kaan liittyen. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Työssäoppimisessa työpaikkaohjaaja vastaa ohjauksesta ja opettaja käy työpaikalla arvi-

oimassa työssäoppimista. Opiskelija täyttää työssäoppimispäiväkirjaa. Oppimisen ohjaus 
on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja se perustuu 
työssäoppimisen ohjaajan jatkuvaan havainnointiin ja palautteen antamiseen opiskelijalle 
sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja on yhteydessä 
työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ja ohjaa opiskelijaa hänen tarpeidensa mukaisesti. 
Opettaja käy vähintään yhden kerran työssäoppimispaikalla ja on muuten yhteydessä 
työssäoppimispaikan ohjaajaan ja opiskelijaan puhelimen, sähköpostin tai muun viestintä-
välineen avulla. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin 
ajan. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan, työ-
paikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja arvioivat oppimisen etenemistä ja tarkentavat työssä-
oppimisjakson tavoitteita. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusot-
teeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 

Oppiminen tapahtuu työssäoppimispaikan laboratoriossa. 
 

http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf
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 Oppimismenetelmät  
 

Laboratoriotöiden tekeminen työssäoppimispaikassa laboratoriossa tai laboratorio-
olosuhteita vastaavassa paikassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Työssäoppimispaikan tarjoama materiaali. Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimer-

kiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

 Elintarvikeanalytiikka, 10 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
  
 Opiskelija osaa         

o ottaa erilaisia elintarvikenäytteitä 
o suunnitella, valmistella ja toteuttaa erilaisia aistinvaraisia, mikrobiologisia tai kemialli-

sia analyyseja elintarvikkeista 
o käyttää tarvittavia laitteita ja välineitä sekä pitää ne toimintakuntoisina 
o toimia alan laatuvaatimusten mukaisesti 
o laskea tulokset, arvioida saamiensa tulosten luotettavuutta ja raportoida tulokset vaa-

dittavalla tavalla  
o hävittää työssä syntyneet jätteet ja kemikaalit turvallisesti 

 
 Osaamisen arviointi http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Muualla hankittu vastaava osaaminen (esim. alan työtehtävissä hankittu osaaminen) voi-

daan tunnustaa ammattiosaamisen näytöllä, mikäli opiskelija osaa tehdä analyysin elin-
tarvikkeesta aistinvaraisella, mikrobiologisella tai kemiallisella menetelmällä laboratoriossa 
tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Osaami-
sen täytyy vastata vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään 
opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavalla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osalta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  

  
 Keskeinen sisältö 

o Työssäoppimispaikalla suunniteltuja työkokonaisuuksia elintarvikeanalytiikkaan liittyen 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Työssäoppimisessa työpaikkaohjaaja vastaa ohjauksesta ja opettaja käy työpaikalla arvi-

oimassa työssäoppimista. Opiskelija täyttää työssäoppimispäiväkirjaa. Oppimisen ohjaus 

http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf
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on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja se perustuu 
työssäoppimisen ohjaajan jatkuvaan havainnointiin ja palautteen antamiseen opiskelijalle 
sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja on yhteydessä 
työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ja ohjaa opiskelijaa hänen tarpeidensa mukaisesti. 
Opettaja käy vähintään yhden kerran työssäoppimispaikalla ja on muuten yhteydessä 
työssäoppimispaikan ohjaajaan ja opiskelijaan puhelimen, sähköpostin tai muun viestintä-
välineen avulla. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin 
ajan. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan, työ-
paikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja arvioivat oppimisen etenemistä ja tarkentavat työssä-
oppimisjakson tavoitteita. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritus-
otteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 

Oppiminen tapahtuu työssäoppimispaikan laboratoriossa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 

Laboratoriotöiden tekeminen työssäoppimispaikassa laboratoriossa tai laboratorio-
olosuhteita vastaavassa paikassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Työssäoppimispaikan tarjoama materiaali. Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimer-

kiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

 Laiteanalyysien sovellukset, 10 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
  
