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 Prosessialan kuvaus, arvoperusta ja perustutkinnon tavoitteet 
 
 Ammattialan kuvaus 
 

Prosessiteollisuuden perustutkinto sisältää biotekniikan, paperiteollisuuden ja kemian-
tekniikan sekä saha- ja levyteollisuuden osaamisalueet. Näillä aloilla luonnonvaroja, 
esim. puuta, raakaöljyä ja mineraaleja jalostetaan ensin hyödynnettäviksi raaka-aineiksi 
ja edelleen eriasteisiksi jatkojalosteiksi ja lopputuotteiksi korkean teknologian avulla. 
Alojen tuotanto on monipuolista ja pitkälle automatisoitua. Tuotteiden käyttömahdolli-
suudet ovat laajat, ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen tärkeää. Tuotteita valmiste-
taan sekä suoraan kuluttajille että raaka-aineeksi muulle teollisuudelle. 
 
Bioteknisen teollisuuden tuotteita ovat panimo- ja diagnostiikkatuotteet, entsyymit, ter-
veysvaikutteiset ja peruselintarvikkeet, biomateriaalit sekä biolääkkeet. Paperiteollisuu-
den päätuotteita ovat erilaiset paperit, kartongit, sellut sekä niiden jalosteet kuten pak-
kaukset ja pehmopaperit. Kemianteollisuudessa suurimpia tuoteryhmiä ovat öljyjalos-
teet, teollisuuskemikaalit, lannoitteet, maalit, lakat, väripigmentit, lääkkeet, muoviraaka-
aineet, pesu- ja puhdistusaineet sekä tekokuidut. Saha- ja levyteollisuuden tuotteita ovat 
erilaiset sahatut ja höylätyt tuotteet, vaneri- ja lastulevyt sekä rakennusteollisuuden 
komponentit ja pitkälle jalostetut sisustustuotteet. Näiden prosessiteollisuuden eri alojen 
tuotteiden lisäksi toimintaa on laaja-alaisesti myös metallin jalostuksen tuotannossa se-
kä vesi- ja voimalaitoksissa. Kasvavana alana on bioenergian tuotanto eri muodoissaan. 
 
Suomalaiset yritykset kansainvälistyvät ja toimivat entistä vahvemmin myös Suomen ul-
kopuolella. Osaamisen ja koulutuksen merkitys yritysten ja yhteiskunnan strategisena 
menestystekijänä kasvaa edelleen. Tulevaisuus syntyy osaamisen ja raaka-aineiden 
hyödyntämisen tuloksekkaasta ja innovatiivisesta yhdistämisestä. Korkeatasoinen am-
mattiosaaminen on perusedellytys myös sille, että Suomessa voidaan kilpailukykyisesti 
valmistaa ja kehittää uusia tuotteita sekä teknologioita.  
 
Prosessiteollisuus tarvitsee tuotantotehtäviin monitaitoisia ja osaavia ihmisiä. Työtehtä-
vät sisältävät prosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjausta, valvontaa ja hoitoa. Teh-
täviin kuuluu lisäksi prosessin käytön- ja laadunvalvontaa, häiriötapausten selvittämistä 
sekä käynnissäpitotöitä.  
 
Työn tekemisen lähtökohtana prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittaneelta edelly-
tetään hyvää perusosaamista, jonka pohjana ovat hyvät luonnontieteiden ja tekniikan 
perustiedot. 
 
Prosessiteollisuuden tuotantotehtävissä kokeneelta ammattiosaajalta edellytetään: 
o kokonaisvaltaista toiminnan ja prosessien ymmärtämistä 
o asiakkaiden tarpeiden ja prosessien tuntemusta 
o kykyä toimia ryhmässä ja tehdä yhteistyötä 
o valmiuksia oman työn kehittämiseen  
o riittävää kielitaitoa ja liiketaloudellista ymmärrystä 
o turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaa 
o työelämän tuntemusta.  

 

Osaaminen varmistaa laadukkaan ja tarpeita vastaavan tuotteen valmistamisen asiak-
kaalle ja kuluttajalle. 
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Ammattialan arvoperusta 
 
Prosessiteollisuuden tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat välttämätön osa nykyistä hyvin-
vointiamme. Alalla toimitaan yhteiskunnallisesti ja luonnontieteellisesti kestävän kehityk-
sen mukaisesti. Tavoitteena on parantaa toiminnan ympäristö-, terveys- ja turvallisuus-
asioiden hoitoa jatkuvasti sekä kehittää tuotteita ja prosesseja siten, että ne lisäävät yh-
teiskunnan hyvinvointia. Kestävä kehitys, eettisyys, elinikäinen oppiminen, vastuullisuus, 
sidosryhmäyhteistyö sekä avoimuus ovat periaatteina kaikessa toiminnassa. 

Menestyksellinen toiminta niin kansallisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla perustuu 
elämän ja ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen, rehellisyyteen 
ja luotettavuuteen. 

 
Perustutkinnon tavoitteet  
 
Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessi-
teollisuuden eri alojen tuotannossa käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä. Hän osaa toimia 
valmistusprosessissa.  
 
Hyvin alan perustiedoin tutkinnon suorittanut henkilö pystyy kehittämään ammatillisia tai-
tojaan ja työsuorituksiaan. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa 
työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti alan erilaisissa työtehtävissä.  
 
Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittaneella on ammatilliset perusvalmiudet suo-
rittaa prosessissa tavanomaisia, päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä, valvoa laitteis-
tojen kuntoa ja toimia yhteistyössä kunnossapito- ja huoltohenkilöstön kanssa. Hän osaa 
tehdä tarvittavia prosessien säätötoimia ja käyttää prosessinohjauksen automaatiojär-
jestelmiä. Hän osaa hakea informaatiota prosesseihin liittyvistä kunnonvalvonta-, auto-
maatio- ja tehdastietojärjestelmistä ja tulkita ja hyödyntää tätä informaatiota työssään. 
Hän osaa hyödyntää tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa erilaisten raporttien laadinnassa 
ja tiedonhaussa noudattaen tietoturvallisuutta.  
 
Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittanut työskentelee turvallisuusohjeiden mu-
kaisesti. Hän tiedostaa työhönsä liittyvät ympäristöriskit, huomioi työhyvinvoinnin kannal-
ta terveys- ja tapaturmavaarat sekä ylläpitää työkykyään. Hän osaa tarvittaessa antaa 
ensiapua. Hän noudattaa työelämän toimintasääntöjä. Prosessiteollisuuden aloilla pro-
sessinhoitajalta vaaditaan yhteistyötaitoja ja oma-aloitteisuutta. Hän selviää vieraalla 
kielellä käytännön puhetilanteissa. Hän osaa toimia yrityksen laatu- ja ympäristöjärjes-
telmän mukaisesti ja valvoa tuotteen laatua rutiininomaisilla määrityksillä. Hän ymmärtää 
oman työnsä merkityksen osana kokonaisuutta ja tuotteen laatua.  
 
Kemiantekniikan osaamisalan suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessinhoitaja-
na kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa, jotka valmistavat esimerkiksi pe-
ruskemikaaleja, öljynjalostuksen tai petrokemian tuotteita, biopolttoaineita, lääkkeitä, 
kosmetiikkaa, maaleja, pesu- ja puhdistusaineita tai hygieniatuotteita. Osaamisalan suo-
rittanut voi työskennellä myös räjähdys-, liima-, hartsi-, painoväri-, elintarvike- tai metal-
lurgisen teollisuuden tuotantoprosesseissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa.  
 
Biotekniikan osaamisalan suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessinhoitajana 
biotekniikkaa hyödyntävän teollisuuden tuotannossa, kuten diagnostiikkatuotteita, pani-
motuotteiden, entsyymejä, perus- ja terveysvaikutteisia elintarvikkeita, biomateriaaleja ja 
biolääkkeitä valmistavassa teollisuudessa. Hän osaa käyttää kasvi- ja eläinsoluja, mik-
robeja sekä geenimuokattuja organismeja asianmukaisesti työssään ja työskennellä 
puhdastilaluokitusten asettamien vaatimusten mukaisesti.  
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Paperiteollisuuden osaamisalan suorittaneella on perusvalmiudet toimia erilaisissa teh-
tävissä paperiteollisuuden eri sektoreilla, kuten massanvalmistuksen, paperin- ja karton-
gin valmistuksen sekä paperin ja kartongin jalostuksen tuotantolaitoksissa. Hän hallitsee 
käsitteellisellä tasolla paperiteollisuuden erilaisia valmistus- ja jalostusprosesseja. Hän 
osaa toimia paperiteollisuuden toimialojen työtehtävissä.  
 
Sahateollisuuden osaamisalan suorittaneella on perusvalmiudet toimia erilaisissa työ-
tehtävissä puutuoteteollisuuden tuotantolaitoksessa. Työpaikkana voi olla saha tai saha-
tavaran jatkojalostusyksikkö, kuten höyläämö, sormijatkos-, liimapuu-, pintakäsittely tai 
komponenttilinja. Hän osaa työskennellä tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä. 
Hän tarvitsee työssään hyvän kokonaisnäkemyksen puunjalostusprosessista ja tuntee 
puun rakenteen ja käyttäytymisen prosessin eri vaiheissa. 
 
Levyteollisuuden osaamisalan suorittaneella on perusvalmiudet toimia puulevyteollisuu-
den erilaisissa työtehtävissä. Työpaikkana voi olla vanerin- tai lastulevyn valmistuspro-
sessin eri työvaiheet. Hän osaa työskennellä tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä. 
Hän tarvitsee työssään hyvän kokonaisnäkemyksen puunjalostusprosessista ja tuottei-
den laadusta sekä tuntee puun rakenteen ja käyttäytymisen prosessin eri vaiheissa. 
 
Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrit-
täjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja ta-
sapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opinto-
valmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuoli-
sen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 §, muutos 
787/2014). 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito-
vaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikritee-
reihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan 
jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa 
haasteissa.  
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1.1 Prosessiteollisuuden perustutkinnon muodostuminen  

 
2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp    2.7 Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp  

2.1.1 Käynnissäpito 30  2.7.5 Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta 15 

2.1.2 Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 45  2.7.22 Paperi- ja kartonkiteollisuuden  
tuotantoprosessien hallinta 

15 

2.4 Kemiantekniikan osaamisalan pakollinen  
tutkinnon osa, 30 osp 

     

2.4.1 Yksikköprosessien hallinta 30     

     Muut vaihtoehdot voivat toteutua opiskelijan 
henkilökohtaisen opintopolun kautta, työssä-
oppimalla tai muiden koulutuksen järjestäjien 
tarjonnasta. 

 

         

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3  

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

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

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3  

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

3  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat 
 
 Prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista tutkin-

non osista toteutetaan tutkinnon osat: Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta työs-
säoppimalla ja Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta joko työssä-
oppimalla tai lähiopetuksena. Opiskelijan valinnan osuessa muihin tutkinnon osiin, ne 
voivat toteutua henkilökohtaisen opintopolun kautta, työssäoppimalla tai muiden koulu-
tuksen järjestäjien tarjonnasta.   

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

valinnaistarjonnasta, koulutuksen järjestäjän tarjolla olevista opintopoluista, työssäoppi-
misen kautta tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta. 

 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 Tutkinnossa edetään tutkinnon osittain ja opintojen tarjonta on suunniteltu kolmelle vuo-
delle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, pienemmissä osissa 
työprosessin mukaan edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poi-
keta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa perustutkinnon perusteiden mukai-

sesti numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppi-
misen suunniteltu ajoitus. Prosessiteollisuuden perustutkinnossa työssäoppimalla hanki-
taan osaamista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle 
ja kolmannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman 
mukaisesti.  
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Prosessiteollisuuden perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Käynnissäpito 30                         
2.1.2 Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 45                         
2.4.1 Yksikköprosessien hallinta 30                         

                           
2.7 Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp                          
                            
2.7.5 Tehdaskohtaisen tuotanto- 

prosessin hallinta 

15                         

                           
2.7.22 Paperi- ja kartonkiteollisuuden  

tuotantoprosessien hallinta 

15                         

                           

                           
3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          
3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11                         
3.1.2 Äidinkieli 5                         

3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                         
3.1.4 Vieraat kielet 2                         
3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 3                         
3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         
3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  

hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 8                         
3.3.2 Työelämätaidot 8                         

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 8                         
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  

terveystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          
3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          

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

osp 

                         

 
 

Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 
osien opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  
 

Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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 Opintopolkuvaihtoehtoja 

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

 Opintojen ohjaus 

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

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

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

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

 Yrittäjyys 

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

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

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

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

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

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

siin ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrit-
täjyys opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnai-
siin opintoihinsa 15 osp:een laajuiset yrittäjyys -opinnot. 

