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1 Talotekniikka-alan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet  
 
 Ammattialan kuvaus 
 
 Talotekniikka on yhteinen nimi lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, tele- ja muille aloille, 

jotka palvelevat ihmisen toimintaa ja pidentävät kiinteistön elinkaarta. Talotekniikka on 
osa rakentamista. LVI-ala käsittää rakennusten lämmityksen, vesihuollon ja ilmanvaih-
don, jotka ovat tärkeä osa talotekniikkaa. Nykypäivän asumiselle ja teolliselle toiminnalle 
asetetaan yhä enemmän vaatimuksia, joihin talotekniikka-alan on vastattava. LVI-alalla 
toiminnan tavoitteena on luoda hyvä sisäilmasto eli taloissa asuville ja työskenteleville 
ihmisille viihtyisät ja terveydellisesti oikeat olosuhteet. Toisaalta LVI-alan toiminnassa 
painottuu koko ajan enemmän energiatehokkuus, joilla tavoitellaan vallitsevaa tilaa al-
haisempia kustannuksia ja tuetaan kestävää kehitystä. Perinteiseen LVI-alaan liittyy yhä 
enemmän rakennusautomaation ja sähköalan osaamista. Ammattialana talotekniikka on 
monipuolinen ja vaativa ja edellyttää sekä tekniikan että alan työmenetelmien ja materi-
aalien tuntemusta. Myös tietotekniikan hallinta on tärkeää, koska erilaisten rekisterien yl-
läpito, tarjous- ja urakka-asiakirjojen laadinta ja laskentatehtävät tehdään LVI-alalla tie-
tokoneavusteisesti. Tekniikan ja tuotteiden kehityksessä mukana pysyminen vaatii jat-
kuvaa osaamisen ylläpitoa ja kansainväistä verkostoitumista.  

 
 Ala on ollut varsin kiinteästi sidoksissa talonrakennusalan suhdanteisiin mutta nyt alalla 

on tapahtunut muutos, koska korjausrakentaminen ja taloteknistenjärjestelmien huolto 
ovat lisääntyneet merkittävästi. Nämä työt ovat riippumattomia rakentamisen suhdan-
teista ja ovat taanneet alalle aikaisempaa tasaisemman työtilanteen. Työt myös pysyvät 
Suomessa, eikä alan tehtäviä ole mahdollista viedä halvemman työvoiman maihin. Ala 
on nykyään erittäin suosittu ja arvostettu myös nuorten keskuudessa.  

 
 LVI-alan taloteknisissä ratkaisuissa ympäristöasiat ja ekologia tulevat yhä tärkeämmiksi, 

kun mietitään rakennusten energian kulutusta ja käyttöä. On tärkeää valita luonnon ja 
kestävän kehityksen periaatteiden kannalta mahdollisimman vähän kuormittavat ratkai-
sut. Osa rakennuksista valmistetaan teollisesti, jolloin voidaan käyttää tehokasta ja luon-
toa säästävää valmistusprosessia ja luontoa säästäviä materiaaleja. Yksityiset yritykset 
ovat vieneet jo pitkään LVI-alan korkeatasoista kotimaista osaamista ulkomaille. Lä-
hialueyhteistyö tulee avaamaan alan kansainvälistymiselle uusia mahdollisuuksia. Eu-
roopan työmarkkinat ovat jo tällä hetkellä tarjolla talotekniikan ammattilaisille, joilla on 
kansainvälisiä valmiuksia.  

 
 Ammattialan arvoperusta 
 
 LVI-alan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat taloteknisten järjestelmien tarkoituksenmu-

kaisuus, varmatoimisuus, turvallisuus, kestävyys, helppokäyttöisyys ja -huoltoisuus, 
energian käytön taloudellisuus ja kestävä kehitys. Menestyksellinen ja vastuullinen alan 
liiketoiminta ja yhteistyö kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla perustuu elämän ja 
ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen, asiakastyytyväisyyteen, 
yrittäjyyteen ja terveeseen kilpailuun, rehellisyyteen ja luotettavuuteen.  

 
 LVI-alalle tyypillisten laajojen tehtäväkokonaisuuksien vuoksi työnantajat odottavat työn-

tekijöiltä laajaa alan yleisnäkemystä. Toisaalta monet alan työtehtävistä perustuvat en-
tistä vaativampaan erityisosaamiseen. Tämä edellyttää työntekijöiltä valmiutta oman 
ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja halua uusien välineiden ja menetelmien kokei-
lemiseen ja hyödyntämiseen.  
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 LVI-alalla arvostetaan työntekijöitä, jotka ovat oma-aloitteisia ja työhönsä sitoutuneita. 
Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät, että työntekijät kykenevät itsenäiseen on-
gelmien ratkaisuun ja työskentelyyn, kantavat vastuun omasta työstään ja osaavat arvi-
oida kriittisesti oman työnsä laatua. Heiltä vaaditaan myös vuorovaikutus- ja asiakaspal-
velutaitoja sekä kykyä työskennellä vastuullisesti ryhmässä. Oleellinen osa LVI-alan 
ammattilaisen ammattitaitoa on kyky soveltaa tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. 
LVI-alan tehtävät eivät ole enää fyysisesti erityisen raskaita ja ne sopivat erinomaisesti 
myös naisille.  

 
 Perustutkinnon tavoitteet 
 
 Talotekniikan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää 

sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja 
yhteistyöhenkinen. Hänen on osattava soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa 
työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. 
Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy otta-
maan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Talotekniikka-alan 
ammattilainen tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee materiaa-
leja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä piirustuksien avulla, osaa 
tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hän osaa esitellä ja arvioida omaa työ-
tään.  

 
 Talotekniikan perustutkinnon suorittanut osaa lukea sekä talonrakentamiseen että LVI-

järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hänellä on mittauksissa ja materiaalien 
menekkeihin liittyvissä laskentatehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiudet. Hän osaa 
alan työtehtäviin liittyvät fysiikan perusteet, kuten lämpölaajenemisen sekä äänen liik-
kumiseen liittyvät lainalaisuudet.  

 
 Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä talotekniikka-alan yrityksissä alan 

ammattilaisen on toimittava erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä 
ilmaistava näkökantoja selkeästi ja luotta-musta herättäen.  

 
 Talotekniikan perustutkinnon suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvalli-

suuden sekä työ-kyvyn edistämisen, koska ala on työturvallisuudeltaan vaarallinen toi-
miala ja turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostava työturvallisuuskulttuuri on 
vasta kehittymässä alalle.  

 
 Ympäristötietoisuus talotekniikka-alalla edellyttää alan toimijoilta uusia tietoja esimerkik-

si eri materiaalien ominaisuuksista, mutta ennen kaikkea eri ratkaisujen energiataloudel-
lisuudesta.  

 
 Talotekniikka-alalla toimivat osaavat käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ollaan 

tilanteessa, jossa kaikki alan työtehtävissä tarvittava tieto voi olla ja liikkua osapuolten 
välillä sähköisenä. Tällaisen tiedonsiirron osaaja on alalla etulyöntiasemassa, koska 
sähköinen tiedonsiirto merkitsee nopeutta ja tietojen tehokasta hyödyntämistä.  

 
 Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita haasteita. Tärkeitä 

kansainvälistymiseen liittyviä taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, erilaisista kulttuureis-
ta tulevien henkilöiden ymmärtäminen, palvelualttius, erilaisiin oloihin mukautuminen ja 
tietotekniikan hallinta oman ammatin lisäksi. Työelämässä tarvittavan palveluosaamisen 
kautta lisääntyy myös tarve palvelutuotantoon molemmilla kotimaisilla kielillä.  

