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AUTOALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 

 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushalli-

tus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon si-

sältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaa-

misen arvioinnin.  

 

Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 

yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuk-

sesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskou-

lutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 

 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 

osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista 

tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. 

 

Tässä opetussuunnitelmassa on esitetty tutkinnon ammatilliset opinnot ja tarjottavat vapaasti valit-

tavat tutkinnon osat sekä niiden toteutus Saimaan ammattiopisto Sampossa. Koulutuksen toteutuk-

seen liittyvät yleiset periaatteet ja käytänteet on esitetty erillisessä opetussuunnitelman yhteisessä 

osassa. Työssäoppimiseen liittyvät käytänteet on esitetty erillisessä työssäoppimisen järjestämis-

suunnitelmassa. Yhteisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opinnoista on laadittu erillinen ope-

tussuunnitelma, joka sisältää tarkemmat kuvaukset ja arviointikriteerit opinnoista. 

 

Edellä mainitut erilliset dokumentit on saatavilla Sampon www-sivuilla: (linkit näihin lopuksi!) 

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

Autoalan perustutkinto sisältää yhteisten (35 osp) ja vapaasti valittavien tutkinnon osien (10 osp) 

lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 90 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 45 osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf
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Kuva 1. Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä 

 

 

 



    OPETUSSUUNNITELMA   4 (53) 

   

 

Taulukko1. Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys 

 

 

  

Autoalan perustutkinto, autotekniikan osaamisala
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 x x

Auton korjaaminen 45 x x

Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp

Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 15 x

Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 15 x

Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 15 x

Paineilmajarrujen testaus ja korjaus 15 x

Auton korin sähkövarustetyöt 15 x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x x

Valinnaiset opinnot 3 x

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x

Fysiikka ja kemia 2 x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x

Valinnaiset opinnot 3 x

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x

Valinnaiset opinnot 3 x

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen 2 x

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Autoalan työelämäosaamisen laajentaminen 5-10

Hyötyajoneuvojen tekniikka 3

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa

7 valinnaiset 

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 90 OSP 

 

AUTON TAI MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTAMINEN, 45 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa tai suorittaa 

 tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa 
mahdolliset korivauriot 

 tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston 
puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteitä varten 

 tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon 

 tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan 
huolto-ohjelman mukaan 

 jakopään huolto-osien vaihdon 

 jarrujen huolto-osien vaihdon 

 tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset sekä 
osaa tehdä rengastyön 

 käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työväli-
neitä ja laitteita sekä säilyttää 
ja huoltaa niitä oikealla tavalla 

 hoitaa asiakaspalvelutilanteen 

 käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön 

 huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpis-
teensä siisteydestä 

 ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsää-
dännön vaikutukset omassa työssään 

 käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja 

 alalla tarvittavan sanaston 

 tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää 
vaaratilanteet ja miten vaara-tilanteessa tulee toimia sekä tun-
tee yleistiedot ensiavun antamisesta 

 edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoimin-
nan tuloksellisuutta 

 ylläpitää työkykyään 

 tuntee yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä 

 suorittaa SFS 6002 pätevyyden 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiske-
lijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 
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Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 
käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin    
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttö 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö 

 Yrittäjyys 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä autokorjaamossa 
tai moottoripyöräkorjaamossa autoon tai moottoripyörään huollon. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokka- ja työsalitiloissa 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 itsenäinen opiskelu 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 luokka- ja työsaliopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen, tiimioppiminen, virtuaalioppiminen ja 
muut oppimismenetelmät 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote tarvittaessa 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjei-
den, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatauluja 

Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. hän sovel-
taa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toi-
mintatapoja työssään. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn kokonai-
suuden hallinta 

suunnittelee ja tekee oh-
jattuna työprosessiin kuu-
luvat työvaiheet 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan työpro-
sessin ja toteuttaa sen 
pääsääntöisesti itsenäi-
sesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
työprosessin itsenäisesti 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna ohjeiden 
mukaisesti 

noudattaa työaikoja ja an-
nettuja ohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
suunnitelmia sekä neu-
vottelee mahdollisista 
poikkeamista 
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Taloudellinen ja 
laadukas toi-
minta  