 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

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

 Opiskelijalla on oikeus saada prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteiden ammatti-
taitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja tunnustet-
tua. Ennen tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tutkinnon 
suorittamisen aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut aiemmilla 
opinnoillaan tai tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaa-
mistavoitteisiin.  

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuk-

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

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

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

 Prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, 
ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp 

2.1.1 Käynnissäpito, 30 osp  

 Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa  
o noudattaa työturvallisuusohjeita ja turvallisia työtapoja 
o varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa 
o huolehtia työalueen siisteydestä ja prosessilaitteiden puhtaudesta 
o suorittaa kunnonvalvontaa erilaisin menetelmin 
o hoitaa voiteluhuoltoon liittyviä tehtäviä 
o huoltaa prosessi- ja automaatiokenttälaitteita 
o käyttää nostimia ja nostoapuvälineitä  
o noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä 
o tulitöiden turvallisuuden edellyttämät taidot 
o lukea ja tulkita prosessiteollisuudessa käytettäviä teknisiä dokumentteja 
o hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä 
o työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 
o antaa ensiapua 
o toimia yhteistyössä käynnissäpitoon liittyvissä tehtävissä toisten työntekijöiden kans-

sa 
o lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä. 

  
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97338/ops/tutkinnonosat/125102  
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 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen esimerkkejä 
 
 Tunnistettavia ja tunnustettavia opintoja voivat olla mm. voimassaolevat EA1-, työturval-

lisuus- ja tulityöturvallisuusopinnot. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään 
opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Ennakkohuolto ja kunnon valvonta, 10 osp 
o Automaatiokenttälaitteiden huolto, 10 osp 
o Mekaaninen, sähkö- ja automaatiokäynnissäpito, 10 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii käynnissäpidon tehtävissä ja käyttää hyväksi työhön tarvittavia tietojär-

jestelmiä, koneita ja laitteita sekä materiaaleja. Hän huolehtii työympäristöstään, työväli-
neistään ja käyttää ohjeiden mukaisia suojaimia. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskeli-
jaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita ja työ-
turvallisuusohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä loppu-
tulosta ja kehittää omaa toimintaansa.  

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

minen sekä Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen. 

2.1.1.1. Ennakkohuolto ja kunnonvalvonta  

 Opiskelija oppii noudattamaan työturvallisuusohjeita, toimimaan ohjatusti varmistaen 
prosessin häiriötöntä toimintaa, avustamaan prosessilaitteiden huoltotoimenpiteissä 
(esim. pumput, venttiilit, kuljettimet, voimansiirtolaitteet) sekä kunnonvalvontatehtävissä, 
toimii ohjatusti prosessilaitteiden voiteluhuollon tarkistuksissa, oppii ohjattuna käyttä-
mään apuvälineitä taakkojen nostossa ja siirrossa. Opiskelija oppii tunnistamaan ylei-
simmät piirrosmerkit, tunnistamaan ja löytämään laitteita kentältä, oppii tuntemaan 
pneumatiikkaan ja hydrauliikkaan perustuvat laitteet ja niiden käyttökohteet, opiskelija 
oppii ohjatusti soveltamaan luonnontieteiden perusteita kunnonvalvonnassa ja huollos-
sa. Opiskelija oppii käsittelemään ja hävittämään kemikaaleja sekä lajittelemaan ja hä-
vittämään työssään syntyviä jätteitä ohjatusti. Opiskelija oppii hakemaan tietoa työalu-
eensa raporteista ja tietojärjestelmistä. Hän oppii toimimaan sähköturvallisuusmääräys-
ten, tulityökortin ja työturvallisuuskortin määräysten mukaisesti sekä oppii antamaan en-
siapua. Opiskelija oppii noudattamaan työaikoja, sopimuksia ja muita työelämän toimin-
tatapoja sekä sopii poikkeamista. 

 
 Keskeinen sisältö 

o erilaiset prosessilaitteet 
o prosessilaitteiden kunnonvalvonta ja ennakkohuolto 
o huoltotoimenpiteiden työmenetelmät 
o voiteluhuolto 
o pneumatiikka ja hydrauliikka 
o kemikaalien oikeanlainen käsittely ja hävittäminen 
o tietojen haku tietojärjestelmistä 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila tuntisuunnitelman mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, simuloimalla oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat 
menetelmät 

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

  
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut. Erilaiset simulointiohjelmat. 

Koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet. Turvallisuus ja kemikaaliviraston ja tekno-
kemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.2. Automaatiokenttälaitteiden huolto   

 Opiskelija oppii erottamaan ohjatusti eri laitteita prosessista häiriön tai huollon ajaksi. 
toimii ohjatusti avustaen automaatiokenttälaitteiden huollossa (esim. anturihuollot, tiivis-
teiden vaihdot, puhdistukset ja tarkistukset), arvioi sähkötekniikkaan perustuen prosessi-
laitteiden huollon tarvetta, oppii selvittämään ohjatusti automaatiojärjestelmän periaat-
teellisen rakenteen ja toiminnan, tunnistamaan yleisimmät automaation kenttälaitteet. 
Opiskelija oppii noudattamaan työaikoja, sopimuksia ja muita työelämän toimintatapoja 
sekä sopii poikkeamista. 

 
 Keskeinen sisältö 

o automaation kenttälaitteet 
o automaationkenttälaitteiden huolto 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. 
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 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-
malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt   
 
 Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila tuntisuunnitelman mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, simuloimalla oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat 
menetelmät 

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

  
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut. Erilaiset simulointi-ohjelmat. 

Koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet.  
  
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.3. Mekaaninen, sähkö- ja automaatiokäynnissäpito  

 Opiskelija perehtyy yrityksen toimintaympäristöön ja toimii yrityksessä työyhteisön jäse-
nenä jossakin käynnissäpitoon liittyvässä tehtävässä. Opiskelija työskentelee vastuulli-
sesti työturvallisuusnäkökohdat huomioiden ja käyttää tarvittavia suojaimia, hyödyntää 
työalueen tietojärjestelmiä ja raportteja, toimii työtiimin jäsenenä, arvioi omaa työsuori-
tustaan. 

   
 Keskeinen sisältö 

o työyhteisön jäsenen toimiminen 
o tiedon hankinta 
o työturvallisuus, vuorovaikutus 

   
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelu tapahtuu opiskelijan/opettajan valitsemassa työssäoppimispaikassa, joka on 

jokin prosessiteollisuuden tai jonkin muun alan yritys. Työtehtävät ovat työntekijän toi-
menkuvaan liittyviä perustöitä, joiden suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa opettaja ja 
työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaaja nimetään jokaiselle opiskelijalle erikseen työpaikan 
käytänteiden mukaisesti.  

 
 Työssäoppimisen aikana noudatetaan työpaikan toimintatapoja, työturvallisuusohjeita ja 

työaikoja. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija hyödyntää verkko-oppimisympäristöä 
yhteydenpidossa oppilaitokseen ja opettajaan. Opettaja käy henkilökohtaisesti tapaa-
massa opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana, jolloin voidaan tarvittaessa tarkentaa 
työtehtäviä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa ja keskustella työssäoppimisjakson pa-
lautteesta. Työssäoppimisjakson päätteeksi käydään arviointikeskustelu opiskelijan, 
opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
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 Oppimisen eteneminen 
 
 Opiskelijan tulee noudattaa työssäoppimispaikkana toimivan yrityksen toimintatapoja, 

työaikamuotoja ja työturvallisuutta. 
 
 Oppimisympäristöt  

o työssäoppimispaikan toimintaympäristö 
o työssäoppimispaikan koneet ja laitteet  

 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen 
o työssäoppimispaikan koneisiin ja laitteisiin tutustuminen 
o työyhteisön jäsenenä toimiminen  

 
 Oppimismateriaalit 

o työ-/toimintaohjeet 
o koneiden ja laitteiden käyttöohjeet 
o tietojärjestelmät 

  
 Tutkinnon osan osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus, 45 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset 
  
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o noudattaa työturvallisuusohjeita 
o eritellä prosessin ohjauksia ja arvoja 
o lukea ja tulkita prosessi- ja instrumenttikaavioita 
o käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmää, kun ohjaa ja valvoo prosessia 
o valvoa, ohjata ja säätää työalueen prosesseja   
o säätää ja käyttää eri energiamuotoja ja käyttöhyödykkeitä  
o noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä 
o seurata prosessilaitteiden toimintaa 
o seurata kenttälaitteiden toimintaa 
o hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä 
o käyttää prosessiteollisuuden sähkölaitteita  
o selvittää tärkeimpiä prosessiteollisuuden tuotteita ja niiden tuotantoprosessien pää-

vaiheita 
o selvittää prosessiteollisuuden merkityksen kansantaloudelle 
o työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä  
o työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 
o lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 
o hoitaa työhön liittyviä asioita jollakin vieraalla kielellä 

  
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97338/ops/tutkinnonosat/125100 
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 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen esimerkkejä 
 
 Tunnistettavia ja tunnustettavia opintoja voivat olla esimerkiksi aiemmin suoritetut am-

matilliset opinnot, lukio-opinnot, työkokemus, ulkomailla suoritetut opinnot, opinnot kan-
san- ja työväenopistoissa. 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 
mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Prosessin ohjaus, säätö ja valvonta,10 osp 
o Laadunvalvonta, toimintajärjestelmät ja ympäristö, 5 osp  
o Automaatiojärjestelmän hallinta, 15 osp 
o Prosessin ohjaus ja valvonta, 10 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii prosessin ohjauksen ja valvonnan tehtävissä ja käyttää hyväksi työhön 

tarvittavia tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita sekä materiaaleja. Hän huolehtii työympä-
ristöstään, työvälineistään ja käyttää ohjeiden mukaisia suojaimia. Opiskelija toimii osa-
na työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa an-
nettuja ohjeita sekä työturvallisuusohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiske-
lija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimintaansa.  

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

minen sekä Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen.  

2.1.2.1. Prosessin ohjaus, säätö ja valvonta  

 Opiskelija oppii erittelemään ohjauksia ja arvoja työskentelyalueensa prosesseista sekä 
hallitsemaan prosessilaitteiden toimintaa ja tunnistamaan piirrosmerkit ja ymmärtämään 
prosessin toiminnan prosessikaavioista. Hän oppii tunnistamaan hälytykset ja niiden 
syyt sekä pitämään prosessit käynnissä. Opiskelija oppii valvomaan, ohjaamaan ja sää-
tämään työskentelyalueensa prosesseja sekä soveltamaan fysikaalisia riippuvuuksia 
prosessin ohjauksessa (esim. virtaukset, paineet, lämpötilat, tiheydet jne.) 

 
 Keskeinen sisältö 

o prosessilaitteiden toiminta 
o prosessien piirrosmerkit, prosessikaaviot, prosessien hälytykset 
o prosessien ohjaus, valvonta ja säätö 
o prosessien fysikaaliset sovellukset 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
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sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt   
 
 Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila tuntisuunnitelman mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät 

o tekemällä oppiminen, simuloimalla oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat 
menetelmät 

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

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut. Erilaiset simulointiohjelmat, 

koneiden ja laitteiden käyttöohjeet. 
  