 
 Perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneempi osaami-

nen putki-, ilmastointi-, lämmityslaite- tai kylmäasennuksesta tai teknisestä eristämisestä 
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tai rakennuspeltiasennuksesta. Perustutkinnon suorittaneella on edellytykset kehittää it-
seään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.  
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1.1 Talotekniikan perustutkinnon muodostuminen  

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat    2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp  

2.1.1 Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30  2.1.4 LVI-huoltopalvelujen tuottaminen  15 

2.1.2 Putkistojen hitsaus 30  2.1.5 Polttolaitteistojen asentaminen 15 

2.1.3 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien 
asentaminen 

30  2.3.2 Talotekninen eristäminen  15 

    2.4.3 Kylmälaitteiden huoltaminen 15 

      2.5.1 LVI-korjausrakentaminen 15 

      2.5.2 Palonsammutusjärjestelmien asentaminen 15 

      2.5.3 Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja  
tasapainotus 

15 

    2.5.4 LV-järjestelmien huoltaminen 15 

    2.5.5 Yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen 15 

    2.5.6 Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen 15 

    2.5.7 IV-koneiden huoltaminen 15 

    2.5.9 LVI-suunnittelu 15 

    2.5.10 Pienkylmälaitteiden asentaminen 15 

    2.5.12 Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen 15 

    2.5.13 Biomassakattiloiden asentaminen 15 

    2.5.14 Maalämpölaitteistojen asentaminen 15 

    2.2.24 LVI-asentajana toimiminen  
(Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva 
tutkinnon osa) 

15 

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0-3 

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

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0-3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0-3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0-3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen 

0-3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0-3 

3.3.2 Työelämätaidot   1    Työelämätaidot 0-3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0-3 

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

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0-3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri 0-3 

    3.4.3 Etiikka 0-3 

    3.4.4 Psykologia 0-3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0-3 

    3.4.6 kohdasta 3.3.4  0-3 
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4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 2.2.25 Työskentely LVI-alan yrityksessä 10 osp (Tutkinnon osa vapaasti valittavista opinnoista)  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  

 
 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat 
 
 Talotekniikan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista tutkinnon osista 

lähiopetuksena toteutetaan LVI-suunnittelun tutkinnon osa. Tämän lisäksi muut valinnai-
set tutkinnon osat toteutuvat henkilökohtaisen opintopolun kautta työssäoppimalla, tai 
muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.  

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

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

 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 
 Tutkinnossa edetään pääsääntöisesti tutkinnon osittain. Tutkinnon osa 2.1.2 Putkistojen 

hitsaus etenee tukien muita tutkinnon osia, osittain niiden rinnalla. Opintojen tarjonta on 
suunniteltu kolmelle vuodelle. Tutkinnon osat opitaan työelämän toimintakokonaisuuksi-
na, pienemmissä osissa työprosessin mukaan edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja 
toteutuksesta voidaan poiketa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mu-
kaisesti.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu taulukossa tutkinnon perusteiden mukaisesti numeroiden. 

Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen suunniteltu 
ajoitus. Talotekniikka-alan perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan osaamista vä-
hintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kolmannelle 
opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
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 Talotekniikan perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Lämmitysjärjestelmien asentaminen  
 

30                         

2.1.2 Putkistojen hitsaus 30 
 

                        

2.1.3 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien  
asentaminen 

30                         

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat                          
 LVI-suunnittelu                          
2.2 Valinnaiset tutkinnon osat                          
                           
3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          
3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11                         
3.1.2 Äidinkieli 5                         
3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                         

3.1.4 Vieraat kielet 2                         
3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 3                         
3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1                         
3.3.2 Työelämätaidot 1                         
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1                         
3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja  

terveystieto 
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 Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 

osien 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. 

 
Esimerkki nope-
asta opintopolus-
ta  

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 
 

 

Oman ryhmän 
mukana. Tutkinnon 
yhteisten osien 
osa-alueet ryhmän 
mukana. 
Kesällä alan töitä. 

Käyttövesi- ja viemärijär-
jestelmien asentaminen 
30 osp 
 

Lämmitysjärjestelmien asen-
taminen 30 osp.  
Työssäoppimalla 15 osp 
osaaminen 

Hitsaustekniikka 30 osp 
Työssäoppiminen 15 osp 
Kesätöillä hankitun 
osaamisen (10 osp) 
tunnistaminen ja tunnus-
taminen .  

Oman ryhmän 
mukana, osittain 
tutkinnon yhteisten 
osien osa-alueita 
opiskeltuna. 

Käyttövesi- ja viemärijär-
jestelmien asentaminen 
30 osp. 
Tutkinnon yhteisten osien 
osa-alueiden aikana 
työssäoppimalla 5 osp 
osaaminen. 

Lämmitysjärjestelmien asen-
taminen 30 osp.  
Työssäoppiminen 15 osp 
Tutkinnon yhteisten osien 
osa-alueiden aikana työssä-
oppimalla 5 osp osaaminen. 

Hitsaustekniikka 30 osp 
Työssäoppiminen 15 osp 
Tutkinnon yhteisten 
osien osa-alueiden aika-
na työssäoppimalla han-
kitun osaamisen (10 osp) 
tunnustaminen  

Oman ryhmän 
mukana, osittain 
ammattiosaaminen 
osoitettu näytöin. 

Käyttövesi- ja viemärijär-
jestelmien asentaminen 
30 osp. 
Osoittaa osaamisensa 
nopeasti. Ammattiopinto-
jen aikana työssäoppi-
malla 5 osp osaaminen. 

Lämmitysjärjestelmien asen-
taminen 30 osp. Osoittaa 
osaamisensa nopeasti. Am-
mattiopintojen aikana työs-
säoppimalla 5 osp osaami-
nen. 
Työssäoppimisen aikana 15 
osp osaaminen 
 

Hitsaustekniikka 30 osp 
Työssäoppiminen 15 osp 
Ammattiopintojen aikana 
töissä olemalla hankittu 
osaaminen ja sen tun-
nustaminen nopeuttaa 
valmistumista hankitun 
osaamisen määrästä 
riippuen.  

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunnitel-

tu opintojen tarjonta, 90 osp joiden lisäksi valitaan opintoja ammatillista valinnaisista, yh-
teisistä, tai vapaasti valittavista tutkinnon osista. 

   
Esimerkkejä  
opintopoluista 

Ammatilliset valinnaiset 
tutkinnon osat, 45 osp 

Yhteisten tutkinnon osien 
valinnaiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat 
tutkinnon osat, 10 osp 

Polku jatko-
opintoihin esim. 
AMK tai muulle 
alalle 

 lukio-opinnot ja valinnai-
sia tutkinnon osia työs-
säoppimalla 30 osp 

Lukio-opinnot, valinnaisten 
yhdistelmät 

Lukio-opinnot ja työssä-
oppien LVI-alan työko-
kemus 

Polku AMK-
insinööri 

LVI-suunnittelu, Lämmi-
tysjärjestelmien mittauk-
set ja tasapainotus sekä 
Yhdyskuntateknisten 
putkistojen asentaminen 

Matemaattis-
luonnontieteellisin valintoihin 
suuntautuminen 

Työskentely LVI-alan 
yrityksessä tai AMK-
valmennusopintoja 
hyödyntäen. 

Polku huoltotehtä-
viin 

LVI-suunnittelu 15 osp, 
työssäoppien LVI-
huoltopalvelujen tuotta-
minen 15 osp ja LV-
järjestelmien huoltaminen 
15 osp 

Sosiaalinen ja kultturinen 
osaaminen 7 osp sekä Työ-
kyvyn ylläpitäminen, liikunta 
ja terveystieto 5 osp 

LVI-asennukset työ-
maaoloissa 10 osp 

Polku urakointiteh-
täviin 

LVI-suunnittelu 15 osp, 
Polttolaitteistojen asen-
taminen 15 osp ja LVI-
korjausrakentaminen 

Sosiaalinen ja kultturinen 
osaaminen 7 osp sekä Työ-
kyvyn ylläpitäminen, liikunta 
ja terveystieto 5 osp 

LVI-asennukset työ-
maaoloissa 10 osp 

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

Tutkinnon osa jo valmiis-
ta tutkinnosta tai lukio-
opinnoista  

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

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta, talo-
tekniikka-alan perustut-
kinnosta, tai lukio-
opinnoista 
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 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 osaamispisteen laajuiset yrittäjyys -opinnot. 

 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

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

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 Opiskelijalla on oikeus saada Talotekniikan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaa-
timuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja tunnustettua. En-
nen tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tutkinnon suoritta-
misen aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut aiemmilla opinnoil-
laan tai tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perustei-
den ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoit-
teisiin.  
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 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. 

