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1 Matkailualan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet 
 

 Ammattialan kuvaus 
 
 Matkailualan ammattilaisen, työ on monipuolista asiakkaan palvelua, jossa korostuvat tär-

keät avaintaidot, kuten asiakaspalvelu-, vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot. Mat-
kailuala on monen eri toimialan yhteistyötä. Matkailupalvelut tuotetaan palveluketjussa, 
jonka ytimessä on kotimainen tai ulkomainen asiakas. Hänen tarpeensa ja toiveensa mat-
kasta ja sen palveluista vaihtelevat henkilökohtaisten ja matkan sisältöön liittyvien odo-
tusten perusteella. Matkailupalvelu on asiakkaan ja palvelun tuottajan vuorovaikutusta, 
joka muodostuu palveluketjun vaiheista: matkan suunnittelu, markkinointi, tuottaminen, 
palautteen antaminen ja arviointi.  
 

 
 

Ammattialan arvoperusta 
 
 Matkailun keskeisiä arvoja asiakaspalvelussa ja liiketoiminnassa ovat asiakaslähtöisyys, 

turvallisuus ja liiketoiminnan tuloksellisuus. Myös henkilöstön osaaminen ja työtyytyväi-
syyden varmistaminen ovat toiminnan lähtökohtia. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas ja 
kannattava liiketoiminta. Matkailun palveluketjun toteutuminen edellyttää yhteistoimintaa 
muiden palveluiden tuottajien kanssa. Oppilaitoksemme yhteistyöyrityksissä nähdään, 
että tulevaisuudessa opiskelijat työskentelevät sekä paikallisissa, valtakunnallisissa että 
kansainvälisissä toimintaympäristöissä tällöin kielten osaaminen ja kulttuurien tuntemus 
ovat ensiarvoisen tärkeitä.  

 
 Alan palvelu- ja liiketoiminta perustuu sopimusten, säädösten, yhteiskunnallisten velvolli-

suuksien ja reilun kilpailun periaatteiden noudattamiseen. Matkailu on kansainvälinen toi-
miala, toiminta perustuu ihmisarvon ja eri kulttuurien kunnioittamiseen, tasa-arvoon ja su-
vaitsevaisuuteen ja luotettavuuteen. Ympäristön huomioon ottaminen ja yhteiskuntavas-
tuullisuus luovat matkailualan perustan. Eettisesti vastuullinen toiminta tuottaa tuote- ja 
asiakasturvallisuuden.  
 

 Matkailualan ammattilainen on oma-aloitteinen, rehellinen, suvaitsevainen, yhteistyöky-
kyinen ja palveluhenkinen. Hän arvostaa kansallista perinnettä ja kulttuurista erilaisuutta. 
Hän arvostaa omaa ammattialaansa, omaa ja toisten työtä, työyhteisöään ja – ympäristö-
ään. Hänellä on hyvä ammatti-identiteetti. Matkailualan ammattilainen tuntee vastuunsa 
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asiakkaista, turvallisuudesta, ympäristöstä ja hän on kiinnostunut työnsä ja ammattitai-
tonsa jatkuvasta kehittämisestä ja tuloksellisuudesta. 

 

Tutkinnon tavoitteet 
 
Matkailualan perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset perustiedot ja 
taidot sekä osaaminen joilla hänen on mahdollisuus työllistyä matkailun-alan monipuoli-
siin työtehtäviin kotimaassa tai ulkomailla. Perustutkinnon jälkeen opiskelijalla on val-
miudet myös alan jatko-opintoihin. 
 
Koulutuksen järjestä päättää vuosittain osaamisala tarjonnan, kun avoimet koulutuspai-
kat laitetaan opintopolkuun auki. 
 

1.1 Matkailualan perustutkinnon muodostuminen 

 

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 30 osp 
 

   2.4 Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp  

2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu 30 
 

 2.4.1 Majoituspalvelut 15 

2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailu-

palvelujen tuottaja, pakollinen tutkinnon 

osa, 45 ops 

 
 
 

 2.4.3 Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 15 
 

2.2.1 Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 
 
 

 2.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 
 

15 

2.3 Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelu-

jen osaamisalan matkailuvirkailija, pakolli-

nen tutkinnon osa, 45ops 

  2.4.17 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin pe-

rustuva tutkinnon osa 

 

2.3.1   Matkailualan myynti ja neuvonta 45 
 

 2.4.17.1  Opastustyö 15 

     2.4.18. Tutkinnon osa vapaasti valittavista tut-

kinnon osista 5-15 osp 

 
 

    2.4.18.1 Messut ja tapahtumat 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 hyödyntä-

minen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-

minen 

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 
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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 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  

 
 

 
 
 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Matkailualan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista tutkinnonosista 

toteutetaan kaksi tutkinnonosaa oppilaitoksen tarjoamana ja muut työssäoppimalla. 
Opiskelijan valinnan osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voivat toteutua henkilökohtaisen 
opintopolun kautta, työssäoppimalla tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.  

 
 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat 
 
 Toteutetaan vuosittain vahvistettavan paikallisen tarjonnan mukaan. 
 
 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 
 
 Toteutetaan vapaasti valittavista tutkinnon osista, työssäoppimalla tai yhteisten tutkin-

non osien valinnaistarjonnasta. 
 

1.1.1 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

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

delle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, työprosessin mukaan 
edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poiketa opiskelijan henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Tutkinnon osat on kirjattu seuraavissa 
taulukoissa tutkinnon perusteiden mukaisesti numeroiden. Taulukoista näkyy myös am-
mattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen suunniteltu ajoitus. Matkailualan perustut-
kinnossa työssäoppimalla hankitaan osaamista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. 
Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle teh-
dyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
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Matkailualan perustutkinto 
Matkailupalvelu-
jen osaamisala 

Matkailupalvelu-
jen tuottaja 

 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu 
 

30                         

2.2.1 Matkailupalvelujen toteuttaminen 
 

45                         

2.4 Valinnaiset tutkinnon osat 
 

60                         

2.4.18.1 Messut ja tapahtumat 15                         
 

2.4.17.1 Opastustyö 
 

15                         

2.4.1 Majoituspalvelut 
 

15                         

2.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 
 

15                         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaami-
nen 

11                         

3.1.1 Äidinkieli 
 

5                         

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
 

1                         

3.1.3 Vieraat kielet 
 

2                         

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 
 

3                         

3.2.2 Fysiikka ja kemia 
 

2                         

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vittava 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 ter-
veystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaami-
nen 

7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus 2                         

3.4.2 Taide ja kulttuuri 1                         

3.4.3 Etiikka 0                         

3.4.4 Psykologia 0                         

3.4.5 Ympäristöosaaminen 1                         

3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          

 Venäjä / Espanja 3                         

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 
osp 

10                         
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Matkailualan perustutkinto 
Matkailupalvelu-

jen myynnin ja 
tietopalvelujen 

osaamisala Mat-
kailuvirkailija 

 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     4.                     

2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu 
 

30                         

2.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45                         

2.4 Valinnaiset tutkinnon osat 
 

60                         

2.4.18.
1 

Messut ja tapahtumat 15                         
 

2.4.17.
1 

Opastustyö 
 

15                         

2.4.1 Majoituspalvelut 
 

15                         

2.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 
 

15                         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaami-
nen 

11                         

3.1.1 Äidinkieli 
 

5                         

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
 

1                         

3.1.3 Vieraat kielet 
 

2                         

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 
 

3                         

3.2.2 Fysiikka ja kemia 
 

2                         

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vittava 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 ter-
veystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaami-
nen 

7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus 2                         

3.4.2 Taide ja kulttuuri 1                         

3.4.3 Etiikka 0                         

3.4.4 Psykologia 0                         

3.4.5 Ympäristöosaaminen 1                         

3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          

 3.1.3.2. Venäjä / Espanja 3                         

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 
10 osp 

10                         
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1.1.2 Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opinto-

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

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunniteltu 

opintojen tarjonta, joiden lisäksi valitaan opintoja ammatillista valinnaisista, paikallisesti 
tarjottavista, yhteisistä, tai vapaasti valittavista tutkinnon osista. Alla on esimerkkejä eri-
laisista vaihtoehdoista.  

   
Esimerkkejä opin-
topoluista 

Ammatilliset opinnot Yhteisten tutkinnon osien valin-
naiset, 7 osp 

Vapaasti valittavat tut-
kinnon osat, 10 osp 

Yrittäjäpolku: 

Opiskelijalle, joka 
haaveilee oman 
yrityksen perusta-
misesta 

Opintoihin sisältyy am-
matilliset pakolliset 
opinnot 75 osp ja lisäksi 
opiskelija valitsee 60 
osp ammatillisia valin-
naisia tutkinnonosia. 

Opiskelija valitsee sosiaalisen 
ja kulttuurisen osaamisen tar-
jottimelta yrittäjyyteen ja yritys-
toimintaan liittyviä opintoja. 

Työelämäosaamista 
asiakaspalvelun ja mat-
kailualan työtehtävistä. 

Lukiopolku: Kak-

soistutkinto. Opis-
kelija vahvistaa 
jatko-opintoval-
miuksiaan.  