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.2. Laadun valvonta, toimintajärjestelmät ja ympäristö 5 osp  

 Oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija oppii tunnistamaan prosessiteollisuuden käyttöhyödykkeitä (vesi, höyry, pai-

neilma, sähkö) ja tietämään miten niitä käytetään. Hän oppii selvittämään tärkeimpiä 
prosessiteollisuuden tuotantolaitoksia ja tuotteita sekä niiden merkityksen kansantalou-
delle. Opiskelija oppii työskentelemään laatujärjestelmien mukaisesti, aiheuttamatta hait-
taa ympäristölle sekä ymmärtämään päästökuormituksia. Opiskelija tietää laadunhallin-
nan merkityksen yrityksen toiminalle. Opiskelija arvioi omaa työskentelyään ja osaamis-
taan ja löytää omasta toiminnastaan kehittämiskohteita.  

  
 Keskeinen sisältö 

o prosessiteollisuuden tuotantolaitokset ja tuotteet 
o prosessiteollisuuden käyttöhyödykkeet 
o laadunhallinnan ja laaduntarkkailun perusmenetelmät 
o ympäristövaikutukset ja niiden tarkkailu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 
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 Oppimisympäristöt   
 
 Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila tuntisuunnitelman mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, simuloimalla oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat 
menetelmät 

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

  
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut. Erilaiset simulointiohjelmat. 

koneiden ja laitteiden käyttöohjeet. Turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yh-
distyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

  
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.3. Automaatiojärjestelmän hallinta 

 Opiskelija oppii käyttämään automaatiojärjestelmää, säätöpiiriä automaatti- ja käsiajolla 
sekä ottamaan huomioon peruslukitusten vaikutukset. Opiskelija oppii ymmärtämään 
sekvenssiohjelman periaatteet ja tietämään säätöparametrien vaikutukset prosessiin se-
kä hakemaan tarvittavia arvoja järjestelmästä. Hän oppii tunnistamaan prosessiteolli-
suudessa käytettävät sähkölaitteet. Hän oppii käyttämään erilaisia prosessitietojärjes-
telmiä. 

  
 Keskeinen sisältö 

o prosessiteollisuuden automaatiojärjestelmät 
o prosessin säätöjärjestelmät 
o prosessin säätöparametrit, prosessin virittäminen 
o prosessiteollisuuden sähkölaiteet  
o prosessien tietojärjestelmät 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   
 
 Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila tuntisuunnitelman mukaisesti. 
 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  16 (39) 
Opetussuunnitelma 

 Oppimismenetelmät  
o tekemällä oppiminen, simuloimalla oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat 

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

ko-opiskeluna  
  
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut. Erilaiset simulointiohjelmat, 

koneiden ja laitteiden käyttöohjeet. 
  
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.4. Prosessin ohjaus ja valvonta 

 Oppimistavoitteet 
  
 Opiskelija perehtyy yrityksen toimintaympäristöön ja toimii yrityksessä työyhteisön jäse-

nenä jossakin tuotannon ohjaukseen ja valvontaan liittyvässä tehtävässä. Opiskelija 
työskentelee vastuullisesti työturvallisuusnäkökohdat huomioiden, hyödyntää työalueen 
tietojärjestelmiä ja raportteja, toimii työtiimin jäsenenä, arvioi omaa työsuoritustaan. 

   
 Keskeinen sisältö 

o työyhteisön jäsenen toimiminen 
o tiedon hankinta 
o työturvallisuus, vuorovaikutus 

 
  Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelu tapahtuu opiskelijan/opettajan valitsemassa työssäoppimispaikassa, joka on 

jokin prosessiteollisuuden tai jonkin muun alan yritys. Työtehtävät ovat työntekijän toi-
menkuvaan liittyviä perustöitä, joiden suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa opettaja ja 
työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaaja nimetään jokaiselle opiskelijalle erikseen työpaikan 
käytänteiden mukaisesti.  

 
 Työssäoppimisen aikana noudatetaan työpaikan toimintatapoja, työturvallisuusohjeita ja 

työaikoja. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija hyödyntää verkko-oppimisympäristöä 
yhteydenpidossa oppilaitokseen ja opettajaan. Opettaja käy henkilökohtaisesti tapaa-
massa opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana, jolloin voidaan tarvittaessa tarkentaa 
työtehtäviä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa ja keskustella työssäoppimisjakson pa-
lautteesta. 

 
 Työssäoppimisjakson päätteeksi käydään arviointikeskustelu opiskelijan, opettajan ja 

työpaikkaohjaajan kanssa. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahal-
lintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Opiskelijan tulee noudattaa työssäoppimispaikkana toimivan yrityksen toimintatapoja 

työaikamuotoja ja työturvallisuutta. 
 
 Oppimisympäristöt   

o työssäoppimispaikan toimintaympäristö 
o työssäoppimispaikan koneet ja laitteet 
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 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen 
o työssäoppimispaikan koneisiin ja laitteisiin tutustuminen 
o työyhteisön jäsenenä toimiminen 

  
Oppimismateriaalit 
o työ-/toimintaohjeet 
o koneiden ja laitteiden käyttöohjeet 
o tietojärjestelmät 

 
 Osaamisen arviointi 
  

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 
 Tutkinnon osan osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla sen jälkeen kun osaaminen on ohjaus ja arviointikeskusteluissa arvioitu hanki-
tuksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mi-
käli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näy-
tön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opetta-
ja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.4. Kemiantekniikan osaamisalan prosessinhoitaja, pakollinen tutkinnon osa, 30  

 Yksikköprosessien hallinta, 30 osp 

  
 Ammattitaitovaatimukset 
  
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o noudattaa työturvallisuusohjeita 
o käyttää kemiallisia yksikköprosesseja (esim. hapetus, pelkistys, neutralointi, jne.) 
o käyttää mekaanisia yksikköprosesseja (esim. jauhatus, seulonta, selkeytys, suoda-

tus, jne.) 
o käyttää termisiä yksikköprosesseja (esim. lämmönsiirto, haihdutus, kiteytys, kuivaus, 

jne.) 
o käyttää aineensiirron yksikköprosesseja (esim. tislaus, uutto, ioninvaihto, jne.) 
o käyttää ympäristöteknisiä yksikköprosesseja  
o työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä 
o työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 
o lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