 Opiskelija osaa 

o ottaa, käsitellä ja säilyttää valitsemansa tuotanto-, tuotekehitys- tai tutkimusalan erilai-
sia näytteitä 

o suunnitella ja tehdä laiteanalyysejä oikeita työtapoja käyttäen laatuvaatimusten mukai-
sesti 

o kalibroida, käyttää ja pitää toimintakuntoisina analyysilaitteita ohjeiden mukaisesti 
o laskea ja raportoida tulokset 

 
 Osaamisen arviointi http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Muualla hankittu vastaava osaaminen (esim. alan työtehtävissä hankittu osaaminen) voi-

daan tunnustaa ammattiosaamisen näytöllä, mikäli opiskelija osaa tehdä valitsemansa 
tuotannon, tuotekehitys- tai tutkimusalan töitä. Opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa 

http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf
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työnsä. Hän ottaa ja käsittelee näytteen ja tekee näytteestä vaadittavan määrityksen käyt-
täen työssä tarvittavia laitteita ja työvälineitä laboratoriossa tai muussa laboratorio-olo-
suhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Osaamisen täytyy vastata vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkin-
non osan opiskelua aloittavalla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen osalta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

  
 Keskeinen sisältö 

o Työssäoppimispaikalla suunniteltuja työkokonaisuuksia laitetekniikkaan ja -analyy-
seihin liittyen. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Työssäoppimisessa työpaikkaohjaaja vastaa ohjauksesta ja opettaja käy työpaikalla arvi-

oimassa työssäoppimista. Opiskelija täyttää työssäoppimispäiväkirjaa. Oppimisen ohjaus 
on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja se perustuu 
työssäoppimisen ohjaajan jatkuvaan havainnointiin ja palautteen antamiseen opiskelijalle 
sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja on yhteydessä 
työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ja ohjaa opiskelijaa hänen tarpeidensa mukaisesti. 
Opettaja käy vähintään yhden kerran työssäoppimispaikalla ja on muuten yhteydessä 
työssäoppimispaikan ohjaajaan ja opiskelijaan puhelimen, sähköpostin tai muun viestintä-
välineen avulla. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin 
ajan. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan, työ-
paikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja arvioivat oppimisen etenemistä ja tarkentavat työssä-
oppimisjakson tavoitteita. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritus-
otteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 

Oppiminen tapahtuu työssäoppimispaikan laboratoriossa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 

Laboratoriotöiden tekeminen työssäoppimispaikassa laboratoriossa tai laboratorio-
olosuhteita vastaavassa paikassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Työssäoppimispaikan tarjoama materiaali. Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimer-

kiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja ar-
viointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdes-
sä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen to-
teuttamisesta ja arvioinnista 
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 Teollisuuden prosessit, 10 osp  

 Ammattitaitovaatimukset  
  
 Opiskelija osaa 

o liikkua turvallisesti ohjeiden mukaan ja ottaa tai hakea näytteet oikeasta paikasta 
o suunnitella ja tehdä valitsemansa teollisuuden alan tuotantoprosessien seurantaan ja 

laadunvalvontaan liittyvät keskeiset alakohtaiset laboratoriomääritykset ja tavallisim-
mat työhönsä kuuluvat materiaalitestaukset 

o työskennellä siististi, turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti 
o laskea tai ilmoittaa määritysten ja testausten tulokset, arvioida tuloksen oikeellisuutta 

ja laatia työstään työpaikan edellyttämän raportin 
 

 Osaamisen arviointi http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Muualla hankittu vastaava osaaminen (esim. alan työtehtävissä hankittu osaaminen) voi-

daan tunnustaa ammattiosaamisen näytöllä, mikäli opiskelija osaa tehdä valitsemansa te-
ollisuuden alan tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyviä keskeisiä ala-
kohtaisia laboratoriomäärityksiä ja materiaalitestauksia. Opiskelija laskee määritysten ja 
testausten tulokset sekä arvioi tuloksien oikeellisuutta. Opiskelija laatii työstään työpaikan 
edellyttämän raportin. Osaamisen täytyy vastata vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Tutkinnon osan 
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloitta-
valla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisen ja tunnusta-
misen osalta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