Opintoihin sisältyy am-
matilliset pakolliset 
opinnot 75 osp ja lisäksi 
opiskelija valitsee 60 
osp ammatillisia valin-
naisia tutkinnonosia. 

Lukio-opinnot Kaksoistutkinto lukio-
opinnot tai itsenäisenä 
lukio-opiskeluna 

Jatko-opinto-
polku: opinnot val-

mentavat opiskeli-
jaa korkea-asteen 
opintoihin liittyviin 
pääsykokeisiin 
 

Opintoihin sisältyy am-
matilliset pakolliset 
opinnot 75 osp ja lisäksi 
opiskelija valitsee 60 
osp ammatillisia valin-
naisia tutkinnonosia. 

Opiskelija valitsee sosiaalisen 
ja kulttuurisen osaamisen tar-
jottimelta jatko-opintoihin val-
mentavia opintoja 7 osp. 

Työelämäosaamista 
asiakaspalvelun ja mat-
kailualan työtehtävistä. 
Omalla ajalla tapahtu-
vaa korkeakouluopintoi-
hin tähtäävää opiskelua. 

YO / joku muu toi-
sen asteen tutkin-
topolku: Ns. Pika-

polku. Mahdolli-
suus suorittaa 
opinnot kahdessa 
vuodessa. 

Opintoihin sisältyy am-
matilliset pakolliset 
opinnot 75 osp ja lisäksi 
opiskelija valitsee 45 
osp ammatillisia valin-
naisia tutkinnonosia. 

Aiemmat opinnot Aiemmat opinnot 

Peruspolku: opis-

kelijalle, joka täh-
tää työelämään 
moniosaajaksi. 

Opintoihin sisältyy am-
matilliset pakolliset 
opinnot 75 osp ja lisäksi 
opiskelija valitsee 60 
osp ammatillisia valin-
naisia tutkinnonosia. 

Opiskelija valitsee sosiaalisen 
ja kulttuurisen osaamisen tar-
jottimelta 7 osp ammattiosaa-
mista tukevia ja täydentäviä 
opintoja. 

Työelämäosaamista 
asiakaspalvelun ja mat-
kailualan työtehtävistä. 

Kansainvälisyys-
polku: opiskelijalle, 

joka suunnittelee 
työssäoppimista ul-
komailla ja on eri-
tyisen kiinnostunut 
kielten opinnoista 
ja eri maiden kult-
tuureista 

Peruspolku opiskelijalla 
opintoihin sisältyy am-
matilliset pakolliset 
opinnot 75 osp ja lisäksi 
opiskelija valitsee 60 
osp ammatillisia valin-
naisia tutkinnonosia. 
YO / joku toinen toisen 
asteen tutkintopolku 
opiskelijoilla Opintoihin 
sisältyy ammatilliset pa-
kolliset opinnot 75 osp 
ja lisäksi opiskelija valit-
see 45 osp ammatillisia 
valinnaisia tutkinnon-
osia. 

Opiskelija valitsee sosiaalisen 
ja kulttuurisen osaamisen tar-
jottimelta 7 osp kielitaitoa tuke-
via ja kulttuuriin liittyviä opin-
toja. Esim. KV- valmennusta. 

Työelämäosaamista 
asiakaspalvelun ja mat-
kailualan työtehtävistä. 
Omalla ajalla tapahtu-
vaa kielitaitoa ja kulttuu-
rista osaamista tukevaa 
opiskelua. 
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1.1.3 Opintojen ohjaus 

 
 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 

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

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-oh-

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

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

 

1.1.4 Yrittäjyys 

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

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

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

 
Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy yhteisten tutkinnonosien 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. 

 
 Matkailualan opinnoissa yrittäjyys opintoja sisältyy ammatillisiin tutkinnonosiin. 

1.1.5 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

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

1.1.6 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
Opiskelijalla on oikeus saada Matkailualan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaati-
muksia 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 tai opetussuunni-
telman ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten opintojen osaamistavoitteisiin.  
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Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuksi-
haastattelulla ja lähtötason kartoituksella (testit). Näiden tietojen pohjalta laaditaan opis-
kelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) siten kuin ryhmänohjaajan käsikir-
jassa on ohjeistettu. HOPS päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa käytävien HOPS-
keskusteluiden pohjalta.  

 
Tämän lisäksi ennen uuden tutkinnon osan tai yhteisten opintojen osa-alueen opintojen 
aloittamista opettaja selvittää onko opiskelijoilla aiemmin hankittua tutkinnonosan tai opin-
tojen osa-alueen osaamista. Tämän perusteella opiskelija ohjataan hakemaan osaamisen 
tunnustamista, jos hänellä on selvitys osaamisestaan (esim. tutkintotodistus, työtodistus 
tms.). Jos opiskelijalla ei ole riittävää selvitystä osaamisestaan, voidaan hänen työsken-
telyään havainnoida, häntä voidaan haastatella, voidaan järjestää harkittu mahdollisuus 
ammattiosaamisen näyttöön tai mahdollisuus osoittaa osaamisensa muilla tavoilla. 

 

2 Matkailualan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon 
osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat  

2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Opiskelija  

o valmistautuu matkailuympäristössä ja -tehtävissä tapahtuviin asiakaspalvelutilan-
teisiin  

o ottaa vastaan asiakkaita ja selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita 
o palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita matkailuyrityksen liikeideaa tai 

toimintatapaa noudattaen 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään 
o päättää asiakaspalvelutilanteen ja tekee jälkitoimia 
o tekee yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa 

 
Osaamisen arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnon-
osat/103499 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 

Aiemmat opinnot, toisen kotimaisen kielen taito, vieraan kielen taito tai työkokemuksen 
kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osassa vaadittavan hygienia- ja ensiapu-osaami-
sen opiskelija voi osoittaa esittämällä voimassa olevan hygieniapassin ja EA1 kortin. Tut-
kinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opis-
kelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta 
ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Matkailuelinkeinon ja Suomen matkailun tuntemus 
o Asiakasturvallisuus työssä 
o Asiakaspalveluprosessit 
o Kielitaitoinen asiakaspalvelija 

 
 
 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103499
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103499
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Kaikille toimintokokonaisuuksille yhteisiä oppimistavoitteita ovat elinikäisen oppimisen 
avaintaitoihin liittyen ammattietiikka sekä oman toiminta- ja työkyvyn ylläpito. Tämän tut-
kinnon osan tavoitteita tukevat ja siihen integroituu oppimistavoitteita yhteisistä opin-
noista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, äidinkieli, ympäristöosaaminen, työelämätai-
dot, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, fysiikka, kemia, yhteiskuntatai-
dot, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta, terveystieto ja kulttuurien tuntemus. 

 

2.1.1.1 Matkailuelinkeinon ja Suomen matkailun tuntemus  

 
Opiskelija tuntee Suomen matkailualan toimintaympäristön, sidosryhmät, yritykset ja or-
ganisaatiot. Opiskelija osaa etsiä tietoa ja tuntee Suomen matkailualueet, matkailun kult-
tuuritekijöitä, tuote- ja palvelutarjontaa. Opiskelija tunnistaa matkailijoiden erilaiset tarpeet 
ja osaa esitellä erilaisille kohderyhmille sopivia matkailupalveluja heidän odotustensa mu-
kaisesti. Opiskelija osaa käyttää erilaisia informaatio materiaaleja hyväkseen tiedonhan-
kinnassa ja toimia kestävän toimintatavan mukaisesti. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Opiskelijaa ohjataan tehtävien suorittamiseen liittyvässä tiedonhankin-
nassa. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu. 

 
 
Oppimisympäristöt  

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön 
varustettu oppimisympäristö  

o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 
o Matkailualan tapahtumat ja messut 

 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä. 
o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, harjoitustöitä ja hyödyntää verkko-

ympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintavälineitä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä.  
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 

palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin.  
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Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja –verkkojulkaisuja, internet-sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 

   
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.1.1.2 Asiakasturvallisuus työssä  

 

Opiskelija osaa huolehtia henkilökohtaisesta työturvallisuudesta asiakaspalvelutyössään. 
Hän osaa toimia asiakastilanteissa huolehtien niin omasta kuin asiakkaiden turvallisuu-
desta muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija tuntee mat-
kailupalvelujen turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja tutustuu niihin tarvittaessa ja ymmärtää 
oman roolinsa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Opiskelija noudattaa hygieniasäädöksiä 
työssään. Hygieniapassi suoritetaan hyväksytysti. Opiskelija osaa toimia ensiaputilan-
teissa halliten EA1 tason tai vastaavat taidot. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, työturvallisuuden, hygie-
niaosaamisen ja ensiapuosaamisen opiskelu- ja opetuskäyttöön, varustettu tila ja 
tarvittavat varusteet.  

 
Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät esimerkiksi 
kuviteltuja tai aitoja asiakaspalvelutilanteita ja tekemällä oppimista. 

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä.  