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatu- ja talous tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- ja 
talous tavoitteiden mukai-
sesti 

toimii asetettujen laatu- ja 
talous tavoitteiden mukai-
sesti ja kehittää omaa toi-
mintaansa laatutavoittei-
den saavuttamiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välinei-
den ja materiaa-
lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Korinhuolto pesee ja vahaa auton tai 
moottoripyörän koripin-
nan  

pesee ja vahaa auton tai 
moottoripyörän koripin-
nan ja toteaa mahdolliset 
korivauriot 

huoltaa auton tai mootto-
ripyörän korin valmistajan 
ohjeiden mukaan ja kes-
kustelee mahdollisista 
korjaustarpeista  

Kuntohuolto    
(ilman valmista-
jan huolto-ohjel-
maa) 

tekee ohjatusti auton tai 
moottoripyörän toiminta-
kuntoa ylläpitävän huol-
lon huoltotarpeen huomi-
oiden  

tekee annettujen ohjeiden 
mukaan auton tai mootto-
ripyörän toimintakunnon 
ylläpitävän huollon huol-
totarpeen huomioiden  

tekee auton tai moottori-
pyörän toimintakunnon yl-
läpitävän huollon huomi-
oiden huoltotarpeen 

Määräaikais-
huolto 

tekee ohjattuna määräai-
kaishuollon auton tai 
moottoripyörän valmista-
jan ohjeiden mukaisesti 
kuluttajansuojan edellyt-
tämää huolellisuutta nou-
dattaen 

tekee määräaikaishuollon 
auton tai moottoripyörän 
valmistajan ohjeiden mu-
kaisesti kuluttajansuojan 
edellyttämää huolelli-
suutta noudattaen 

tekee määräaikaishuollon 
valmistajan ohjeen mu-
kaisesti kuluttajansuojan 
edellyttämää huolelli-
suutta noudattaen ja te-
kee ehdotuksia huollon 
yhteydessä esiin tulleista 
lisätöistä 

Jakopään 
huolto 

tekee ohjattuna, valmista-
jan ohjeita noudattaen ja-
kopään huolto-osien vaih-
don 

tekee valmistajan ohjeita 
noudattaen jakopään 
huolto-osien vaihdon 

tekee valmistajan ohjeita 
noudattaen jakopään 
huolto-osien vaihdon ja 
huomioi esiin tulevia 
oheistöitä 

Jarrujen huolto tekee ohjattuna, valmista-
jan ohjeita noudattaen 
jarrujen huolto-osien 
vaihdon 

tekee valmistajan ohjeita 
noudattaen jarrujen 
huolto-osien vaihdon 

arvioi jarrujen huoltotar-
peen ja tekee valmistajan 
ohjeita noudattaen jarru-
jen huolto-osien vaihdon 

Rengastyö tekee turvallisuusohjeita 
noudattaen renkaan irro-
tuksen ja asennuksen 
vanteelle sekä ohjattuna 
tasapainottaa pyörän 

tekee turvallisuusohjeita 
noudattaen renkaan irro-
tuksen ja asennuksen 
vanteelle sekä tasapai-
nottaa pyörän 

tekee turvallisuusohjeita 
noudattaen renkaan irro-
tuksen ja asennuksen 
vanteelle, tasapainottaa 
pyörän sekä arvioi ren-
kaan kunnon perusteella 
alustan huoltotarvetta 
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Työvälineet, -
koneet, materi-
aalit ja huolto-
tarvikkeiden 
käyttö 

käyttää keskeisimpiä työ-
välineitä, -koneita ja ma-
teriaaleja tutuissa työti-
lanteissa ja tunnistaa ris-
kit, mutta tarvitsee välillä 
ohjausta 

käyttää keskeisimpiä työ-
välineitä, -koneita ja ma-
teriaaleja tutuissa työti-
lanteissa annettujen oh-
jeiden mukaan 

valitsee työhön sopivat 
työvälineet, -koneet sekä 
käyttää niitä ja materiaa-
leja vaihtelevissa työtilan-
teissa turvallisesti ja ta-
loudellisesti 

Asiakaspalvelu toimii yksinkertaisissa 
asiakaspalvelutilanteissa 
ja osaa kuunnella asia-
kasta 

toimii tavallisimmissa 
asiakaspalvelutilanteissa 
annettujen ohjeiden pe-
rusteella ja osaa tehdä 
kysymyksiä ajoneuvon 
korjaukseen liittyen 

hoitaa työkohtaisen asia-
kaspalvelutilanteen ja 
osaa neuvoa asiakasta 
teknisissä asioissa vaih-
televissa tilanteissa huo-
mioiden erilaiset asiak-
kaat 