  
 Keskeinen sisältö 

o Työssäoppimispaikalla suunniteltuja työkokonaisuuksia tuotantoprosessien laadunval-
vontaan liittyen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Työssäoppimisessa työpaikkaohjaaja vastaa ohjauksesta ja opettaja käy työpaikalla arvi-

oimassa työssäoppimista. Opiskelija täyttää työssäoppimispäiväkirjaa. Oppimisen ohjaus 
on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja se perustuu 
työssäoppimisen ohjaajan jatkuvaan havainnointiin ja palautteen antamiseen opiskelijalle 
sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja on yhteydessä 
työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ja ohjaa opiskelijaa hänen tarpeidensa mukaisesti. 
Opettaja käy vähintään yhden kerran työssäoppimispaikalla ja on muuten yhteydessä 
työssäoppimispaikan ohjaajaan ja opiskelijaan puhelimen, sähköpostin tai muun viestintä-
välineen avulla. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin 
ajan. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan, työ-
paikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja arvioivat oppimisen etenemistä ja tarkentavat työssä-
oppimisjakson tavoitteita. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritus-
otteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 

Oppiminen tapahtuu työssäoppimispaikan laboratoriossa. 
 
  

http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf
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 Oppimismenetelmät  
 

Laboratoriotöiden tekeminen työssäoppimispaikassa laboratoriossa tai laboratorio-olo-
suhteita vastaavassa paikassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Työssäoppimispaikan tarjoama materiaali. Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimer-

kiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä valitsemansa 

teollisuuden alan tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyviä keskeisiä 
alakohtaisia laboratoriomäärityksiä ja materiaalitestauksia. Opiskelija laskee määritysten 
ja testausten tulokset sekä arvioi tuloksien oikeellisuutta. Opiskelija laatii työstään työpai-
kan edellyttämän raportin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ 
työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 
muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin 
tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näy-
tössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

 Ympäristöanalytiikka, 10 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
  
 Opiskelija osaa 

o ottaa ja käsitellä ympäristönäytteen 
o suunnitella ja tehdä kemiallisia, fysikaalisia, aistinvaraisia tai mikrobiologisia määrityk-

siä 
o työskennellä laatuvaatimusten mukaisesti 
o laskea ja raportoida tulokset 

 
 Osaamisen arviointi http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Muualla hankittu vastaava osaaminen (esim. alan työtehtävissä hankittu osaaminen) voi-

daan tunnustaa ammattiosaamisen näytöllä, mikäli opiskelija osaa tehdä ottamastaan ja 
käsittelemästään ympäristönäytteestä tarvittavat fysikaaliset, kemialliset tai mikrobiologi-
set analyysit laboratoriossa tai muussa laboratorio-olosuhteita mahdollisimman hyvin vas-
taavassa paikassa. Osaamisen täytyy vastata vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Tutkinnon osan 
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloitta-
valla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisen ja tunnusta-
misen osalta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

  
 Keskeinen sisältö 

o Työssäoppimispaikalla suunniteltuja työkokonaisuuksia ympäristöanalytiikkaan liittyen 
 
  

http://www.oph.fi/download/162235_laboratorioalan_pt_01082015.pdf
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Työssäoppimisessa työpaikkaohjaaja vastaa ohjauksesta ja opettaja käy työpaikalla arvi-

oimassa työssäoppimista. Opiskelija täyttää työssäoppimispäiväkirjaa. Oppimisen ohjaus 
on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen antamista ja se perustuu 
työssäoppimisen ohjaajan jatkuvaan havainnointiin ja palautteen antamiseen opiskelijalle 
sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja on yhteydessä 
työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ja ohjaa opiskelijaa hänen tarpeidensa mukaisesti. 
Opettaja käy vähintään yhden kerran työssäoppimispaikalla ja on muuten yhteydessä 
työssäoppimispaikan ohjaajaan ja opiskelijaan puhelimen, sähköpostin tai muun viestintä-
välineen avulla. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin 
ajan. Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan, työ-
paikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja arvioivat oppimisen etenemistä ja tarkentavat työssä-
oppimisjakson tavoitteita. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritus-
otteeseen merkinnällä S.  

 
 Oppimisympäristöt  
 

Oppiminen tapahtuu työssäoppimispaikan laboratoriossa. 
 