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden 
avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan, työturvallisuuden, hygieniaosaamisen ja en-
siavun opiskelu ja opetuskäyttöön tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkai-
suja, internet-sivustoja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkoma-
teriaalia. 
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 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 

2.1.1.3 Asiakaspalveluprosessit 

 

Opiskelija tuntee erilaisia asiakaspalveluprosesseja, joita hän omassa työssään kohtaa. 
Hän osaa valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin ja työhönsä huolehtien omasta toiminta-
kyvystään sekä pukeutumalla organisaation sääntöjen mukaan ja tilanteeseen sopivalla 
tavalla. Hän suorittaa sovitut esivalmistelutyöt, ottaa asiakkaan vastaan ja toimii palvelu-
tilanteissa matkailuyrityksen palvelulupauksen mukaisesti tuntien yleiset toimintatavat. 
Opiskelija palvelee asiakaslähtöisesti sekä ystävällisesti sanallisen ja suullisen viestinnän 
keinoja sujuvasti hyväksi käyttäen. Hän osaa huomioida eri-ikäiset, eri kulttuureihin ja eri 
asiakasryhmiin kuuluvat matkailijat ja palvelee heitä näiden tarpeiden ja toiveiden mu-
kaan. Opiskelija noudattaa hyviä käytöstapoja toimien työssään asiallisesti, huolellisesti 
ja asiakkaan huomioiden. Hän tekee tarvittavat jälkitoimet ja ottaa vastaan asiakaspa-
lautetta ja välittää sitä eteenpäin. Opiskelija käyttää joustavasti ja vastuullisesti yrityksen 
varusteita, välineitä sekä toimistoteknisiä laiteita. Hallitsee yleiset toimisto-ohjelmat ja 
osaa käyttää niitä työssään monipuolisesti hyödyksi.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  
 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön soveltuvat tilat. 

o Opetuksen osana voi olla myös käyntejä matkailualan yrityksiin ja erilaisiin ta-
pahtumiin. 

 
Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppiminen 
ja vertaisoppiminen. 

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä.  

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. 

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-
taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  

 
Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetuskäyttöön 
tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä alan 
opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
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Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.1.1.4 Kielitaitoinen asiakaspalvelija  

 
Opiskelija palvelee yrityksen asiakkaita suomen kielellä ja suoriutuu asiakaspalvelutilan-
teesta eri viestintävälineitä käyttäen. Hän hoitaa matkailualanpalvelutilanteen joustavasti 
ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija hyödyntää alakohtaista kielitaitoaan 
matkailualan asiakaspalvelutehtävissä ja hallitsee siinä tarvittavan sanaston sekä fraasit. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön soveltuvat tilat 

 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä.  
o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-

töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintaväli-
neitä.  

o Hän osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yksilö- 
pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 

o Opiskelija kehittää ja hyödyntää äidinkielen (suomi), tutkinnon osaan sisältyvän 
toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen avulla asiakaspalvelun taitojaan 
vuorovaikutustilanteissa. 

o Osallistavat menetelmät toimivat osana lähiopetusta esimerkiksi kuviteltuja tai 
aitoja asiakaspalvelutilanteita ja tekemällä oppimista. 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä.  

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-
taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  

 
Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään äidinkielen (suomi), tutkinnon osaan sisältyvän toisen koti-
maisen kielen ja yhden vieraan kielen matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetus-
käyttöön tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä 
alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia 
 
Osaamisen arviointi  
 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
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arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen tutkinnon osa, 
45 osp  

2.2.1 Matkailupalvelujen toteuttaminen 

Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija 

o valmistautuu matkailuympäristössä ja- tehtävissä tapahtuviin asiakaspalvelutilan-
teisiin 

o ottaa vastaan asiakkaita ja selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita 
o palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita matkailuyrityksen liikeideaa tai 

toimintatapaa noudattaen 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään 
o päättää asiakaspalvelutilanteen ja tekee jälkitoimi 
o tekee yhteistyötä matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa 

 
Osaamisen arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnon-
osat/103920 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 

Aiemmat opinnot, toisen kotimaisen kielen taito, vieraan kielen taito tai työkokemuksen 
kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osassa vaadittavan ensiapu-osaamisen opiskelija 
voi osoittaa esittämällä voimassa olevan ja EA2 kortin. Tutkinnon osan osaamistavoitteita 
esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksi-
assa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

 
 Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet 

o Alueelliset matkailupalvelut 
o Palvelujen turvallisuus 
o Laatutyö matkailupalveluissa 
o Matkailupalvelujen kannattavuus 
o Matkailupalvelut vieraalla kielellä 
o Tapahtuman järjestäminen 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Kaikille toimintokokonaisuuksille yhteisiä oppimistavoitteita ovat elinikäisen oppimisen 
avaintaitoihin liittyen ammattietiikan osa-alueet. Tämän tutkinnon osan tavoitteita tukevat 
ja siihen integroituu oppimistavoitteita yhteisistä opinnoista: toinen kotimainen kieli, vieras 
kieli, äidinkieli, ympäristöosaaminen, työelämätaidot, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen, fysiikka, kemia, yhteiskuntataidot, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta, ter-
veystieto ja kulttuurien tuntemus. 

 
 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103920
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103920
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2.2.1.1 Alueelliset matkailupalvelut 

 
Opiskelija osaa etsiä, välittää ja tulkita tietoa matkailupalveluista, -tuotteista ja tapahtu-
mista ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin. Hän tunnistaa matkailutuotteiden ja palvelu-
jen kehittämistarpeet. Hän palvelee asiakkaita markkinoiden ja myyden sekä huomioiden 
asiakkaan kulttuuritaustan. 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  
 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön 
varustettu oppimisympäristö  

 
Oppimismenetelmät 

o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-
töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä. 
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-

taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  
 

Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetuskäyttöön 
tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä alan 
opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 
 

2.2.1.2 Palvelujen turvallisuus  

 
Opiskelija tuntee palveluun liittyvän turvallisuus-suunnitelman. Hän huomioi turvallisuu-
den palvelutilanteen erivaiheissa ja osaa toimia sen mukaisesti huomioiden asiakkaan ja 
oman turvallisuutensa. Hän arvioi palvelutilanteen turvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä 
ja osaa toimia ennakoiden ja huolehtien asiakasturvallisuudesta omatoimisesti. Hän hal-
litsee tasoa EA2 vastaavat ensiaputaidot. 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
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mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Opiskelijaa ohjataan tehtävien suorittamiseen liittyvässä tiedonhankin-
nassa. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu.  

 
Oppimisen eteneminen  
 
Toteutuu yleensä opintojen keskivaiheessa. Opiskelijalla pitää olla suoritettuna EA1 vas-
taavat ensiaputaidot. 
 

  Oppimisympäristöt  
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön 

varustettu oppimisympäristö  
o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 

 
  Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät esimerkiksi 
kuviteltuja tai aitoja asiakaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppi-
mista. 

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä. Käytännön harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi varausjär-
jestelmien avulla tehtäviä asiakaspalvelutilanteiden harjoituksia. 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä.  
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 

palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.2.1.3 Laatutyö matkailupalveluissa  

 

Opiskelija selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset ja asettaa työlleen neuvottelemalla 
laatutavoitteita ja toimii niiden mukaisesti. Hän osaa arvioida omaa toiminnan ja työn on-
nistumista toteutuksen erivaiheissa ja arvio kehittämistarpeita. Hän huomioi kestävän toi-
mintatavan mukaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöratkaisuja yrityksen kilpailuteki-
jänä. Hän toimii ympäristövastuulisesti arvostaen luontoa ja ympäristöä. Opiskelija toimii 
yhteistyössä eri tahojen kanssa ymmärtäen laadun merkityksen ja toimii sen mukaisesti. 
Hän kuuntelee asiakaskokemuksia ja vie palautteen eteenpäin sekä osallistuu toiminnan 
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kehittämiseen. Hän arvio oma toimintaansa sekä työtänsä sen eri vaiheissa ja osaa sen 
perusteella kehittää toimintaansa.   

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö.  

 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät esimerkiksi 
kuviteltuja tai aitoja asiakaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppi-
mista. 

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden 
avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin.  

 
Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 

 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 

2.2.1.4 Matkailupalvelujen kannattavuus 

 

Opiskelija osaa toimia yrityksen liikeidean mukaisesti ja huomioi työssään taloudellisen 
kannattavuuden. Hän toimii myynti-ja markkinointihenkisesti ja ymmärtää oman työnsä 
taloudelliset vaikutukset ja käytettävissä olevat resurssit. 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
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käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisen eteneminen 
 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu tila. 
o Tutustuminen matkailualan yritystoiminnan kannattavuuteen yrityksissä tai vierai-

lujen kautta. 
 

Oppimismenetelmät 
o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 

asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät. 

o Yritysvierailut tai vierailijat yrityksistä 
o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-

tää verkkoympäristöä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä. 
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-

taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  
 

Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetuskäyttöön 
tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä alan 
opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.2.1.5 Matkailupalvelut vieraalla kielellä 

 
Opiskelija selviytyy matkailupalvelujen opastus- ja ohjaustilanteesta joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. Hän hyödyntää alakohtaista kielitaitoaan työssään hal-
liten siinä tarvittavan sanaston ja asiakaspalvelutilanteessa käytettävät fraasit.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  
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Oppimisympäristöt 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 

harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö  
 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät esimerkiksi 
kuviteltuja tai aitoja asiakaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppi-
mista. 