 
 Osaamisen arviointi  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97338/ops/tutkinnonosat/125103 
 
 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen esimerkkejä 

Tunnistettavia ja tunnustettavia opintoja voivat olla esimerkiksi aiemmin suoritetut am-
matilliset opinnot, lukio-opinnot, työkokemus, ulkomailla suoritetut opinnot, opinnot kan-
san- ja työväenopistoissa. 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 
mukaisesti.  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97338/ops/tutkinnonosat/125103
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Mekaaniset ja termiset yksikköprosessit 
o Kemialliset ja aineensiirron yksikköprosessit 
o Ympäristötekniset yksikköprosessit 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii yksikköprosessien ohjauksen ja valvonnan tehtävissä ja käyttää hyväksi 

työhön tarvittavia tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita sekä aineita. Hän huolehtii työym-
päristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huoleh-
tii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä 
ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää omaa toimintaansa.  
 

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

minen. 

2.1.4.1. Mekaaniset ja termiset yksikköprosessit 10 osp  

 Opiskelija oppii tuntemaan mekaanisten yksikköprosessien menetelmien periaatteet, 
käytettävät laitteet ja niiden toimintaperiaatteet: Opiskelija oppii käyttämään ja ohjaa-
maan joitakin seuraavista mekaanisista yksikköprosesseista: materiaalin hienonnus 
(murskaus, jauhatus), rakeistus, kiintoaineiden lajittelu (seulonta, luokitus), kiintoainei-
den erotus (sakeutus, selkeytys, suodatus, lingonta, pölynerotus), sekoitus. Opiskelija 
oppii tuntemaan termisten yksikköprosessien menetelmien periaatteet, sekä käytettävät 
laitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii käyttämään ja ohjaamaan joitakin 
seuraavista termisistä yksikköprosesseista: lämmönsiirto, haihdutus, kiteytys ja kuivaus.  

 
 Opiskelija oppii tuntemaan mekaanisella ja termisillä yksikköprosesseilla käsiteltäviä 

erilaisia materiaaleja sekä niiden ominaisuuksia ja oppii käyttämään niitä turvallisesti. 
Opiskelija oppii ymmärtämään erilaiset fysikaaliset ja kemialliset suureet ja niiden riippu-
vuudet mekaanisten ja termisten yksikköprosessien osalta. Opiskelija oppii huomioi-
maan mekaanisten ja termisten yksikköprosessien työturvallisuusasiat sekä sisäistä-
mään niissä käytettävien kemiallisten aineiden käyttöturvallisuuden ja kestävän kehityk-
sen mukaisen toiminnan mm. materiaalien lajittelussa ja hävityksessä.   

  
 Keskeinen sisältö 

o Mekaaniset yksikköprosessit/kokonaisprosessit 
o Termiset yksikköprosessit/kokonaisprosessit 
o Mekaanisten ja termisten yksikköprosessien koneet ja laitteet, materiaalien ja ainei-

den käsittely 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
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sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt   
 
 Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila tuntisuunnitelman mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-

ko-opiskeluna  
  
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut. Laboratoriotyöohjeet, konei-

den ja laitteiden käyttöohjeet. Turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yhdistyk-
sen sivut ja verkkojulkaisut . 

  
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.4.2. Kemialliset ja aineensiirron yksikköprosessit  

 Opiskelija oppii tuntemaan kemiallisten yksikköprosessien menetelmien periaatteet sekä 
käytettävät laitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii käyttämään ja ohjaa-
maan joitakin seuraavista kemiallisista yksikköprosesseista hapetus, pelkistys, neutra-
lointi, elektrolyysi, hydrolyysi, polymerointi, hydraus, nitraus, sulfinointi, esteröinti, halo-
genointi, aminointi, käyminen, kaustisointi, kalsinointi ja krakkaus.  

 
 Opiskelija oppii tuntemaan aineensiirron yksikköprosessien menetelmien periaatteet 

sekä käytettävät laitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii käyttämään ja oh-
jamaan joitakin seuraavista aineensiirron yksikköprosesseista: tislaus, absorptio, ad-
sorptio, ioninvaihto ja uutto. Opiskelija oppii tunnistamaan kemiallisilla ja aineensiirron 
yksikköprosesseilla käsiteltävät materiaalit sekä niiden ominaisuudet ja oppii käyttä-
mään niitä turvallisesti. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaiset fysikaaliset ja kemialliset 
suureet ja niiden riippuvuudet kemiallisten ja aineensiirron yksikköprosessien osalta. 

 
 Opiskelija oppii huomioimaan kemiallisten ja aineensiirron yksikköprosessien työturvalli-

suusasiat sekä sisäistämään niissä käytettävien kemiallisten aineiden käyttöturvallisuu-
den ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan mm. materiaalien lajittelussa ja hävityk-
sessä. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Kemialliset yksikköprosessit/kokonaisprosessit 
o Aineensiirron yksikköprosessit/kokonaisprosessit 
o Kemiallisten ja aineensiirron yksikköprosessien koneet ja laitteet, materiaalien ja ai-

neiden käsittely 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. 
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 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt   
  
 Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila tuntisuunnitelman mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät 

o tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-

ko-opiskeluna  
  
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut. Laboratoriotyöohjeet, ko-

neiden ja laitteiden käyttöohjeet Turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yhdis-
tyksen sivut ja verkkojulkaisut . 

  
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.4.3. Ympäristötekniset yksikköprosessit  

 Opiskelija oppii tuntemaan ympäristöteknisten yksikköprosessien kuten esim. vesien 
käsittelyn, jäteveden käsittelyn ja ilmansuojelun menetelmien periaatteet sekä käytettä-
vät laitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii tuntemaan ympäristöteknisten 
yksikköprosessien ympäristövaikutukset ja ymmärtämään erilaiset fysikaaliset ja kemial-
liset suureet ja niiden riippuvuudet ympäristöteknisten yksikköprosessien osalta. 