 

2 Talotekniikan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitai-
tovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat 

 Lämmitysjärjestelmien asentaminen 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon 
mukaisesti 

o käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä 
o tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liit-

tyvät asennustyöt 
o arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämis-

mahdollisuuksia (hybridijärjestelmät) 
o huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet 
o tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt 
o toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä  
o toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa 
o arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 
o raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. 

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/152383 
  
 Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-

mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
o Patterilämmityksen asentaminen 
o Lattialämmityksen asentaminen 
o Lämmönvaraaja-asennukset 
o Lämmöntuottolaiteasennukset 
o Ilmalämpöpumppuasennukset 
o Lämmitysjärjestelmien säätö ja automatisointi 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 

ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa.  

 
 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista: 
 

[1v/4j] Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta Yrittäjyys ja yritystoi-
minta sekä Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto. 
 
[2v/1j] Matemaattis-luonnontieteellisessa osaamisessa sekä Fysiikka että Tieto- ja vies-
tintätekniikka ja sen hyödyntäminen. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen toteutuu 
Taide- ja kulttuuri -opinnoilla. 
 
[2v/3j] Viestintä ja vuorovaikutusosaamisesta, Matemaattis-luonnontieteellisessa osaa-
misessa Matematiikka. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen toteutetaan Ympäristö-
osaamisen, Yrittäjyyden ja yritystoiminnan ja Työkyvyn ylläpitämisen kautta. 
 
[2v/4j] Viestintä ja vuorovaikutusosaamisesta Äidinkieli ja Vieraat kielet, Sosiaalinen ja 
kulttuurinen osaaminen toteutetaan Taide- ja kulttuurin, ja Työkyvyn ylläpitämisten sekä 
Etiikan toteutuksilla. 
 
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen kokonaan. 

2.1.1.1. Patterilämmitysten asentaminen  

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti patterilämmitysjärjestelmiä eri-
laisin liitos ja kytkentätavoin sekä tietää kuinka asennetut järjestelmät liittyvät osana ra-
kennusten lämmitysjärjestelmiä. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä 
huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyntää tietotekniikkaa ja fysiikan tietämystään 
lämmitysjärjestelmien toiminnan kuvaamisessa. Taide- ja kulttuuri tukee opiskelijan asen-
tamiseen liittyvän visuaalisen näkemyksen kehittymistä.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
o Kannakointi 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät 

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamisen arviointi 
 

Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.2.  Lattialämmityksen asentaminen 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti lattialämmitysjärjestelmiä eri-
laisin liitos ja kytkentätavoin erilaisiin rakenteisiin sekä tietää kuinka asennetut järjestel-
mät liittyvät osana rakennusten lämmitysjärjestelmiä. Hän käyttää työskentelyssään työ-
kaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan yrittä-
jyys ja yritystoiminnan osaamista ja huomioi työkyvyn ylläpitämisen työskentelyssään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
o Kannakointi 
o Eristäminen 
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o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.3. Lämmönvaraaja-asennukset 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti varaajajärjestelmiä erilaisin lii-
tos ja kytkentätavoin erilaisiin kohteisiin sekä tietää kuinka asennetut järjestelmät liittyvät 
osana rakennusten lämmitysjärjestelmiä. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein 
sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyntää osaamisessaan viestintä ja vuoro-
vaikutusosaamista ja matematiikan osaamista.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
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o Kannakointi 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.4.  Lämmöntuottolaiteasennukset 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti lämmöntuottojärjestelmän. Hän 
tietää lämmöntuottolaitosten erilaisia liitos ja kytkentätapoja sekä tietää kuinka asennetut 
järjestelmät liittyvät osana rakennusten muita lämmitysjärjestelmiä. Hän käyttää työsken-
telyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyntää työsken-
telyssään taide- ja kulttuurin, työkyvyn ylläpitämisen ja etiikan osaamistaan. 
 

 Keskeinen sisältö 
o Materiaalit 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 17 (79) 
Opetussuunnitelma 

o Työkalut 
o Liitokset 
o Kannakointi 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.5. Ilmalämpöpumppuasennukset 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti Ilma-ilmalämpöpumpun. Hän 
tietää kylmäkoneiden ja lämpöpumppujen erilaisia liitos ja kytkentätapoja sekä tietää 
kuinka asennetut järjestelmät liittyvät osana rakennusten muita lämmitysjärjestelmiä. Hän 
käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija 
hyödyntää työskentelyssään ympäristöosaamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan, työky-
vyn ylläpitäminen, terveystiedon ja liikunnan osaamistaan. 
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 Keskeinen sisältö 

o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 
o Kylmäaineiden lainsäädäntö 
o Kylmätekniikkaan liittyvä fysiikka 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  
 

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 
o Lait ja asetukset 

 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.1.1.6. Lämmitysjärjestelmän säätö ja automatisointi  

 
Opiskelija säätää putkistovirtauksen asetettuihin arvoihin ja tarkistaa virtaaman. Opiske-
lija tutkii automaatiojärjestelmien toimintaa demoympäristössä. Hän asettaa säätimelle 
perustoimintoja. Hän tietää kuinka järjestelmän säätäminen ja LVI-automaatio toimii ja 
vaikuttaa kiinteistön olosuhteisiin. Opiskelija hyödyntää työskentelyssään viestintä ja 
vuorovaikutusosaamistaan. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Laitteet ja materiaalit 
o Työkalut 
o Työmenetelmät 
o Säädön tarkoitus 
o Automatisoinnin tarkoitus 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät   

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 20 (79) 
Opetussuunnitelma 

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

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

 Putkistojen hitsaus, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
o suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti 
o käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä 
o tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaa-

suhitsauksella  
o tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella 

(TIG-hitsaus tai puikkohitsaus) 
o käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti 
o noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä 
o arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua. 

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/152387 

 
  Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-

mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
o Cu- putkistojen rakentaminen juottaen 
o Fe-putkistojen rakentaminen kaasuhitsaamalla 
o Fe-putkistojen rakentaminen kaarihitsaamalla 
o HST-putkistojen rakentaminen kaarihitsaamalla 
o Muoviputkistojen rakentaminen hitsaamalla 
o Lämpölaitosputkiston hitsaus 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa.  
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 Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista 
 

[1v/2j] Viestintä ja vuorovaikutusosaamisesta Äidinkieli ja Vieraat kielet, Matemaattis-
luonnontieteellista osaamisesta Matematiikka 2, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvit-
tavasta osaamisesta Yhteiskuntataidot ja Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 
2. 
 
[2v/1j] Viestintä ja vuorovaikutusosaamisesta Äidinkieli 5, Matemaattis-luonnon-
tieteellisessa osaamisessa sekä Fysiikka ja kemia 2 että Tieto- ja viestintätekniikka ja 
sen hyödyntäminen(val3). Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta Yh-
teiskuntataidot ja Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (val3), Sosiaalinen ja 
kulttuurinen osaaminen toteutuu Taide- ja kulttuuri -opinnoilla. 