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden 
avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin.  

 
Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen matkailualan 
ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetuskäyttöön tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja – 
verkkojulkaisuja, internet sivustoja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- 
ja verkkomateriaalia 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 

2.2.1.6 Tapahtuman järjestäminen 

 
Opiskelija osaa valmistua tapahtuman pukeutumalla yrityksen ja tilanteen vaatimusten 
mukaan. Hän on perehtynyt työ- ja asiakaspalvelutilanteeseen ja huolehtii toimintaympä-
ristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän suunnittelee työnsä ja tekee matkailupalvelun 
toteutukseen vaadittavia valmistelutöitä. Hän ottaa asiakkaat vastaan yrityksen toiminta-
ohjeiden mukaan ja ohjaa asiakkaita palvelujen toteutuksessa. Hän huomioi asiakkaiden 
erityistarpeet ja toiveet. Hän ottaa vastaa vastaan palautetta ja tekee tarvittavat jälkitoi-
met. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisen eteneminen 
 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön 
varustettu oppimisympäristö  



 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  19 (59) 
Matkailualan tutkintokohtainen opetussuunnitelma 

o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa  
 
Oppimismenetelmät 

o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-
töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä. 
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-

taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  
 

Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään äidinkielen (suomi), tutkinnon osaan sisältyvän toisen koti-
maisen kielen ja yhden vieraan kielen matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetus-
käyttöön tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä 
alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia 
 
Osaamisen arviointi  

 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista.  

 

2.3 Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollinen 
tutkinnon osa, 45 osp  

2.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Opiskelija  

o esittelee, suosittelee ja neuvoo matkailupalvelujen suunnittelussa, valintojen te-
kemisessä ja ostamisessa  

o myy ja tekee varauksia 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o hankkii asiakkaan tarvitsemaa tietoa matkailuyrityksessä tai organisaatiossa ole-

via tietojärjestelmiä hyödyntäen 
o tekee yhteistyötä matkailupalvelujen tuottajien kanssa 
o sopii maksutavoista ja tarvittaessa ottaa vastaan maksun eri maksutavoilla 
o varmistaa asiakastyytyväisyyden 
o osallistuu tarvittavien neuvonta- tai informaatiomateriaalien tekemiseen 
o arvioi omaa työtä ja toimintaansa 

 
Osaamisen arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnon-
osat/103921 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 

Aiemmat opinnot, toisen kotimaisen kielen taito, vieraan kielen taito ja työkokemuksen 
kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja sel-
vittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja 
toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja 
aikataulun mukaisesti. 

 
 Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet 

o Maailman matkailukohteiden ja kulttuurien tuntemus 
o Matkatoimistotoiminta ja lainsäädäntö 
o Myynti- ja neuvontatyö vieraalla kielellä 
o Markkinointi ja myyntityö 
o Tuotteistaminen ja kehitystyö 
o Matkailualan yritystoiminta 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Kaikille toimintokokonaisuuksille yhteisiä oppimistavoitteita ovat elinikäisen oppimisen 
avaintaitoihin liittyen ammattietiikka sekä oman toiminta- ja työkyvyn ylläpito. Tämän tut-
kinnon osan tavoitteita tukevat ja siihen integroituu oppimistavoitteita yhteisistä opin-
noista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, äidinkieli, ympäristöosaaminen, työelämätai-
dot, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, matematiikka, yhteiskuntataidot, 
työkyvyn ylläpitäminen, liikunta, terveystieto ja kulttuurien tuntemus.  

 

2.3.1.1 Maailman matkailukohteiden ja kulttuurien tuntemus 

 
Opiskelija osaa etsiä, välittää ja tulkita tietoa matkailullisesti merkittävistä kohdemaista ja 
niiden erityispiirteistä sekä pystyy suosittelemaan niitä erilaisille asiakasryhmille. Hän tie-
tää näiden maiden sijainnin, matkailullisen luonteen ja palvelutarjonnan. Opiskelija osaa 
huomioida erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten erityistarpeet ja pystyy suosittelemaan 
heille sopivia matkailupalveluita. 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön 
varustettu oppimisympäristö  

o Matkailualan tapahtumat ja messut 
 
Oppimismenetelmät 

o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-
töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä. 
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o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä. 
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-

taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  
 

Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetuskäyttöön 
tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä alan 
opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 
 

2.3.1.2 Matkatoimistotoiminta ja lainsäädäntö  

 
Opiskelija tuntee matkatoimistotoimintaa ja sen merkityksen osana matkailualaa. Hän 
osaa hankkia tietoa käyttäen monipuolisesti yrityksen tai organisaation toimistosovelluk-
sia, varausjärjestelmiä ja muita tiedonhankintakanavia. Hän pystyy hyödyntämään hank-
kimaansa tietoa matkailupalvelujen myynnissä ja varausten tekemisessä. Opiskelija osaa 
sopia ja hoitaa maksutavat tai -järjestelyt. Hän tuntee työhönsä liittyvät dokumentit ja osaa 
toimittaa ne asiakkaalle. Opiskelija tuntee ja osaa noudattaa alan lainsäädäntöä ja työyh-
teisön sääntöjä. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Opiskelijaa ohjataan tehtävien suorittamiseen liittyvässä tiedonhankin-
nassa. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu.  

 
Oppimisen eteneminen  
 

  Oppimisympäristöt  
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön 

varustettu oppimisympäristö  
o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 

 
  Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät esimerkiksi 
kuviteltuja tai aitoja asiakaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppi-
mista. 
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o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä. Käytännön harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi varausjär-
jestelmien avulla tehtäviä asiakaspalvelutilanteiden harjoituksia. 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä.  
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 

palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.3.1.3 Myynti- ja neuvontatyö vieraalla kielellä  

 

Opiskelija selviytyy myynti- ja neuvontatyön palvelutilanteesta joustavasti ruotsin kielellä 
ja yhdellä vieraalla kielellä. Hän hyödyntää alakohtaista kielitaitoaan myynti- ja neuvonta-
työssä halliten siinä tarvittavan sanaston ja asiakaspalvelutilanteessa käytettävät fraasit.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisen eteneminen 
 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö  

 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät esimerkiksi 
kuviteltuja tai aitoja asiakaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppi-
mista. 

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
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o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden 
avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin.  

 
 

Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen matkailualan 
ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetuskäyttöön tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja  
-verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- 
ja verkkomateriaalia. 
 

 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 

2.3.1.4 Markkinointi ja myyntityö 

 

Opiskelija osaa valmistautua työtehtäväänsä yrityksen tai organisaation ohjeiden mukai-
sesti noudattaen tilanteeseen sopivaa ja sääntöjen mukaista pukeutumista. Hän osaa 
omatoimisesti valmistella työympäristönsä sekä tarvittavan laitteiston myynti- ja neuvon-
tatoimintaan sekä huolehtia työympäristön siisteydestä. Opiskelija osaa kohdata asiak-
kaan ja selvittää tämän tarpeet ja toiveet olennaisia tiedonhankintatapoja hyödyntäen ja 
ottaa vastaan toimeksiannon. Hän esittelee erilaiset palvelut ja vaihtoehdot kattavasti 
sekä tukee asiakkaan ostopäätöstä. Opiskelija osaa varata sekä myydä erilaisia matkai-
lupalveluja, oheistuotteita ja lisäpalveluja ja käyttää eri viestintävälineitä. Opiskelija osaa 
varmistaa asiakastyytyväisyyden ja vastaanottaa sekä kerätä aktiivisesti asiakaspa-
lautetta. Hän osaa tuottaa neuvontamateriaalia työryhmän jäsenenä. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisen eteneminen 
 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön soveltuvat tilat. 

o  Matkailualan yritykset ja erilaiset tapahtumat. 
 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät esimerkiksi 
kuviteltuja tai aitoja asiakaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppi-
mista. 

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä. 
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o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. 

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-
taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  
 

Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetuskäyttöön 
tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä alan 
opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.3.1.5 Tuotteistaminen ja kehitystyö 

 
Opiskelija tuntee matkailualan tuotteet ja palvelut ja osaa arvioida niiden tarjonnan kehi-
tystä ja kehittämisen mahdollisuuksia. Hän osaa laskea tuotteen ja palvelun kustannuksia 
ja tietää kustannusten muodostumisen periaatteita. Opiskelija tietää asiakaspalautteen 
merkityksen tuotteen tai palvelun kehityksessä ja kehittämisessä.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön soveltuvat tilat 

 
Oppimismenetelmät 

o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-
töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä. 
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-

taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  
 

Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetuskäyttöön 
tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä alan 
opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia 
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Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä.
  