   
 Keskeinen sisältö 

o Ympäristötekniset yksikköprosessit/kokonaisprosessit 
o Ympäristöteknisten yksikköprosessien koneet ja laitteet, materiaalien ja aineiden kä-

sittely 
o Ympäristön kuormittavuus ja kuormittavuuden vähentäminen 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. 

 
 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  21 (39) 
Opetussuunnitelma 

 Oppimisympäristöt   
 
 Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila tuntisuunnitelman mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-

ko-opiskeluna  
  
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut. Laboratoriotyöohjeet, konei-

den ja laitteiden käyttöohjeet. Turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yhdistyk-
sen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Tutkinnon osan osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

2.7  Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp 

 Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta, 15 osp  

  
 Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o noudattaa työturvallisuusohjeita 
o valvoa ja käyttää oman työalueensa yksikköprosesseja 
o noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä 
o selvittää yrityksen tuotteiden tärkeimmät käyttökohteet ja laatuvaatimukset sekä tuo-

tantoprosesseja 
o seurata työalueensa tärkeimpiä tunnuslukuja 
o toimia ja työskennellä prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä 
o työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 
o lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97338/ops/tutkinnonosat/125109 
 
 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen esimerkkejä 

Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuden kuvausta 
 
 Opiskelija toimii prosessiteollisuuden alan yrityksessä tuotantoprosesseihin liittyvissä 

tehtävissä ja/tai prosessin osassa halliten jonkin työkokonaisuuden. Opiskelija oppii tun-
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temaan prosessin päävaiheet ja ymmärtämään työtehtävänsä merkityksen koko proses-
sille sekä ymmärtämään käyttöhyödykkeiden ja raaka-aineiden käytön. Opiskelija oppii 
tuntemaan yrityksen tärkeimmät tuotteet, niiden käyttökohteet ja laatuvaatimukset. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Yrityksen työturvallisuusohjeiden, toimintajärjestelmän ohjeiden ja määräysten ym-
märtäminen ja hyödyntäminen työtehtävässä 

o vastuullinen työskentely, työalueen tietojärjestelmien ja raporttien hyödyntäminen  
o ryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisön toimintatapojen ja sääntöjen noudattami-

nen 
o oman työsuorituksen arviointi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelu tapahtuu opiskelijan/opettajan valitsemassa työssäoppimispaikassa, joka on 

jokin prosessiteollisuuden tai jonkin muun alan yritys. Työtehtävät ovat työntekijän toi-
menkuvaan liittyviä perustöitä, joiden suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa opettaja ja 
työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaaja nimetään jokaiselle opiskelijalle erikseen työpaikan 
käytänteiden mukaisesti. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työpaikan toimintatapo-
ja, työturvallisuusohjeita ja työaikoja.  

 
 Työssäoppimisjakson aikana opiskelija hyödyntää verkko-oppimisympäristöä yhteyden-

pidossa oppilaitokseen ja opettajaan. Opettaja käy henkilökohtaisesti tapaamassa opis-
kelijaa työssäoppimisjakson aikana, jolloin voidaan tarvittaessa tarkentaa työtehtäviä 
yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa ja keskustella työssäoppimisjakson palautteesta. 

 
 Työssäoppimisjakson päätteeksi käydään arviointikeskustelu opiskelijan, opettajan ja 

työpaikkaohjaajan kanssa. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahal-
lintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Opiskelijan tulee noudattaa työssäoppimispaikkana toimivan yrityksen toimintatapoja 

työaikamuotoja ja työturvallisuutta. 
 
 Oppimisympäristöt   

o työssäoppimispaikan toimintaympäristö 
o työssäoppimispaikan koneet ja laitteet 

 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen 
o työssäoppimispaikan koneisiin ja laitteisiin tutustuminen 
o työyhteisön jäsenenä toimiminen 

 
Oppimismateriaalit 
o työ-/toimintaohjeet 
o koneiden ja laitteiden käyttöohjeet 
o tietojärjestelmät 

 
 Tutkinnon osan osaamisen arviointi 
  
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta, 15 osp  

  
 Ammattitaitovaatimukset 
  
 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

o noudattaa alakohtaisia työturvallisuusohjeita 
o noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä 
o toimia jossakin paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotannon työtehtävässä tai prosessin 

osassa 
o tehdä alakohtaisia käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä 
o paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessit 
o toimia ja työskennellä paperiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä  
o työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle 
o lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä 

 
 Osaamisen arviointi 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97338/ops/tutkinnonosat/128176 
 
 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen esimerkkejä 

Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-

sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuden kuvausta 
  
 Opiskelija oppii ymmärtämään paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotannon kokonaisuuden 

ja seuraavat osaprosessit; puunkäsittely, haketus, massojen valmistus (mekaaninen, 
kemiallinen ja uusiomassa), massojen käsittely- ja vesijärjestelmät, lyhyt kierto, rainan-
muodostus, märkäpuristus, kuivatus, kalanterointi, pintaliimaus, päällystys, rullaus, pi-
tuusleikkaus, arkitus, pakkaus ja varastointi. Opiskelija oppii tuntemaan näissä toimin-
noissa käytettävät laitteet ja niiden toimintaperiaatteet sekä prosessin toiminnoissa käy-
tettävät raaka-aineet sekä valmiit tuotteet ja niiden ominaisuudet.  

 
 Opiskelija oppii tuntemaan paperi- ja kartonkiteollisuuden käynnissäpitoon liittyvät toi-

minnot prosessinhoitajan näkökulmasta. Opiskelija oppii huomioimaan ja noudattamaan 
paperi- ja kartonkiteollisuuden työturvallisuusasioiden sekä toimimaan kestävän kehityk-
sen mukaisesti mm. materiaalien lajittelussa ja hävityksessä  

 
 Keskeinen sisältö  

o Massojen valmistus 
o Massojen käsittely- ja vesijärjestelmät 
o Paperin ja kartongin valmistuksen tuotantovaiheiden ja – järjestelmien sekä toimin-

taperiaatteiden ymmärtäminen 
o oman työsuorituksen arviointi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautteen anta-

mista ja se perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettaja huomioi opiskelijoiden yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97338/ops/tutkinnonosat/128176
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 Oppimista arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa koko oppimisprosessin ajan vertaa-

malla opittuja asioita tutkinnonosan toimintakokonaisuuden oppimistavoitteisiin ja niihin 
liittyviin osaamisen arvioinnin kriteereihin. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija että 
kaikki opetusta antaneet opettajat ja arviointimenetelminä käytetään arviointikeskustelua 
sekä suullista että kirjallista palautetta. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt   
 
 Oppimisympäristöinä toimivat teorialuokka, työsali ja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla 

ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu tila tuntisuunnitelman mukaisesti. 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, simuloimalla oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat 
menetelmät 

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

  
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivu-

jen koulutus- ja verkkomateriaalit. Erilaiset simulointiohjelmat sekä laboratoriotyöohjeet. 
Koneiden ja laitteiden käyttöohjeet. 