 Oppimismenetelmät  
 

Laboratoriotöiden tekeminen työssäoppimispaikassa laboratoriossa tai laboratorio-olo-
suhteita vastaavassa paikassa työpaikalla. 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Työssäoppimispaikan tarjoama materiaali. Painettu tai virtuaalinen tai oppikirja. Esimer-

kiksi alan kirjallisuus ja verkkojulkaisut. 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

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

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

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 Äidinkieli  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

o osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiske-
lussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi  

o osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä 
o osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita  
o ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja amma-

tin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

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

3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

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

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelijaa toimimaan asiallisesti ja kohteli-
aasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 
Opiskelijalla tulisi olla keskustelutilanteissa valmiudet osallistua keskusteluun aktiivisesti ja 
rakentavasti ja kantamaan vastuunsa viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. Opiskelija tu-
lee myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, jousta-
vasti ja vakuuttavasti ja ohjata perustelemaan näkemyksensä monipuolisesti. Opiskelijan 
tulisi myös osata pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 

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

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

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

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

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

 
Opiskelijalla tulisi olla taito osata arvioida äidinkielen asemaa monikielisessä yhteiskun-
nassa sekä työelämän että yksilön kannalta. Opiskelijaa ohjataan myös ymmärtämään äi-
dinkielen merkitys omalla alallaan. Opiskelijaa tulee ohjata myös ymmärtämään kirjalli-
suuden tai muun kulttuurin merkitys omalla alalla toimimisessa.  
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Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-
ta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoittei-
siin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskelijaa ta-
voitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

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

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-

pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutus-
tilanteissa 

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

sa siten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten 
tehtävien avulla.  

 Vieraat kielet, Englanti 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

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

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

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

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

lautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

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

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

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

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

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

o opintoalan työtilat 

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

mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetel-
mät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66304/ops/tutkinnonosat/82802 

 Matematiikka 

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

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

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

vittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

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

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia.  

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opis-

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

ristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla 
o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
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 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympäris-

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

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

 Fysiikka ja kemia 

  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia 
o osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja ainei-

den erityisominaisuuksia 
o osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 

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

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Lähtötilannetta 
opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti HOPS:ssa olevien 
tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opis-

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

via mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

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

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympäris-
töstä löytyvää materiaalia 
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Fysiikka ja kemia -osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista 

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

 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 

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

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

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

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

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

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

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Lähtötilannetta 
opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti HOPS:ssa olevien 
tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opis-

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

o tieto- ja viestintätekniikan oppiminen perustuu tietokoneella työskentelyyn 
menetelminä toimivat tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus ja 
osallistavat menetelmät sisältäen tiedon hankintaa, ongelmanratkaisua – lähi-
opetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 
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 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi erilaiset sovellukset, erityyppiset verkkojulkaisut, maahantuojien internet 

sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  
 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

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

3.3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66304/ops/tutkinnonosat/82803 

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

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

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

 
 Keskeinen sisältö 

o Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet 
o Päätöksenteko yhteiskunnan eri tasoilla 
o Vaikuttamisen keinot ja sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä 
o Rahankäytön suunnitelma ja luotonottamisen ehdot, riskit ja seuraukset 
o Yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamien palvelujen käyttäminen 
o Vastuullisena kuluttajana toimiminen 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Työelämätaidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

työtodistuksilla. Työelämätaidot -osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvit-
tää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaami-
sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun 
mukaisesti. 
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
o Työpaikan hakeminen 
o Työsopimusjärjestelmä, työsopimus ja alan keskeinen työlainsäädäntö 
o Työpaikan toiminta ja työhön perehtyminen 
o Työyhteisössä toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila  
o oman alan yritykset 
o messut, erilaiset yritystapahtumat 
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 Oppimismenetelmät 
o  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppimi-

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

senä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

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

Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvi-
oidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtävä-
arviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.    

 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

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

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

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

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

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

opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja 
toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja 
aikataulun mukaisesti. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa hyödynnetään luki-
on liikunnan ja terveystiedon kursseja LI1, LI2 ja TE1. 

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

kyään sekä oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tekee suunnitelmia edistymisensä tueksi ja ar-
vioi omaa kehittymistään. 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 