2.3.1.6 Matkailualan yritystoiminta 

 
Opiskelija tuntee matkailualan yrittäjyyteen liittyviä erityispiirteitä ja osaa arvioida alan lii-
ketoimintaa ja sen kehittymistä. Hän tietää mitä tarkoitetaan sisäisellä yrittäjyydellä ja 
osaa arvioida oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia, kehittämistavoitteita sekä 
mahdollisuuksia toimia matkailualalla. Opiskelija osaa toimia sekä itsenäisesti että yhteis-
työssä muiden kanssa ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustilanteissa huomioimalla tarvit-
taessa seuraavan työvaiheen. Hän tietää mitä tehokkaasti ja kustannustietoisesti toimimi-
nen tarkoittaa. Opiskelija osaa toimia yrityksen liikeidean ja kestävän kehityksen mukai-
sesti. Hän tietää mitä laatutavoitteilla tarkoitetaan yrityksen toiminnassa ja mitä niiden mu-
kaisesti toimimisella tarkoitetaan. Opiskelija tuntee matkailualan työsuojelumääräykset ja 
työehtosopimukset sekä osaa toimia niiden mukaisesti. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön 
varustettu oppimisympäristö  

o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa  
 
Oppimismenetelmät 

o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-
töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä. 
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-

taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  
 

Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään äidinkielen (suomi), tutkinnon osaan sisältyvän toisen koti-
maisen kielen ja yhden vieraan kielen matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetus-
käyttöön tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivustoja sekä 
alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia 
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Osaamisen arviointi  
 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

2.4 Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp  

2.4.1 Majoituspalvelut 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
 Opiskelija  

o kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja muita asiakastiloja  
o hoitaa varausjärjestelyjä, vastaanottaa ja majoittaa asiakkaita 
o valmistaa aamiaisia, laittaa niitä tarjolle tai pakkaa ja kuljettaa asiakkaille  
o perii maksuja tai välittää tietoja laskutusta varten 

 
Osaamisen arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnon-
osat/103924 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 

Tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen opiskelija voi todentaa esittämällä todistuksen 
vastaavista opinnoista tai työtehtävistä ja täydentää sitä tarvittaessa näytöllä. Ravitsemis-
palvelujen osuuteen liittyvä hygieniaosaaminen voidaan todentaa esittämällä suoritettu 
hygieniapassi. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko 
tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaami-
sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun 
mukaisesti. 

  
 Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet 

o Ravitsemispalvelut 
o Majoitusliikkeen toiminnot 
o Puhtaanapito 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Kaikille toimintokokonaisuuksille yhteisiä oppimistavoitteita ovat työprosessin hallintaan 
liittyen ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehtiminen ja jätteiden lajitteleminen 
sekä asiakkaiden tervehtiminen, huomioiminen ja matkailijoiden palveleminen. Lisäksi 
elinikäisen oppimisen avaintaitoihin liittyen yhteisiä oppimistavoitteita ovat yhteisvuorovai-
kutus- ja yhteistyötaidot ja ammattietiikka. 

 

2.4.1.2 Ravitsemispalvelut 

 
Opiskelija osaa hoitaa toimipaikan liikeidean mukaisen aamiaistarjoilun aamiaishuo-
neessa tai pakkaa aamiaisen ja huolehtii kuljettamisen asiakkaalle. Hän perehtyy aamiai-
sen valmistuksessa käytettäviin raaka-aineisiin, niiden valmistusvälineisiin, ja osaa käyt-
tää niitä tarkoituksenmukaisesti. Hän toimii työssään hygieniavaatimusten mukaisesti ja 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103924
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103924
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osaa myös hoitaa keittiön puhtaanapitoa ja astiahuoltoa. Opiskelija kiittää asiakasta ja 
toivottaa tervetulleeksi uudestaan, hän osaa periä maksun eri maksutavoilla ja tiedustella 
palautetta. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Opettaja havainnoi, ohjaa ja arvioi opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Oh-
jauksen tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia pääs-
täkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Oppimisen arviointi on op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kannustetaan opiskelijaa tiedol-
liseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Opettaja 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimisen arvioinnissa opiskelija arvioi itseään 
suhteessa oppimistavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opintosuo-
ritusotteeseen merkinnällä S, kun tavoite on saavutettu. 

 
Oppimisen eteneminen  
 
Asiakasturvallisuus työssä toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet tulee olla saavutettu 
tai hygieniapassi suoritettuna ennen tätä toimintakokonaisuutta. 
 

  Oppimisympäristöt  
o Oppilaitoksen opetuskeittiössä sekä -ravintolassa tai aidossa työympäristössä. 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu opiskelu- ja opetus-

käyttöön tarkoitettu oppimisympäristö  
o Itsenäisenä tai ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
  Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät. 

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä ja käytännön harjoitustöitä. Käytän-
nön harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi ruuanvalmistusta opetuskeittiössä tai tar-
joiluharjoituksia. 

o Opetuksen osana voi olla myös opintokäyntejä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä.  
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 

palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin.  

 
Oppimismateriaalit  

 
Opetuksessa hyödynnetään matkailu- ja ravitsemisalan kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja, 
internet sivustoja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateri-
aalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.4.1.3 Majoitusliikkeen toiminnot  

 
Opiskelija osaa toimia toimipaikan varauskäytänteen mukaisesti, tehdä varauksia, vas-
taanottaa asiakkaita ja hoitaa maksujärjestelyjä tai laskuttaa asiakasta. Opiskelija osaa 
tiedustella asiakkaiden tarpeita ja toiveita sekä esitellä toimipaikan palveluja ja mahdolli-
suuksia. Hän huomioi ja vertailee erilaisten aamiaismajoitusta tarjoavien toimipaikkojen 
palvelutarjontaa toiminta- ja palvelutapoja. Opiskelija osaa toimia oman, työyhteisön ja 
asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Opiske-
lija kiittää asiakasta ja toivottaa tervetulleeksi uudestaan, hän osaa periä maksun eri mak-
sutavoilla ja tiedustella palautetta. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Opiskelijaa ohjataan tehtävien suorittamiseen liittyvässä tiedonhankin-
nassa. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu. 

 
Oppimisympäristöt  

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön 
varustettu oppimisympäristö  

o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 
o Matkailualan tapahtumat ja messut 

 
Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä. 
o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, harjoitustöitä ja hyödyntää verkko-

ympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintavälineitä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Opetuksen osana voi olla vierailijaluentoja ja opintokäyntejä erilaisiin alan toimi-

paikkoihin. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä.  
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 

palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin.  

o Käytännön harjoitustyöt voivat olla varausjärjestelmien avulla tehtäviä asiakas-
palvelutilanteiden harjoituksia.  

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoi-
tusten sekä niistä saamiensa palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkin-
non osan arvioinnin kohteiden kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
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Osaamisen arviointi 
 
Tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.4.1.4 Puhtaanapito  

 
Opiskelija osaa kunnostaa ja huoltaa majoitustilat sekä tarvittaessa lämmittää saunan ja 
kunnostaa myös saunatiloja. Hän osaa valita ja käyttää puhtaanapidossa tarvittavia me-
netelmiä, aineita ja välineitä. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Oppilaitoksen opetuskeittiössä sekä -ravintolassa tai aidossa työympäristössä. 
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu opiskelu- ja opetus-

käyttöön tarkoitettu oppimisympäristö  
o Itsenäisenä tai ohjattuna verkko-opiskeluna 

 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä 
o Käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitustöitä ja verkkoym-

päristön hyödyntäminen 
o Käytännön harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi puhtaanapidon perustöiden harjoi-

tuksia. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä. Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden 
avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi  

 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista.  
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2.4.3 Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o suunnittelee markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakasryhmille 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 
o osallistuu yrityksen tai organisaation markkinointiviestinnän toimenpiteiden to-

teuttamiseen 
o seuraa markkinointiviestinnän toimenpiteiden onnistumista. 

 
Osaamisen arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnon-
osat/103923 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 

 
Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. Tut-
kinnon osassa vaadittavan osaamisen opiskelija voi todentaa esittämällä todistuksen vas-
taavista opinnoista tai työtehtävistä ja täydentää sitä tarvittaessa näytöllä.  

 
 Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet 

o Markkinointiviestintä vieraalla kielellä 
o Sähköinen viestintä matkailuyrityksessä 
o Markkinointiviestinnän prosessit ja materiaalit 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
Kaikille toimintokokonaisuuksille yhteisiä oppimistavoitteita ovat elinikäisen oppimisen 
avaintaitoihin liittyen yhteisvuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja ammattietiikkaan liittyvät 
taidot. 
 

2.4.3.1 Markkinointiviestintä vieraalla kielellä 

 
Opiskelija osaa palvella asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla kielellä. 

 

Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Opettaja havainnoi, ohjaa ja arvioi opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Oh-
jauksen tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia pääs-
täkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Oppimisen arviointi on op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kannustetaan opiskelijaa tiedol-
liseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Opettaja 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimisen arvioinnissa opiskelija arvioi itseään 
suhteessa oppimistavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opintosuo-
ritusotteeseen merkinnällä S, kun tavoite on saavutettu.  