 
 Tutkinnon osan osaamisen arviointi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

3. Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97338/ops/tutkinnonosat/124614 

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 Äidinkieli  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

kelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi  
o osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä 
o osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita  
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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 Kir-
jallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja 
identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan 
Äidinkieli, suomi-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Äidinkielen osa-alueen 
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaa-
dittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 
Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

3.1.1.1. Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 Keskeinen sisältö 
o Opiskelija hallitsee kielenkäytön perusnormit ja hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja 

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 
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 
oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  
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 Oppimismateriaalit 

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

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein.  

3.1.1.2. Suullinen viestintä (2 osp) 

 Keskeinen sisältö 
o Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja 

vakuuttavasti ja osaa perustella näkemyksensä monipuolisesti. 
o Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vas-

tuuta viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. 
o Opiskelija toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työ-

hön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 
o Opiskelija toimii joustavasti oman alansa viestintätilanteissa ja pitää erilaisia esityk-

siä tilanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 
o Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista teksteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä ja 

arvioida kriittisesti niiden luotettavuutta. 
o Opiskelija osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttölu-

van. 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

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

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

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

tettu tila, opintoalan työtilat 
 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin 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.  
Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimises-
sa.  

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

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyn-
tämiseen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja 
muun kulttuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttami-
seen ohjaaminen. 

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

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

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
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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 

oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein. 

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

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

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu 
ja vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-alueen 
pakollisia oppimistavoitteita.   Muualla hankittu osaaminen osoitetaan suullisella ja/tai 
kirjallisella näytöllä. Toisen kotimaisen kielen, ruotsin 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.  

 
 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 
työhön liittyvissä asiakastilanteissa. Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa hänen tarpeidensa mukaisesti. Oppimisen arviointi on kannustavaa kes-
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kustelua 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 
kirjallisten tehtävien avulla.  

 Vieraat kielet, Englanti 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

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

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

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

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

kielen, englannin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukai-
sesti.  

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

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opetta-
ja ohjaa ja kannustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. 
Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan sekä niiden ymmärrettä-
vyyttä 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 vie-
raan kielen ja kulttuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskeli-
jan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan 
itsearviointia apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. 
Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeis-
tä opiskelijan 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, osallista-
vat menetelmät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit. 

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

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

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97338/ops/tutkinnonosat/124615 

 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 hahmot-

taa 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 tavoit-
teiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
 
Matematiikan osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta 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. Läh-
tötilannetta 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 
ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
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 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 tar-
vittaessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

 Fysiikka ja kemia 

  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalai-
suuksia 

o osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja ai-
neiden 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 tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukai-
sesti. 

  
 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 osa-alueessa, oppimistavoittei-
den lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli 
oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

o luentoja, mittauksia, laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla sekä 
mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita 
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 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-

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

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

 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 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 esitel-
lessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja 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 
ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

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

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukset joita käytetään ja joiden osalta opiskelija osoittaa osaamisensa. Osaamista 
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/97338/ops/tutkinnonosat/124616 

 Yhteiskuntataidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

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

 
 Keskeinen sisältö 

o Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet 
o Päätöksenteko yhteiskunnan eri tasoilla 
o Vaikuttamisen keinot ja sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä 
o Rahankäytön suunnitelma ja luotonottamisen ehdot, riskit ja seuraukset 
o Yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamien palvelujen käyttäminen 
o Vastuullisena kuluttajana toimiminen 
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 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 oppimis-
prosessia auttamalla opiskelijaa hankkimaan erilaisista tietolähteistä luotettavaa tietoa 
omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Opettaja antaa opiskelijalle tehtäväpalautet-
ta ja arvioi opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arvi-
ointi tukee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustar-
peen 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 
 

 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.                           

 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 osoite-

taan työtodistuksilla. Työelämätaidot osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opetta-
ja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja ai-
kataulun 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 
osaamistavoitteisiin. Opiskelija oppii hakemaan töitä erilaisista lähteistä ja oppii teke-
mään yksilöllisen työhakemuksen ja ansioluettelon opettajan ohjatessa tätä prosessia. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla 
tehtäväpalautetta ja arvioimalla 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 suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden 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, 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.                    
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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 yrittä-
jyydestä ja omista mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riit-
tävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oike-
aan 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 oman alan yritykset 
o messut, erilaiset yritystapahtumat 

 
  



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  38 (39) 
Opetussuunnitelma 

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

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

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

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

Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue 
arvioidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. 
Tehtäväarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi koko-
naisarviointia.    

 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

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

ihmisen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla 
opiskelijoiden järjestämiin liikunta- tai muihin tapahtumiin tai yhteisön tilaisuuksiin  

o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyt-
tä yhteistyössä muiden kanssa  

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

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

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

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

kykyään 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  
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o Terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn huomioon ottaminen  
o Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun antaminen sekä ergonomisesti toimiminen  

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

työkykyä ja terveyttä edistävästi. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opiskelijan 
kyky toimia vastuullisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioi-
daan opiskelijan kyky edistää toiminnallaan ryhmän yhteistyötä ja turvallisuutta. Arviointi 
on ohjaavaa, kannustavaa ja se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa osaamisen arviointikriteereihin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa 
opiskelijan 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-

alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arvioin-
tikriteereihin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, 
joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoittee-
na on päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset 
opiskelijan oppimiselle jatkossa.    

 
 