2.1.2.1. CU-putkistojen rakentaminen juottaen 

 
Opiskelija rakentaa juottaen piirustusten ja työselitysten mukaisesti kupariputkistoja eri-
laisiin järjestelmiin ja rakenteisiin sekä osaa huomioida tulityöhön liittyvät riskit. Hän käyt-
tää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyn-
tää työskentelyssään äidinkielen ja vieraat kielen, matematiikan, yhteiskuntataidon ja 
työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon osaamistaan.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Juotosmenetelmät 
o Materiaalit, lisäaineet 
o Työkalut 
o Liitokset ja niiden tarkistaminen 
o Piirrosmerkit 
o Työ- ja paloturvallisuus eri kohteissa 
o Kaasuhitsauslaitteiston toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o Pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu ti-
la (muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
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o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.1.2.2. Fe-putkistojen rakentaminen kaasuhitsaamalla  

 
Opiskelija rakentaa kaasuhitsausmenetelmällä piirustusten ja työselitysten mukaisesti te-
räsputkistoja erilaisiin järjestelmiin ja rakenteisiin sekä osaa huomioida tulityöhön liittyvät 
riskit. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. 
Opiskelija hyödyntää työskentelyssään äidinkielen, fysiikan ja kemian, tieto- ja viestintä-
tekniikan, yhteiskuntataidon ja työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon sekä 
taide- ja kulttuuri -osaamistaan. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Kaasuhitsausmenetelmät 
o Materiaalit, lisäaineet 
o Työkalut 
o Liitokset ja niiden tarkistaminen 
o Piirrosmerkit 
o Työ- ja paloturvallisuus eri kohteissa 
o Kaasuhitsauslaitteiston toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
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o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.3. Fe-putkistojen rakentaminen kaarihitsaamalla 

 
Opiskelija rakentaa kaarihitsaamalla piirustusten ja työselitysten mukaisesti teräsputkis-
toja erilaisiin järjestelmiin ja rakenteisiin sekä osaa huomioida tulityöhön liittyvät riskit. 
Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Kaarihitsausmenetelmät 
o Materiaalit, lisäaineet 
o Työkalut 
o Liitokset ja niiden tarkistaminen 
o Piirrosmerkit 
o Työ- ja paloturvallisuus eri kohteissa 
o Kaarihitsauslaitteiston toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
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o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.4. HST-putkistojen rakentaminen kaarihitsaamalla 

 
Opiskelija rakentaa kaarihitsaamalla(TIG) piirustusten ja työselitysten mukaisesti jalote-
räsputkistoja (HFe) erilaisiin järjestelmiin ja rakenteisiin sekä osaa huomioida tulityöhön 
liittyvät riskit. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuu-
den.  
 

 Keskeinen sisältö 
o Jaloterästen kaarihitsausmenetelmät 
o Materiaalit, lisäaineet 
o Työkalut 
o Liitokset ja niiden tarkistaminen 
o Piirrosmerkit 
o Työ- ja paloturvallisuus eri kohteissa 
o Kaarihitsauslaitteiston (TIG) toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
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o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.5. Muoviputkiston rakentaminen hitsaamalla 

 
Opiskelija rakentaa hitsaamalla piirustusten ja työselitysten mukaisesti muoviputkiston 
erilaisiin järjestelmiin ja rakenteisiin sekä osaa huomioida työhön liittyvät riskit. Hän käyt-
tää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden.  
 

 Keskeinen sisältö 
o Hitsausmenetelmät 
o Materiaalit, lisäaineet 
o Työkalut 
o Liitokset ja niiden tarkistaminen 
o Piirrosmerkit 
o Työ- ja paloturvallisuus eri kohteissa 
o Hitsauslaitteiston toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
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o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.2.6. Lämpölaitosputkiston hitsaus 

 
Opiskelija rakentaa hitsaamalla piirustusten ja työselitysten mukaisesti teräsputkistoja eri-
laisiin järjestelmiin ja rakenteisiin sekä osaa huomioida tulityöhön liittyvät riskit. Hän käyt-
tää työskentelyssään erilaisia hitsausmenetelmiä ja työkaluja oikein sekä huomioi työtur-
vallisuuden.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Hitsausmenetelmät 
o Materiaalit, lisäaineet 
o Työkalut 
o Liitokset ja niiden tarkistaminen 
o Piirrosmerkit 
o Työ- ja paloturvallisuus eri kohteissa 
o Ongelmanratkaisu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt 

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena  
o tekemällä oppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
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o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit  

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 30 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon 
mukaisesti 

o käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä 
o tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset vesi- ja viemärijärjestel-

miin liittyvät asennustyöt 
o huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet 
o tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt 
o toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä  
o toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa 
o arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 
o raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. 

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/152384 
  

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Muoviviemäreiden asentaminen 



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 28 (79) 
Opetussuunnitelma 

o Valurautaviemäreiden asentaminen 
o Pumppamoiden ja vedenkäsittelylaitteiden asentaminen 
o Saniteettikalusteiden asentaminen 
o Metallisten käyttövesiputkien asentaminen 
o Muovi- ja komposiittikäyttövesiputkistojen asentaminen 
 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa.  

 
Tutkinnon osaan voi integroitua oppimistavoitteita yhteisistä tutkinnon osista 

 
[1v/1j] Viestintä ja vuorovaikutusosaamisesta Äidinkieli ja vieraskieli, Matemaattis-
luonnontieteellisessa osaamisessa Matematiikka sekä Tieto- ja viestintätekniikka ja sen 
hyödyntäminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta Työkyvyn yl-
läpitäminen, liikunta ja terveystieto. 
 
[1v/2j] Viestintä ja vuorovaikutusosaamisesta Äidinkieli ja vieraskieli, Matemaattis-
luonnontieteellisessa osaamisessa Matematiikka, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvit-
tavasta osaamisesta Yhteiskuntataidot sekä Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveys-
tieto. 
 
[1v/3j] Viestintä ja vuorovaikutusosaamisesta Äidinkieli ja Toinen kotimainen kieli, Ma-
temaattis-luonnontieteellisessa osaamisessa Matematiikka, Yhteiskunnassa ja työelä-
mässä tarvittavasta osaamisesta työelämätaidot sekä Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja 
terveystieto. 
 
[1v/4j] Viestintä ja vuorovaikutusosaamisesta Äidinkieli, Matemaattis-luonnon-
tieteellisessa osaamisessa Fysiikka ja kemia sekä Tieto- ja viestintätekniikka ja sen 
hyödyntäminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta Yrittäjyys ja 
yritystoiminta sekä Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto. 

2.1.3.1.  Muoviviemäreiden asentaminen 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti muoviviemäriärjestelmiä eri-
laisin liitos ja kytkentätavoin sekä tietää kuinka asennetut järjestelmät liittyvät osana ra-
kennusten taloteknisiä järjestelmiä. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä 
huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyntää tietotekniikkaa ja matematiikan osaa-
mistaan viemäröintijärjestelmien asennuksissa. Viestintä ja vuorovaikutustaitoja hän 
hyödyntää työyhteisössä toimiessaan. Opiskelija tunnistaa työkyvyn ylläpidon tärkeyden 
asennustöiden yhteydessä ja osaa huomioida työskentelyolosuhteet. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
o Kannakointi 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
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o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit  

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL.Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.3.2.  Valurautaviemäreiden asentaminen 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti valurautaisia viemärilämmitys-
järjestelmiä erilaisin liitos ja kytkentätavoin sekä tietää kuinka asennetut järjestelmät liit-
tyvät osana rakennustentaloteknisiä järjestelmiä. Hän käyttää työskentelyssään työkalu-
ja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyntää tietotekniikkaa ja mate-
matiikan osaamistaan viemäröintijärjestelmien asennuksissa. Viestintä ja vuorovaikutus-
taitoja hän hyödyntää työyhteisössä toimiessaan. Opiskelija tunnistaa työkyvyn ylläpidon 
tärkeyden asennustöiden yhteydessä ja osaa huomioida työskentelyolosuhteet 
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 Keskeinen sisältö  
o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
o Kannakointi 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.3.3.  Pumppaamoiden ja vedenkäsittelylaitteiden asentaminen 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti rakennusten vedenhankintaan 
ja jäteveden käsittelyyn liittyvän järjestelmän erilaisin liitos ja kytkentätavoin sekä tietää 
kuinka asennetut järjestelmät liittyvät osana rakennusten lämmitysjärjestelmiä. Hän 
käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija 
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hyödyntää tietotekniikkaa ja matematiikan osaamistaan viemäröintijärjestelmien asen-
nuksissa. Viestintä ja vuorovaikutustaitoja hän hyödyntää työyhteisössä toimiessaan. 
Opiskelija tunnistaa työkyvyn ylläpidon tärkeyden asennustöiden yhteydessä ja osaa 
huomioida työskentelyolosuhteet 