  
 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103923
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103923
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  Oppimisympäristöt  
o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilantei-

denharjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön soveltuvat tilat 
 

  Oppimismenetelmät  
o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä.  
o Opiskelija tekee käytännön harjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-

töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintaväli-
neitä.  

o Hän osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yksilö- 
pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 

o Opiskelija kehittää ja hyödyntää äidinkielen (suomi), tutkinnon osaan sisältyvän 
toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen avulla asiakaspalvelun taitojaan 
vuorovaikutustilanteissa. 

o Osallistavat menetelmät toimivat osana lähiopetusta esimerkiksi kuviteltuja tai 
aitoja asiakaspalvelutilanteita ja tekemällä oppimista. 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä.  

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-
taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  

 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään äidinkielen (suomi), tutkinnon osaan sisältyvän toisen koti-
maisen kielen ja yhden vieraan kielen matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja opetus-
käyttöön tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet sivustoja 
sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.4.3.2 Sähköinen viestintä matkailuyrityksessä  

 
Opiskelija osaa toteuttaa markkinointiviestinnän toimenpiteitä sekä seuraa niiden onnis-
tumista. Hän osaa tuottaa työryhmässä tai sen sopivan tavan mukaan markkinointivies-
tinnän materiaalia. Hän käyttää sähköistä viestintää, tarvittavia tietoverkkoja ja ohjelmia. 
Hän valitsee ja käyttää yrityksen omia tai yhteismarkkinointiin sopivia jakelukanavia sekä 
hyödyntää erilaisia asiakastutkimuksia ja tilastoja. Opiskelija hakee ja löytää asiakas- ja 
tuotetietoa sekä hyödyntää saamiansa tietoja laatiessaan erilaisille kohderyhmille näiden 
tarpeisiin ja toiveisiin vastaavia markkinointiviestinnän materiaaleja. Hän löytää erilaisia 
tapoja toteuttaa markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakkaille tai asiakasryh-
mille. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Opiskelijaa ohjataan tehtävien suorittamiseen liittyvässä tiedonhankin-
nassa. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu.  
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  Oppimisympäristöt  

o Opiskelijalle on tärkeää päästä opintojensa aikana tutustumaan käytännössä eri-
laisiin tapoihin tehdä sähköistä markkinointiviestintää. Tämä voi tapahtua esimer-
kiksi yritys-casen, opintokäyntien tai erilaisten tiedonetsintä- ja harjoitustehtävien 
muodossa.  

o Oppiminen tapahtuu lähiopetuksena luokkaopetuksena tieto- ja viestintätekniikan 
välineillä varustetussa tilassa tai muissa oppilaitoksen työympäristöissä. Lisäksi 
se voi tapahtua itsenäisenä tai ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
 Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä. Opiskelija tekee suulli-
sia ja kirjallisia tehtäviä, harjoitustöitä ja hyödyntää verkkoympäristöä sekä moni-
puolisesti eri tiedonhankintavälineitä.  

o Käytännön harjoitustyöt voivat olla erilaisten sähköisten viestintäkanavien, sovel-
lusten ja ohjelmien avulla tehtäviä markkinointiviestinnän harjoituksia. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn.  

o Opetuksena osana voi olla vierailijaluentoja tai opintokäyntejä erilaisiin alan yri-
tyksiin.  

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä.  

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 
palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään viestintäalan kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja, internet sivus-
toja sekä muuta alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.4.3.3 Markkinointiviestinnän prosessit ja materiaalit  

 

Opiskelija suunnittelee markkinointiviestintää yrityksen asiakasryhmille tai yhteismarkki-
nointiorganisaatiossa tai etsii uusia kohdealueita ja asiakasryhmiä. Hän esittelee, myy tai 
markkinoi matkailutuotteita ja -palveluja. Hän laatii työryhmässä matkailutuotteelle tai  
-palvelulle markkinointiviestinnän suunnitelman ja pienimuotoisen budjetin. Hän toteuttaa 
markkinointiviestinnän toimenpiteitä ja seuraa toimenpiteiden onnistumisia. Hän osaa 
tuottaa työryhmässä tai sen sopiman tavan mukaan markkinointiviestinnän materiaalia. 
Hän valitsee ja käyttää yrityksen omia tai yhteismarkkinointiin sopivia jakelukanavia sekä 
hyödyntää erilaisia asiakastutkimuksia ja tilastoja. Opiskelija hakee ja löytää asiakas- ja 
tuotetietoa sekä hyödyntää saamiansa tietoja laatiessaan erilaisille kohderyhmille näiden 
tarpeisiin ja toiveisiin vastaavia markkinointiviestinnän materiaaleja. Hän löytää erilaisia 
tapoja toteuttaa markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakkaille tai asiakasryh-
mille. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
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käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu 

 
Oppimisympäristöt 

o Opiskelijalle on tärkeää päästä opintojensa aikana tutustumaan käytännössä eri-
laisiin tapoihin tehdä markkinointiviestintää matkailualan yrityksissä. Tämä voi 
tapahtua esimerkiksi yrityscasen, opintokäyntien tai erilaisten tiedonetsintä- ja 
harjoitustehtävien muodossa.  

o Oppiminen tapahtuu pääasiassa lähiopetuksena luokkaopetuksena tieto- ja vies-
tintätekniikan välineillä varustetussa tilassa tai muissa oppilaitoksen työympäris-
töissä. Lisäksi se voi tapahtua itsenäisenä tai ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä. Opiskelija tekee suulli-
sia ja kirjallisia tehtäviä, harjoitustöitä ja hyödyntää verkkoympäristöä sekä moni-
puolisesti eri tiedonhankintavälineitä.  

o Käytännön harjoitustyöt voivat olla erilaisia käytännönläheisiä kirjallisia tai suulli-
sia markkinointiviestinnän eri keinojen harjoituksia ja materiaalin tuottamista. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn.  

o Opetuksena osana voi olla vierailijaluentoja tai opintokäyntejä erilaisiin alan yri-
tyksiin.  

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä.  

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 
palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään markkinointi- ja viestintäalan kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja, 
internet sivustoja sekä muuta alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkko-
materiaalia. 
 

 Osaamisen arviointi  
 

Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 

2.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
 Opiskelija 

o selvittää asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeita ja toiveita  
o hakee tietoa, esittelee ja myy matkailupalvelutuotteita  
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o palvelee asiakkaita matkan tai matkailupalvelun suunnittelussa ja ostopäätök-
senteossa  

o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa  
o tekee asiakaspalvelutilanteen päättämiseen liittyvät toimet 
o tekee jälkimarkkinoinnin toimenpiteitä 

 
Osaamisen arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnon-
osat/103926 
 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 

Tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen opiskelija voi todentaa esittämällä todistuksen 
vastaavista opinnoista tai työtehtävistä ja täydentää sitä tarvittaessa näytöllä. Tutkinnon 
osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua 
aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tun-
nustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

 
Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet 

o Tuotetuntemus ja tiedonhankinta 
o Matkustusdokumentit ja lainsäädäntö 
o Neuvonta- ja myyntityö 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
Kaikille toimintokokonaisuuksille yhteisiä oppimistavoitteita ovat elinikäisen oppimisen 
avaintaitoihin liittyen ammattietiikka. 

 

2.4.5.1 Tuotetuntemus ja tiedonhankinta 

 
Opiskelija osaa hakea tietoa ja selvittää saatavuuden erilaisista matkailijaa kiinnostavista 
tapahtumista, matkailupalveluista tai -tuotteista huomioiden kestävän toimintatavan. Hän 
hallitsee viestintä- ja tiedonhankintavälineiden ja varausjärjestelmien monipuolisen käytön 
ja osaa hyödyntää niitä matkojen varaamisessa, matkailupalvelujen saatavuuden selvit-
tämisessä, suunnittelussa, ja yhdistämisessä kokonaisuuksiksi tai valmismatkojen tarjoa-
misessa. Hän osaa tuottaa ja toimittaa asiakkaalle varausvahvistuksen sekä käyttää do-
kumenttien tuottamiseen ja toimittamiseen tarvittavia tietoteknisiä välineitä. Opiskelija tie-
tää erityyppisten matkailutuotteiden hinnoitteluperiaatteet ja hinnoittelee eri tuoteryhmien 
tuotteita niiden mukaisesti.  

. 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Opettaja havainnoi, ohjaa ja arvioi opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Oh-
jauksen tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia pääs-
täkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Oppimisen arviointi on op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kannustetaan opiskelijaa tiedol-
liseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Opettaja 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimisen arvioinnissa opiskelija arvioi itseään 
suhteessa oppimistavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opintosuo-
ritusotteeseen merkinnällä S, kun tavoite on saavutettu.  

 
Oppimisympäristöt  

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön 
varustettu oppimisympäristö  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103926
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103926
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o Matkailualan yritykset  
o Matkailualan tapahtumat ja messut 

 
Oppimismenetelmät  

o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-
töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintaväli-
neitä. Käytännön harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi varausjärjestelmien avulla 
tehtäviä asiakaspalvelutilanteiden harjoituksia 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Osallistavia menetelmiä osana lähiopetusta esimerkiksi kuviteltuja tai aitoja asia-
kaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppimista  

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä 
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-

taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  
 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.4.5.2 Matkustusdokumentit ja lainsäädäntö  

 
Opiskelija tuntee erilaisia matkustusdokumentteja, alan vakuutus- ja viisumipalvelut ja 
niitä tuottavat kotimaiset ja kansainväliset organisaatiot. Hän tuntee tapauskohtaisesti oi-
keat varaus-, peruutus- ja maksuehdot ja tietää matkapaketin ja valmismatkan kokoami-
seen ja myyntiin vaikuttavan kotimaisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja säädösten 
soveltamisen.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Opiskelijaa ohjataan tehtävien suorittamiseen liittyvässä tiedonhankin-
nassa. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu. 
 
Oppimisympäristöt  

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön 
varustettu oppimisympäristö  

 
Oppimismenetelmät 

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintavälineitä. 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
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o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. 

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 
palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.4.5.3 Neuvonta- ja myyntityö  

 
Opiskelija osaa palvella asiakkaita palveluhenkisesti sekä selvittää aktiivisesti ja myöntei-
sen vuorovaikutteisesti asiakkaan tarpeita ja toiveita. Hän hallitsee monipuolisesti erilaisia 
viestintä- ja tiedonhankinta-välineitä sekä varausjärjestelmiä. Opiskelija osaa tehdä itse-
näisesti tarvittavia varauksia, hoitaa maksujärjestelyt sekä tuottaa ja toimittaa asiakkaalle 
varausvahvistuksen ja matkustusdokumentit ja päättää asiakaspalvelutilanteen huomioi-
den jälkimarkkinoinnin toimenpiteet. Hän osaa esitellä sekä myydä asiakkaille erilaisia 
matkailupalvelutuotteita hintoineen, kertoa kohteiden sijainnista, tunnuspiirteistä, kulku-
yhteyksistä, tarjota vaihtoehtoja sekä kertoa matkailijaa kiinnostavista tapahtumista osana 
tuote-esittelyä. Opiskelija osaa tiedottaa ja kertoa tapauskohtaisesti oikeista varaus-, pe-
ruutus- ja maksuehdoista sekä alan vakuutus- ja viisumipalveluista. Hän hyödyntää ala-
kohtaista kielitaitoaan matkailu- ja matkatoimistopalveluiden työssään ja hallitsee siinä 
tarvittavan sanaston sekä asiakaspalvelutilanteessa käytettävät fraasit. Opiskelija osaa 
palvella asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö  

o  Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 
o Matkailualan tapahtumat ja messut 
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Oppimismenetelmät 
o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten vertaisoppimi-

nen sekä yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä osana lähiopetusta esi-
merkiksi kuviteltuja tai aitoja asiakaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja teke-
mällä oppimista.  

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä. Käytännön harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi varausjär-
jestelmien avulla tehtävät asiakaspalvelutilanteiden harjoitukset. 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Itsenäistä tai ohjattua verkko-opiskelua 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä.  
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 

palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. Toisen 
kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu ja ope-
tuskäyttöön tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet sivustoja 
sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia 
 
Osaamisen arviointi  

 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista.  

 

2.4.17 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 

2.4.17.1 Opastuspalvelut, 15 ops , 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Opiskelija 

o valmistautuu opastuspalvelutilanteeseen 
o suunnittelee opastuksen sisältöjä ja aikatauluja 
o opastaa asiakkaita 
o hyödyntää alakohtaista kielitaitoa opastustilanteessa 
o päättää opastustilanteen 

 
Osaamisen arviointi  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnon-
osat/103928 
 
 
 
 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103928
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97332/ops/tutkinnonosat/103928
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Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 

Tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen opiskelija voi todentaa esittämällä todistuksen 
vastaavista opinnoista tai työtehtävistä ja täydentää sitä tarvittaessa näytöllä. Tutkinnon 
osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua 
aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tun-
nustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

 
Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet 

o Asiakaslähtöiset opastustilanteet 
o Luonto-, ohjelma- ja kulttuuriohjelmapalvelut 
o Opastus vieraalla kielellä 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
Kaikille toimintokokonaisuuksille yhteisiä oppimistavoitteita ovat elinikäisen oppimisen 
avaintaitoihin liittyen oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
dot ja ammattieettiset asiat. 

 

2.4.17.1.1 Asiakaslähtöiset opastustilanteet 

 
Opiskelija osaa valmistautua opastuspalvelutilanteeseen huomioimalla tilanteen vaatiman 
pukeutumisen, selvittämällä oma-aloitteisesti asiakkaiden taustat ja hankkimalla moni-
puolisesti, eri tiedonhankintatapoja käyttäen, tietoja opastettavasta asiasta tai kohteesta. 
Hän osaa suunnitella erilaisille ryhmille opastuksen aikatauluja ja sisältöjä, huomioimalla 
opastettavien kohteiden historian, nykytilanteen ja tulevaisuuden näkymät. Opiskelija 
osaa varata ja käyttää opastuksessa tarvittavia välineitä, varusteita tai lisäpalveluita. Hän 
osaa opastustilanteessa hallita ryhmää toimimalla oma-aloitteisesti, luovasti, joustavasti, 
tilannetajuisesti, asiakasturvallisuudesta huolehtien sekä huomioimalla asiakkaiden ja yh-
teistyökumppaneiden kulttuuritaustan, kiinnostuksen ja tiedon tarpeen. Hän osaa päättää 
opastustilanteen, kiittää asiakkaita henkilökohtaisella tavalla ja tiedustella aktiivisesti asia-
kaspalautetta ja kehittää sen pohjalta omaa työtään ja opastustoimintaa. Opiskelija ym-
märtää opastuspalveluihin liittyvän vaitiolovelvollisuuden merkityksen. Hän osaa toimia 
hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden sekä kestävän toimintatavan vaati-
musten mukaisesti.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Opiskelijaa ohjataan tehtävien suorittamiseen liittyvässä tiedonhankin-
nassa. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu.  

 
Oppimisympäristöt  

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö 

o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 
o Matkailualan tapahtumat ja messut 
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Oppimismenetelmät  
o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-

töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintaväli-
neitä 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Osallistavat menetelmät osana lähiopetusta esimerkiksi kuviteltuja tai aitoja asia-
kaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppimista sekä vierailijaluen-
toja ja opintokäyntejä 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä 

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-
taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  

 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

2.4.17.1.2 Luonto-, ohjelma- ja kulttuuriohjelmapalvelut 

 
Opiskelija osaa valmistautua luonnossa tapahtuvaan opastuspalvelutilanteeseen huomi-
oimalla tilanteen vaatiman pukeutumisen, selvittämällä oma-aloitteisesti asiakkaiden 
taustat ja hankkimalla monipuolisesti, eri tiedonhankintatapoja käyttäen, tietoja opastetta-
vasta asiasta tai kohteesta. Hän osaa suunnitella erilaisille ryhmille opastuksen aikatau-
luja ja sisältöjä, huomioimalla opastettavien kohteiden historian, nykytilanteen ja tulevai-
suuden näkymät. Opiskelija osaa varata ja käyttää luonnossa tapahtuvissa opastuksissa 
tai ohjelmapalveluissa tarvittavia välineitä, varusteita tai lisäpalveluita. Hän osaa opastus-
tilanteessa hallita ryhmää toimimalla oma-aloitteisesti, luovasti, joustavasti, tilannetajui-
sesti, asiakasturvallisuudesta huolehtien sekä huomioimalla asiakkaiden ja yhteistyö-
kumppaneiden kulttuuritaustan, kiinnostuksen ja tiedon tarpeen. Hän osaa päättää opas-
tustilanteen, kiittää asiakkaita henkilökohtaisella tavalla ja tiedustella aktiivisesti asiakas-
palautetta ja kehittää sen pohjalta omaa työtään ja opastustoimintaa. Opiskelija ymmärtää 
opastuspalveluihin liittyvän vaitiolovelvollisuuden merkityksen. Hän osaa toimia hyvien 
käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden sekä kestävän toimintatavan vaatimusten 
mukaisesti.    

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt  

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö  



 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  40 (59) 
Matkailualan tutkintokohtainen opetussuunnitelma 

o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 
o Matkailualan tapahtumat ja messut 

 
Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä. 
o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, harjoitustöitä ja hyödyntää verkko-

ympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintavälineitä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Itsenäistä tai ohjattua verkko-opiskelua 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä. 
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 

palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 

2.4.17.1.3 Opastus vieraalla kielellä 

 

Opiskelija osaa hyödyntää alakohtaista kielitaitoaan opastaessaan asiakkaita halliten 
siinä tarvittavan sanaston ja asiakaspalvelutilanteessa käytettävät fraasit.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö  

o  Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 
o Matkailualan tapahtumat ja messut 

 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät. Osallista-
vat menetelmät osana lähiopetusta esimerkiksi kuviteltuja tai aitoja asiakaspalve-
lutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppimista. 
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o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä. Käytännön harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi varausjär-
jestelmien avulla tehtävät asiakaspalvelutilanteiden harjoitukset. 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä.  
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 

palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit 
 
Toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen matkailualan ja asiakaspalvelun opiskelu 
ja opetuskäyttöön tarvittavia varusteita sekä kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet si-
vustoja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia.  
 