 
 Keskeinen sisältö 

o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
o Kannakointi 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  
o Asennus ja käyttöohjeet, Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.1.3.4.  Saniteettikalusteiden asentaminen 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti saniteettitilojen vesi- ja viemä-
rijärjestelmiä erilaisin liitos ja kytkentätavoin sekä tietää kuinka asennetut järjestelmät 
liittyvät osana rakennusten lämmitysjärjestelmiä. Hän käyttää työskentelyssään työkalu-
ja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyntää tietotekniikkaa ja mate-
matiikan osaamistaan viemäröintijärjestelmien asennuksissa. Viestintä ja vuorovaikutus-
taitoja hän hyödyntää työyhteisössä toimiessaan. Hänen toimintaansa välittyy yrittäjyy-
den ja yritystoiminnan huomioiminen. Opiskelija tunnistaa työkyvyn ylläpidon tärkeyden 
asennustöiden yhteydessä ja osaa huomioida työskentelyolosuhteet 

 
 Keskeinen sisältö 

o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
o Kannakointi 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. 
Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  
o Asennus ja käyttöohjeet, Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
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o LVI-RYL 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.3.5.  Metallisten käyttövesiputkistojen asentaminen 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti metallisen (esim. Cu, HST) 
käyttövesiputkiston erilaisin liitos ja kytkentätavoin sekä tietää kuinka asennetut järjes-
telmät liittyvät osana rakennusten taloteknisiä järjestelmiä. Hän käyttää työskentelyssään 
työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyntää matematiikan 
osaamistaan vesijärjestelmien asennuksissa. Viestintä ja vuorovaikutustaitoja sekä vie-
raan kielen taitoja hän hyödyntää työyhteisössä toimiessaan. Hänen toimintaansa ohjaa 
yhteiskunnassa tarvittavat taidot. Opiskelija tunnistaa työkyvyn ylläpidon tärkeyden asen-
nustöiden yhteydessä ja osaa huomioida työskentelyolosuhteet. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
o Kannakointi 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
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o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.3.6. Muovi- ja komposiittikäyttövesiputkistojen asentaminen 

 
Opiskelija asentaa piirustusten ja työselitysten mukaisesti käyttövesiputkiston muovi - ja 
komposiittimateriaalista erilaisin liitos ja kytkentätavoin sekä tietää kuinka asennetut jär-
jestelmät liittyvät osana rakennusten taloteknisiä järjestelmiä. Hän käyttää työskentelys-
sään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija hyödyntää matematii-
kan osaamistaan vesijärjestelmien asennuksissa. Viestintä ja vuorovaikutustaitoja taitoja 
hän hyödyntää molemmilla kotimaisilla kielillä työyhteisössä toimiessaan. Hänen toimin-
taansa ohjaa työelämässä tarvittavat taidot. Opiskelija tunnistaa työkyvyn ylläpidon tär-
keyden asennustöiden yhteydessä ja osaa huomioida työskentelyolosuhteet. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Materiaalit 
o Työkalut 
o Liitokset 
o Kannakointi 
o Eristäminen 
o Piirrosmerkit 
o Kytkennät eri kohteissa 
o Järjestelmän toiminta 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsalityöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
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o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamisen arviointi  
 

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

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp 

 LVI-huoltopalvelujen tuottaminen  

 Ammattitaitovaatimukset 

 

 Opiskelija osaa 

o selvittää asiakaskohteen huoltosopimuksiin tai työtilauksiin liittyvien toimenpide- ja 
laatukuvausten sisällöt 

o suunnitella työssään kohtaamansa huoltopalvelutilanteen vaiheittain 
o ennakoida saamansa työmääräimen perusteella tehtävään liittyvät työvaiheet ja va-

rata mukaansa tarvittavat työvälineet ja materiaalit 
o käyttäytyä ja pukeutua tilanteen sekä yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti 
o toimia erilaisten asiakas- ja muiden sidosryhmien kanssa huoltotyön aikana 
o säädellä ja hallita omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla 
o käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutilanteissa 
o tunnistaa LVI-järjestelmien kuntoon, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja 
o suunnitella ja ehdottaa asiakkaalle tarvittavia lisätoimenpiteitä 
o käynnistää tarvittavia toimenpiteitä mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäise-

miseksi 
o huomioida oman turvallisuutensa kannalta oleelliset asiat 
o opastaa tilojen käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta 
o raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/250630 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/250630
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 Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-

mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 

ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on LVI-huoltopalvelun 
ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opiskelija suunnittelee oman 
työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin palvelutilanteeseen Hän hallitsee työn kokonaisuu-
den, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä jälkimarkkinointi tar-
koittaa ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoitteiden mukaisesti. Hän käyttää 
työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyt-
tää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toimii sopimuksien ja yleisten laa-
tuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Järjestelmien toiminta 
o Huoltotoimenpiteet 
o Asiakaspalvelu 
o Yrittäjyys 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 
 
Oppimisympäristöt  
o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 

asiakaskunnan mukaan 
 
 Oppimismenetelmät  

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

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus- ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 Polttolaitteistojen asentaminen 

 Ammattitaitovaatimukset 
 

 Opiskelija osaa 
o tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti alle 70 kW:n lämmitysjärjestelmien 

polttoaineiden varastointiin ja polttolaitteistoihin liittyvät asennustyöt  
o laatia tarvittavia tarvikeluetteloita piirustusten ja asennusten perusteella sekä noutaa 

tarvittavat komponentit tarvikeluettelon mukaisesti  
o käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä  
o tehdä polttolaitteiston käyttöönotot, testaukset ja tarvittavat palamistekniset mittauk-

set  
o arvioida työtään ja työsuorituksiaan  
o huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet  
o toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa  
o raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  

 
 Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/152385 
 
Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on polttolaitteistojen 
asennuksen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opiskelija 
suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallitsee 
työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä tarkoit-
taa polttolaitteistojen asentaminen ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoitteiden 
mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuu-
den. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toimii 
sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  
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 Keskeinen sisältö 
o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 
 

 Oppimisympäristöt  
o Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 

asiakaskunnan mukaan 
 
 Oppimismenetelmät  

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

opiskeluna 
  

 Oppimismateriaalit 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 Talotekninen eristäminen 

 Ammattitaitovaatimukset 

 

 Opiskelija osaa 
o suunnitella omaa työaikatauluansa yhdessä muiden asennustyöryhmien kanssa  
o varmistaa, että työssä käytettävät rakennustelineet on tarkistettu  
o asentaa suunnitelmien mukaiset taloteknisten laitteiden eristeet  
o asentaa taloteknisten laitteiden päällysteet  
o noudattaa työmaan jätehuoltosuunnitelmaa  
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o mitata ja raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 
 

 Opiskelijalla on  
o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/153322 

 
Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on taloteknisen eristä-
misen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opiskelija suunnittelee 
oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallitsee työn kokonai-
suuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä tarkoittaa talotekni-
nen eristäminen ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoitteiden mukaisesti . Hän 
käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija 
osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toimii sopimuksien ja 
yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 
 

 Oppimisympäristöt  
o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 

asiakaskunnan mukaan 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
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o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-
opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 Kylmälaitteiden huoltaminen 

 Ammattitaitovaatimukset 

 

 Opiskelija osaa 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa  
o tehdä yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitoksen määräai-

kaishuollon laitteen huolto-ohjelman mukaisesti  
o tehdä laitteiston kompressoreille öljynvaihdon  
o vaihtaa laitoksen kylmäaineen tarvittavine öljyn- ja komponentin vaihtoineen  
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  

  
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/153329 
 

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on kylmälaitteiden 
huoltamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opiskelija 
suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallitsee 
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työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä tarkoit-
taa kylmälaitteiden huoltaminen ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoitteiden 
mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuu-
den. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmIä. Työssään hän toimii 
sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Kylmälaitoksen toiminnan tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. 
Oppimistavoitetta ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan 
taidot riittäviksi järjestetään opiskelijalle mahdollisuus antaa osaamisestaan näytön. 

 
 Oppimisympäristöt  

o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 
asiakaskunnan mukaan 

 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 Ammattitaitovaatimukset 

 

 Opiskelija osaa 
o sulkea hälytysventtiilin ja tyhjentää putkiston 
o koota työn aikana käytettävät telineet ja käyttää henkilönostimia 
o tehdä järjestelmän irtikytkennän ja siihen liittyvät ilmoitukset kohteen mukaisesti 
o tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon 

mukaisesti 
o tehdä tavanomaiset palonsammutusjärjestelmiin liittyvät putkiston asennustyöt pii-

rustusten ja sprinklerisääntöjen mukaisesti 
o tarkistaa putkiston tiiviyden 
o saattaa järjestelmän (ml. vesilähde), käyttökuntoon 
o huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet 
o toimia kriisitilanteissa 
o toimia yhteistyössä työkohteessa muiden toimijoiden kanssa 
o arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 
o raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. 

  
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/154632 
 

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on palonsammutusjär-
jestelmien asentamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. 
Opiskelija suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän 
hallitsee työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää 
mitä tarkoittaa palonsammutusjärjestelmien asentaminen ja osallistuu siihen työssä-
oppimispaikan tavoitteiden mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein 
sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjes-
telmiä. Työssään hän toimii sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o CEA 4001 ohjeet 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Palonsammutusjärjestelmän toiminnan tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
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o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 

 
 Oppimisympäristöt  

o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 
asiakaskunnan mukaan 

 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o CEA 4001  
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus 

 Ammattitaitovaatimukset 

 

 Opiskelija osaa 
o lukea ja tulkita lämmitysjärjestelmien piirustuksia 
o soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään ja kykenee toimimaan sujuvas-

ti myös muista kulttuureista tulevien kanssa 
o tehdä tavallisimmat lämmitysjärjestelmissä tarvittavat mittaukset  
o tehdä mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja käyttää nomogrammeja 
o laatia mittauksista tarvittavat dokumentit 
o soveltaa mittaustuloksia työn vaatimiin jatkotoimiin 
o tasapainottaa lämmitysverkoston vesivirrat jollakin tasapainotusmenetelmällä  
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o laatia tasapainotustyöstä pöytäkirjat 
o osaa käyttää lämmitysjärjestelmien automatiikkaa 
o arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti 
o osaa työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden 

kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
  

 Opiskelijalla on  
o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/154633 
 

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
 

 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on lämmitysjärjestel-
mien mittauksien ja tasapainotuksen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tun-
teminen. Opiskelija suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilantee-
seen Hän hallitsee työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskeli-
ja tietää mitä tarkoittaa lämmitysjärjestelmien mittaaminen ja tasapainottaminen sekä 
osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoitteiden mukaisesti. Hän käyttää työskente-
lyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää työkoh-
teiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toimii sopimuksien ja yleisten laatuvaati-
musten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Lämmitysjärjestelmien toiminnan tunteminen 
o LVI-automaatio 
o Sisäilmasto ja energiatalous 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 
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 Oppimisympäristöt  
o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 

asiakaskunnan mukaan 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 LVI-järjestelmien huoltaminen 

 Ammattitaitovaatimukset 
 

 Opiskelija osaa 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa  
o paikantaa LV-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat  
o arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden  
o tehdä normaalit LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot ja korjaukset sekä niihin 

liittyvät työt  
o pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat  
o opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta  
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/154634 

 
Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
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 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on LVI-järjestelmien 
huoltamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opiskelija 
suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallitsee 
työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä tarkoit-
taa LVI-järjestelmien huoltaminen ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoitteiden 
mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuu-
den. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toimii 
sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. . Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 
 

 Oppimisympäristöt 
o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 

asiakaskunnan mukaan 
 
 Oppimismenetelmät 

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 
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 Osaamisen arviointi  
 

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

 Yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen 

Ammattitaitovaatimukset 
 

 Opiskelija osaa 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa  
o suorittaa työn vaatimat mittaukset kuten sijainti- ja korkeustasojen määrittämisen  
o valmistella kaivantotyöt ja pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat  
o tehdä suunnitelmien mukaisesti tavanomaisen yhdyskuntateknisen putkiston ja sii-

hen liittyvien toimilaitteiden asennukset  
o huomioida turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet  
o toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa  
o raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/154635 
 

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on yhdyskuntateknis-
ten putkistojen asentamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. 
Opiskelija suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän 
hallitsee työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää 
mitä tarkoittaa yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen ja osallistuu siihen työssä-
oppimispaikan tavoitteiden mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein 
sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjes-
telmiä. Työssään hän toimii sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Johtokarttojen ja piirustusten lukeminen ja tulkitseminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
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o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 

 
 Oppimisympäristöt  

o Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 
asiakaskunnan mukaan 

 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamisen arviointi  

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

 Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen 

 Ammattitaitovaatimukset 

 

 Opiskelija osaa 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 
o tarkistaa järjestelmän puhdistustarpeen 
o suunnitella omaa työtään puhdistustyöjärjestyksen mukaisesti 
o tarkistaa kanaviston tiiviyden 
o alipaineistaa puhdistettavat kanavat 
o puhdistaa ilmanvaihtojärjestelmän  
o opastaa käyttäjät tilapäisjärjestelyiden osalta 
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o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla 
o luovuttaa kohteen asiakkaalle ja opastaa asiakasta järjestelmän käytössä. 

  
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/154636 
 

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on ilmanvaihtojärjes-
telmien puhdistamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opis-
kelija suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallit-
see työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä 
tarkoittaa ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen ja osallistuu siihen työssäoppimispai-
kan tavoitteiden mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi 
työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään 
hän toimii sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 
 

 Oppimisympäristöt 
o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 

asiakaskunnan mukaan 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
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o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 IV-koneiden huoltaminen 

Ammattitaitovaatimukset 
 

 Opiskelija osaa 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa  
o suunnitella oman työaikataulunsa  
o suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti  
o paikantaa IV-koneesta yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat  
o arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden  
o tehdä IV-koneeseen perus- ja vuosihuollot sekä niihin liittyvät työt  
o ottaa huomioon oman turvallisuuden kannalta oleelliset asiat  
o arvioida omaa työsuoritustaan  
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  

 
 Opiskelijalla on 

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/154637 
 

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
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ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on IV-koneiden huol-
tamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opiskelija suunnitte-
lee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallitsee työn koko-
naisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä tarkoittaa IV-
koneiden huoltaminen ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoitteiden mukaisesti . 
Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskeli-
ja osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toimii sopimuksien ja 
yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 
 
Oppimisympäristöt  
o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 

asiakaskunnan mukaan 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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 LVI-suunnittelu, 15 osp 

 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o mitoittaa tavanomaisen pientalon LVI-laitteita ja putkistoja 
o tehdä pientalon LVI-piirustuksia 
o käyttää jotain LVI-alan suunnitteluohjelmistoa 
o huomioida suunnittelussa tarvittavat viranomaismääräykset ja -ohjeet 
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/154639 

 
Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
o Suunnittelun perusteet 
o Rakentamismääräykset ja LVI-RYL 
o LVI- ja CAD-suunnittelu 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työskentelyssään suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjes-
telmiä, koneita ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija 
toimii osana työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, nou-
dattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä 
lopputulosta sekä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. 

2.5.9.1. LVI-suunnittelun perusteet  

 
Opiskelija valitsee piirustukseen/kohteeseen soveltuvat materiaalit ja laitteet. Hän tietää 
putkimitoituksen pääperiaatteet. Hän osaa käyttää CAD-suunnitteluohjelmistoa. Hän 
käyttää työskentelyssään suunnittelutyökaluja oikein sekä huomioi ergonomian osana 
työturvallisuutta. 
 