Osaamisen arviointi  

 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista.  

2.4.18 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp 

2.4.18.1 Messut ja tapahtumat 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

o tuntee toimialansa merkittävimmät messut ja tapahtumat 
o ymmärtää messujen tai tapahtuman taloudellisen merkityksen yrityksen kannalta 
o valmistautuu asiakaspalvelutilanteisiin messuilla ja tapahtumissa  
o vastaa asiakaspalvelusta yrityksen liikeideaa ja toimintatapaa noudattaen 
o käyttää ja ylläpitää tarvittavia materiaaleja, välineitä ja laitteita 
o varmistaa toiminnallaan asiakastyytyväisyyden ja osaa päättää asiakaspalveluti-

lanteen 
o arvioi omaa työtä ja toimintaansa 
o tekee messuihin ja tapahtumiin liittyviä jälkitoimia 
o tekee yhteistyötä messuihin ja tapahtumiin liittyvien yritysten, organisaatioiden ja 

viranomaisten kanssa 
 

Osaamisen arviointi Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja 
arvioinnista. 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 

 
Tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen opiskelija voi todentaa esittämällä todistuksen 
vastaavista opinnoista tai työtehtävistä ja täydentää sitä tarvittaessa näytöllä. Tutkinnon 
osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua 
aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tun-
nustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  
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Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet 
o Messu- ja tapahtumainfo 
o Kokous- ja kongressipalvelut 
o Asiakaspalvelu messuilla ja tapahtumissa 

 

2.4.18.1.1 Messu- ja tapahtumainfo  

 
Opiskelija tutustuu toimialan merkittävimpiin messuihin ja tapahtumiin. Hän tuntee niihin 
liittyvän lainsäädännön, turvallisuusmääräykset ja lupa-asiat. Hän on tutustunut asiantun-
tijaverkostoihin joita hyödyntämällä voi suunnitteella messujen ja tapahtumien, toteutusta 
ja markkinointia. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja sen avulla valmentautua messu- ja ta-
pahtumatyöhön. 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Opiskelijaa ohjataan tehtävien suorittamiseen liittyvässä tiedonhankin-
nassa. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tutkinnon osan oppimistavoitteiden 
saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavu-
tettu,  

 
Oppimisen eteneminen  
 
Opinnot sijoittuvat koko opintojen ajalle Ei muita etenemisen esteitä. 
 
Oppimisympäristöt  

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu opiskelu- ja opetus-
käyttöön tarkoitettu oppimisympäristö. 

o Itsenäisenä tai ohjattuna verkko-opiskeluna. 
o Erilaiset messut ja tapahtumat 

 
Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä. 
o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-

töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintaväli-
neitä.. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Osallistavat menetelmät osana lähiopetusta esimerkiksi kuviteltuja tai aitoja asia-
kaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppimista sekä vierailijaluen-
toja ja opintokäyntejä. 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. 

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-
taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  
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Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja – verkkojulkaisuja, internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
 
Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 

2.4.18.1.2 Kokous- ja kongressipalvelut  

 
Opiskelija tutustuu kokous- ja kongressipalveluihin. Hän tuntee Suomen merkittävimmät 
kokous- ja kongressipalvelujen tuottajat. Hän tietää miten hyvä kokous järjestetään ja tun-
nistaa asiakkaiden tarpeet. Hän tietää mitä välineistöä ja resursseja kokous- ja kongres-
sipalvelut vaativat. Opiskelija osaa hankkia tietoa kokous- ja kongressipalveluista. Hän 
osaa kerätä palautetta ja kehittää toimintaa sen myötä.  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Opiskelijaa ohjataan tehtävien suorittamiseen liittyvässä tiedonhankin-
nassa. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimispro-
sessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 
opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt  

o Tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla sekä asiakaspalvelutilanteiden 
harjoittelun opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu oppimisympäristö 

o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 
o Matkailualan tapahtumat ja messut 

 
Oppimismenetelmät  

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä. 
o Opiskelija tekee käytännönharjoituksia, suullisia tai kirjallisia tehtäviä, harjoitus-

töitä ja hyödyntää verkkoympäristöä sekä monipuolisesti eri tiedonhankintaväli-
neitä.. 

o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-
silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

o Osallistavat menetelmät osana lähiopetusta esimerkiksi kuviteltuja tai aitoja asia-
kaspalvelutilanteita, draamaharjoitteita ja tekemällä oppimista sekä vierailijaluen-
toja ja opintokäyntejä. 

o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 
soveltamiseen käytännössä. 

o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja kokeiden avulla. Hän vertaa oppimis-
taan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden kriteereihin  

 
Oppimismateriaalit  
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuus ja -verkkojulkaisuja, internet-sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia. 
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Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 
 

2.4.18.1.3 Asiakaspalvelu messuilla ja tapahtumissa  

 

Opiskelija osallistuu koko palveluprosessiin, suunnittelun, toteuttamiseen sekä jälkitoimiin 
messuilla ja tapahtumissa. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijalle annetaan ohjaavaa, kannustavaa ja motivoivaa palautetta oppimisen edisty-
misestä. Ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja 
mitä vielä pitää oppia päästäkseen määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. 
Oppimisen arviointi on oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta. Keskustelussa kan-
nustetaan opiskelijaa tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden soveltamiseen 
käytännössä. Oppimisen arvioinnissa opettaja havainnoi ja opiskelija arvioi itseään suh-
teessa oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä op-
pimisprosessia. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen 
ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Oppimistavoitteiden saavuttami-
nen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S kun tavoite on saavutettu  

 
Oppimisympäristöt 

o Matkailualan yritykset ja matkailukohteet kotimaassa 
o Matkailualan tapahtumat ja messut 

 
Oppimismenetelmät 

o Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten kuvitellut ja aidot 
asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, tekemällä oppimi-
nen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallistavat menetelmät.  

o Opiskelija tekee suullisia ja kirjallisia tehtäviä, käytännön harjoitustöitä ja hyödyn-
tää verkkoympäristöä. Käytännön harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi varausjär-
jestelmien avulla tehtävät asiakaspalvelutilanteiden harjoitukset. 

o Opetuksen osana voi olla myös vierailijaluentoja ja opintokäyntejä. 
o Opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osallistuen yk-

silö- pari- ja ryhmätyöskentelyyn. 
o Työssäoppiminen tähtää tiedolliseen ja taidolliseen kehittymiseen sekä niiden 

soveltamiseen käytännössä.  
o Opiskelija seuraa oppimistaan tehtävien ja harjoitusten sekä niistä saamiensa 

palautteiden avulla. Hän vertaa oppimistaan tutkinnon osan arvioinnin kohteiden 
kriteereihin. 

 
Oppimismateriaalit 
 
Opetuksessa hyödynnetään matkailualan kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja internet sivus-
toja sekä alan opintoihin sopivaa, ajankohtaista koulutus- ja verkkomateriaalia 
 
Osaamisen arviointi  

 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu 
arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yh-
dessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta ja arvioinnista.  
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3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7445 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

3.1.1 Äidinkieli  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

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

3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen poh-
jalta.  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

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

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

o Opiskelija dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla. 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-

pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

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

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

3.1.3 Vieraat kielet, englanti 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

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

ammattiaan 

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

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

palautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

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

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

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Häntä ohjataan hankkimaan tietoa 
omasta alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. 
Opiskelijaa ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vieraan 
kielen ja kulttuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yk-
silöllistä oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan itsearvi-
ointia apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. Tässä toi-
mintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskeli-
jan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun.  

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

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

o opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot ammattialaan liittyvät asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, 

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

o verkko-opiskelu 
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 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7446 

3.2.1 Matematiikka 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp 

 
Opiskelija 
o osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman 

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

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

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

3.2.2 Fysiikka ja kemia 

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

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

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

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

tuvia mittalaitteita 
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 Oppimismenetelmät 
o luentoja, mittauksia, laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla sekä 

mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita 
 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 
Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 

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

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

sesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja ope-
tuskäyttöön varustettu tila 
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 Oppimismenetelmät  
o tieto- ja viestintätekniikan oppiminen perustuu tietokoneella työskentelyyn 

menetelminä toimivat tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
ja osallistavat menetelmät sisältäen tiedon hankintaa, ongelmanratkaisua lähiopetuk-
sena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

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

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/612/ops/tutkinnonosat/7447 

3.3.1 Yhteiskuntataidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

3.3.2 Työelämätaidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

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

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

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismenetelmät 

o  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppimi-
nen 
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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 ar-
vioidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtä-
väarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarvi-
ointia.    

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Keskeinen sisältö 

o Terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen  
o Epäterveellisen ravinnon, tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien ehkäiseminen  
o Suunnitelman toteuttaminen  
o Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen liikunnan avulla  
o Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen kuvaaminen  
o Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen  
o Terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn huomioon ottaminen  
o Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun antaminen sekä ergonomisesti toimiminen  
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjauksessa keskitytään erityisesti opiskelijan kykyyn toimia hyvinvointia, työ-

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

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

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

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

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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