 Keskeinen sisältö 
o Materiaalin valinta 
o Kannakointi ja asennusvälit suunnittelussa 
o Suunnittelun työkalut 
o Piirrosmerkit 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsali-/ATK-luokkatyöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.5.9.2. Rakentamismääräykset ja LVI-RYL 

 
Opiskelija tekee LVI-suunnitelman CAD-ohjelmistoa käyttäen. Hän valitsee piirustuk-
seen/kohteeseen soveltuvat materiaalit ja laitteet rakentamismääräyksien mukaisesti ja 
pystyy arvioimaan valitun materiaalin soveltuvuutta kohteeseen. Hän tietää mistä voi 
tarkistaa LVI-alan asentamisessa tarvittavan laatutason. Hän käyttää työskentelyssään 
tarvittavia suunnittelutyökaluja ja -materiaalia sekä huomioi ergonomian osana työturval-
lisuutta. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
o Viranomaismääräykset rakentamisessa 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 
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 Oppimisympäristöt  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-

tettu tila 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 

(muunneltavat vaihtoehdot)  
o Työsali-/ATK-luokkatyöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
 Oppimismenetelmät  

o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
Osaamista arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.5.9.3. LVI- ja CAD-suunnittelu 

 
Opiskelija valitsee piirustukseen/kohteeseen soveltuvat materiaalit ja laitteet. Hän tietää 
putkimitoituksen pääperiaatteet. Hän osaa käyttää CAD-suunnitteluohjelmistoa LVI-
suunnittelussa. Hän käyttää työskentelyssään myös muita suunnittelutyökaluja oikein 
sekä huomioi ergonomian osana työturvallisuutta. 

 
Keskeinen sisältö 
o CAD-ohjelmiston käyttäminen 
o Materiaalin valinta CAD-ohjelmistossa 
o CAD-Suunnittelun työkalut 
o Piirrosmerkit 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Oppimisen arviointi perustuu sekä harjoitustehtävien ja -töiden tekemisen aikana tapah-
tuvaan että töiden lopputarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaa-
vaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä opet-
tajan havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan it-
searvioinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimista-
voitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S. 

 
Oppimisympäristöt  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-

tettu tila 
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o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, alan koneilla, laitteilla, välineillä varustettu tila 
(muunneltavat vaihtoehdot)  

o Työsali-/ATK-luokkatyöskentely 
o Yrityskäynnit ja alan messut 
o Joustavat tilat/paikat opiskelijan ja työtehtävän tarpeiden mukaisesti 
o Oppilaitoksen omat työmaat 

 
Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena,  
o tekemällä oppiminen, 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 

Oppimismateriaalit 
o Alan julkaistut oppi- ja tehtävämateriaalit. 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Tukesin sivut ja verkkojulkaisut 
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

 
 Osaamisen arviointi  
 

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

 Pienkylmälaitteiden asentaminen 

Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija osaa 
o asentaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkistot voimas-

sa olevan  
o lainsäädännön mukaisesti 
o tehdä kovajuottamalla pienkylmälaitteen putkiston fosforikupari- ja hopealiitokset 
o tehdä alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkiston paineko-

keen, tiiviyskokeen, tyhjiöinnin, kylmäainetäytön, vuototarkastuksen ja kylmäaineen 
talteenoton 

o työskennellä kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai 
ympäristö vaarannu  

o huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja hänellä on voimassa-
oleva tulityökortti 

o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huol-
totoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevien säädösten (pätevyysluokka 2) 
edellyttämiä sisältöjä seuraavasti: 
o termodynamiikan perusteet 
o kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäädökset 
o tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jäl-

keen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana 
o vuotojen tarkastaminen 
o järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossa-

pidon, huollon tai talteenoton aikana 
o tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään 
o yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönot-

to ja kunnossapito 
o ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito 
o ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito 
o termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asennus, käyttöönotto 

ja huolto. 
 

 Opiskelijalla on  
o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/155940 
 

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on pienkylmälaitteiden 
asentamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opiskelija 
suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallitsee 
työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä tarkoit-
taa pienkylmälaitteiden asentaminen ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoittei-
den mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvalli-
suuden. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toi-
mii sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  
 

 Keskeinen sisältö 
o Piirustusten lukeminen 
o Termodynamiikan tunteminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Kylmälaitoksen toiminnan tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan.  Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 

 
 Oppimisympäristöt  

o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 
asiakaskunnan mukaan 

 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen 

 Ammattitaitovaatimukset 

 

 Opiskelija osaa 
o asentaa nestekiertoiset aurinkolämpökeräimet sekä niihin liittyvät putkistot, eristykset 

ja muut laitteet työn tilaajan antamien suunnitelmien mukaisesti 
o määrittää työn tilaajan antamien suunnitelmien mukaisesti nestekiertoisten aurinko-

lämpökeräimien asennusalueen, asennussuunnan ja kallistuksen ottaen huomioon 
varjostumat, aurinkoisuus, rakennekestävyys ja asennustavan soveltuvuuden koh-
teeseen 

o valita eri kattotyypeille sopivat asennustavat ja asennuskohteen kannalta järkevän 
laitekokonaisuuden 

o käyttää asennustyössä ja laitteiston toiminnan varmistamisessa tarvittavia työkaluja 
ja työvälineitä turvallisesti 

o arvioida ja poistaa aurinkoenergia-asennuksiin liittyviä putki- ja sähkötyöriskejä 
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o arvioida työnsä lopputulosta tehtyyn asennustyöhön sovellettavaksi sovittujen laatu-
vaatimusten mukaan 

o testata asentamiensa laitteistojen suorituskyvyn ja toiminnan luotettavuuden 
o tehdä aurinkolämpöjärjestelmiin liittyviä kustannus- ja kannattavuusvertailuja 
o huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet 
o toimia yhteistyössä muiden työkohteessa läsnä olevien henkilöiden kanssa 
o raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/250632 
 

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on aurinkolämpölait-
teistojen asentamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opis-
kelija suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallit-
see työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä 
tarkoittaa aurinkolämpölaitteistojen asentaminen ja osallistuu siihen työssäoppimispai-
kan tavoitteiden mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi 
työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään 
hän toimii sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Aurinkolämpölaitoksen toiminnan tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 
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 Oppimisympäristöt  
o Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 

asiakaskunnan mukaan 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 Biomassakattiloiden asentaminen 

 Ammattitaitovaatimukset 

 

 Opiskelija osaa 
o asentaa biomassaa käyttävät kattilat ja uunit sekä niihin liittyvät laitteet ja järjestel-

mät työn tilaajan antamien suunnitelmien mukaisesti 
o käyttää asennustyössä ja laitteiston toiminnan varmistamisessa tarvittavia työkaluja 

ja työvälineitä turvallisesti 
o arvioida työnsä lopputulosta tehtyyn asennustyöhön sovellettavaksi sovittujen laatu-

vaatimusten mukaan 
o testata asentamiensa laitteistojen suorituskyvyn ja toiminnan luotettavuuden 
o tehdä laitteiston ylläpitoon liittyvät työt saamiensa käyttö- ja huolto-ohjeiden mukai-

sesti 
o tehdä biopolttoaineita käyttäviin järjestelmiin liittyviä kustannus- ja kannattavuusver-

tailuja 
o huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet 
o toimia yhteistyössä muiden työkohteessa läsnä olevien henkilöiden kanssa 
o raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

  
 

 Opiskelijalla on  
o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/250633 
  

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on biomassakattiloiden 
asentamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opiskelija 
suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallitsee 
työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä tarkoit-
taa biomassakattiloiden asentaminen ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoittei-
den mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvalli-
suuden. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toi-
mii sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Biomassalaitoksen toiminnan tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 
 
Oppimisympäristöt  
o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 

asiakaskunnan mukaan 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/250633
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 Oppimismateriaalit 
o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-

hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

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

 Maalämpölaitteistojen asentaminen 

 Ammattitaitovaatimukset 

 

 Opiskelija osaa 
o valita ja mitoittaa maalämpölaitteiston komponentit tyypillisissä asennuskohteissa 
o asentaa maalämpölaitteistot ml. lämpöpumput sekä niihin liittyvät laitteet ja järjes-

telmät työn tilaajan antamien suunnitelmien mukaisesti 
o yhdistää maalämpölaitteistot toiseen lämmitysjärjestelmään 
o käyttää asennustyössä ja laitteiston toiminnan varmistamisessa tarvittavia työkaluja 

ja työvälineitä turvallisesti 
o arvioida työnsä lopputulosta tehtyyn asennustyöhön sovellettavaksi sovittujen laatu-

vaatimusten mukaan 
o testata asentamiensa laitteistojen suorituskyvyn ja toiminnan luotettavuuden 
o tehdä maalämpöjärjestelmän ylläpitoon liittyvät työt saamiensa käyttö- ja huolto-

ohjeiden mukaisesti 
o tehdä maalämpöjärjestelmiin liittyviä kustannus- ja kannattavuusvertailuja 
o huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet 
o toimia yhteistyössä muiden työkohteessa läsnä olevien henkilöiden kanssa 
o raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 
 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/250634 
  

Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
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 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. Opiskelijan tavoitteena on maalämpölaitteisto-
jen asentamisen ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opiskelija 
suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallitsee 
työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä tarkoit-
taa maalämpölaitteistojen asentaminen ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoit-
teiden mukaisesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työtur-
vallisuuden. Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmä. Työssään hän 
toimii sopimuksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien ja laitteiden tunteminen 
o Maalämpölaitoksen toiminnan tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Työturvallisuus 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 

 
 Oppimisympäristöt  

o Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 
asiakaskunnan mukaan 

 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, 
o mallioppiminen 
o yhteistoiminnallisuus ja osallistavat menetelmät 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

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

 LVI-asentajana toimiminen 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva 
tutkinnon osa 

 Ammattitaitovaatimukset 
 

 Opiskelija osaa 
o järjestää tarvittaessa työskentelyn aikaiset LVI-tekniset korvaavat toiminnot 
o suojata asennetun rakenteen mahdollisilta vaurioilta 
o asentaa tarvittavat turvalaitteet vaarallisten paikkojen suojaksi 
o lukea LVI- ja rakennuspiirustuksia sekä tehdä myös pienehköjä rakennusteknisiä töi-

tä 
o suunnitella asennuksissa käytettävää asennustapaa ja materiaalin käyttöä 
o soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään 
o työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa 

laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi 
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
 
 Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 
 Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-

mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 

ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa. 

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelijan tavoitteena on LVI-asentajan tehtävien sekä sidosryhmien tunteminen. Opis-
kelija suunnittelee oman työnsä ja valmistautuu eteen tuleviin työtilanteeseen Hän hallit-
see työn kokonaisuuden, työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä 
LVI-rakentaminen tarkoittaa ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoitteiden mukai-
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sesti. Hän käyttää työskentelyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. 
Opiskelija osaa käyttää työkohteiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toimii sopi-
muksien ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 

  
 Oppimisympäristöt  

o Tutkinnon osa opitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 
asiakaskunnan mukaan 

 
 Oppimismenetelmät  

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

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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 LVI-asennukset työmaaolosuhteissa, 10 osp, Tutkinnon osa vapaasti valittavista 
tutkinnon osista 

 Ammattitaitovaatimukset 
 

 Opiskelija osaa 
o noudattaa työturvallisuudesta annettuja ohjeita 
o lukea LVI- ja rakennuspiirustuksia ja tehdä pienehköjä LVI-asennuksia 
o noudattaa sovittua asennustapaa ja materiaalin käyttöä 
o soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään 
o työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa 

laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi 
o raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 
 Opiskelijalla on  

o voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit  
o perustaidot ensiavun antamisesta 
o henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
 
 Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 
 Aiemmat opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Tutkinnon osan osaa-

mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla 
vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija käyttää työn suunnittelun ja toteutuksen edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 

ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään. Opiskelija toimii osana 
työ- tai opiskelijaryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksistaan, noudattaa annettu-
ja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta se-
kä seuraa ja kehittää omaa toimintaansa.  

 
 Tutkinnon osan oppimistavoitteet 
 

Opiskelijan tavoitteena on LVI-asennusten ja siihen liittyvien tehtävien sekä sidosryh-
mien tunteminen. Opiskelija suunnittelee työtään osana muuta työyhteisöä ja valmistau-
tuu eteen tuleviin työtilanteeseen. Hän hallitsee tarvittavilta osin työn kokonaisuuden, 
työmenetelmät, välineet ja materiaalit. Opiskelija tietää mitä LVI-rakentaminen tarkoittaa 
ja osallistuu siihen työssäoppimispaikan tavoitteiden mukaisesti. Hän käyttää työskente-
lyssään työkaluja oikein sekä huomioi työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää työkoh-
teiden sähköisiä järjestelmiä. Työssään hän toimii sopimuksien ja yleisten laatuvaati-
musten mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Piirustusten lukeminen 
o Materiaalien tunteminen 
o Työmenetelmien hallinta 
o Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Oppimisen arviointi perustuu sekä töiden tekemisen aikana tapahtuvaan että töiden lop-
putarkistukseen liittyvään palautekeskusteluun. Arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta joka perustuu sekä työssäoppimisen ohjaajan 
havainnointiin että opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itsearvi-
oinnin merkitystä ja omaa vastuuta töiden etenemisestä korostetaan. Oppimistavoitetta 
ei erikseen arvioida, vaan ohjaajan/opettajan arvioidessa opiskelijan taidot riittäviksi jär-
jestetään opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 

  
 Oppimisympäristöt 

o Osaaminen hankitaan työssäoppien, joten oppimisympäristö valikoituu yrityksen 
asiakaskunnan mukaan 

 
 Oppimismenetelmät  

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

opiskeluna  
 
 Oppimismateriaalit 

o Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maa-
hantuojien ja yritysten internetsivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

o Asennus ja käyttöohjeet. Demo- ja opetusohjelmiin liittyvät harjoitustehtävät.  
o Rakentamismääräyskokoelmat 
o LVI-RYL. 
o Rakentamiseen liittyvät asiakirjat 

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

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/1516 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 Äidinkieli  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1), Tekstien 
rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjal-
lisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja identi-
teetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidin-
kieli, suomi -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Äidinkielen osa-alueen osaamista-
voitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa 
osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksias-
sa 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. 
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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 op-
pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

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

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

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

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa 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. 

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

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

man ja yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstien sisältöä ja 
ilmaisutapaa. 
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o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

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

o Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimises-
sa.  

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

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

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

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti 
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 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

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

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-

pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

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

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

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

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

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

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

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

 
 Oppimisympäristöt 

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

o alan työtilat  

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

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

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Toisen kotimaisen kielen, ruotsi -osa-alueen loppuvai-

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

 Vieraat kielet, Englanti 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

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

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

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

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

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

 
 Keskeinen sisältö  

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

palautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

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

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

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Häntä ohjataan hankkimaan tietoa omas-
ta alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. Opiskeli-
jaa ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vieraan kielen ja 
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kulttuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä 
oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan itsearviointia 
apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. Tässä toimintako-
konaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnit-
tyminen 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, draa-

ma, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat me-
netelmät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

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

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

3.1. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/152380 

 Matematiikka 

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

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

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

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

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

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Fysiikka ja kemia 

  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

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

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

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



 
 
 

 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 75 (79) 
Opetussuunnitelma 

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Fysiikka ja kemia -osa-alueen loppuvaiheessa. 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 arviointi  
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteil-
taan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen pakollisia osaamista-
voitteita. 

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

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

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

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

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

 
 Oppimisympäristöt  

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

 
 Oppimismenetelmät  

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

 
 Oppimismateriaalit 

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

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukset joita käytetään ja joiden osalta opiskelija osoittaa osaamisensa. Osaamista 
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. 
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3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133955/ops/tutkinnonosat/152381 

 Yhteiskuntataidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

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

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

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

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

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

tettu tila 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 

 
 Oppimismenetelmät 

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

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

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

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

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

 Työelämätaidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

työtodistuksilla. Työelämätaidot -osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja sel-
vittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aika-
taulun mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

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

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

 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

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

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

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

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

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

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

 
 Oppimismenetelmät 

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

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

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

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

Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue ar-
vioidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Teh-
täväarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisar-
viointia.    
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 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

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

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

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

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 käytän-
teiden ja aikataulun mukaisesti. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa hyödyn-
netään lukion liikunnan ja terveystiedon kursseja LI1, LI2 ja TE1. 

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

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

 
 Keskeinen sisältö 

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

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

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

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

o luentoja, lähiopetusta ja projektiluonteista oppimista 
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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 arviointi-
kriteereihin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, jo-
ka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoitteena on 
päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset opiskeli-
jan oppimiselle jatkossa.    

 
  

 