Kestävä kehitys lajittelee jätteet ohjeiden 
mukaan 

pitää työympäristön puh-
taana ja järjestyksessä 
huomioiden kierrätyksen 
ja lajittelun merkityksen 

pitää työpisteensä puh-
taana ja järjestyksessä 
koko työvaiheen ajan 
huomioiden kierrätyksen 
ja lajittelun merkityksen 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakaspalvelu, 
korjausehdot ja 
lainsäädäntö 

tuntee asiakaspalvelun 
periaatteen  

tuntee asiakaspalvelun 
periaatteen ja osaa tehdä 
kysymyksiä 

tuntee asiakaspalvelun 
periaatteet, osaa hakea 
tarvittaessa ajoneuvon 
tekniikkaan liittyvää lisä-
tietoa ja tuntee yrityksen 
arvot palveluun liittyen 

tuntee tärkeimmät moot-
toriajoneuvojen ja niiden 
osien korjausehdot 
(AUNE) 

tuntee keskeisimmät 
moottoriajoneuvojen ja 
niiden osien korjausehdot 
(AUNE) 

tuntee keskeisimmät 
moottoriajoneuvojen ja 
niiden osien korjausehdot 
ja tarkistaa tarvittaessa 
kriittiset kohdat (AUNE) 

noudattaa omassa työs-
sään ajoneuvon tekni-
sistä vaatimuksista sovel-
lettavaa lainsäädäntöä ja 
tärkeimpiä rengasalan 
määräyksiä annettujen 
ohjeiden mukaan 

etsii tietoa lainsäädännön 
toteutumisesta työssään 

varmistaa lainsäädännön 
toteutumisen työssään ja 
osaa neuvoa asiakasta 
rengassäädöksiin liittyen 
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Yrittäjyys arvioi opastettuna oman 
työn merkitystä yrityksen 
kannattavuuteen sekä 
työvirheen merkitystä lii-
kenneturvallisuudelle 

arvioi oman työnteon 
merkitystä koko autoliik-
keen toiminnassa 

arvioi oman työnteon 
merkitystä koko autoliik-
keen toiminnassa ja ke-
hittää työtapojaan sen 
mukaisesti sekä tietää 
virheen korjauksesta ai-
heutuneet kustannukset 
yritystoiminnalle ja asia-
kastyytyväisyydelle 

Auton kokonais-
rakenteen ja jär-
jestelmien toi-
minnan tuntemi-
nen 

tuntee pääpiirteissään 
auton tai moottoripyörän 
kokonaisrakenteen, jär-
jestelmien toiminnan ja 
osien nimitykset 

tuntee tavanomaisimmin 
esiintyviä auton tai moot-
toripyörän kokonaisra-
kenteita, järjestelmien toi-
mintoja ja osien nimityk-
siä 

tuntee tavanomaisimmin 
käytetyt auton tai mootto-
ripyörän kokonaisraken-
teet, järjestelmien toimin-
nan ja osien nimitykset 

Huolto-ohjeiden 
ja teknologian 
käyttö 

käyttää huolto-ohjeita 
sekä ammatissaan tarvit-
tavia tavanomaisia tekni-
siä ja tietoteknisiä järjes-
telmiä toistuvissa työtilan-
teissa, tarvitsee joskus 
ohjausta 

käyttää huolto-ohjeita ja 
ammatissaan tarvittavia 
teknisiä ja tietoteknisiä 
järjestelmiä toistuvissa 
työtilanteissa 

käyttää huolto-ohjeita ja 
hyödyntää monipuolisesti 
ammatissaan tarvittavia 
teknisiä ja tietoteknisiä 
järjestelmiä 

Nesteet ja voite-
luaineet 

tuntee nesteiden ja öljy-
jen luokituksen sekä öljy-
määrien merkityksen ja 
käyttää annettuja nesteitä 
ja öljyjä 

valitsee ja käyttää ohjat-
tuna valmistajan ohjeen 
mukaisia nesteitä ja öljyjä 

valitsee ja käyttää valmis-
tajan ohjeen mukaisia 
nesteitä ja öljyjä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanrat-
kaisu 

suoriutuu tiedonhankin-
nassa ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden 
mukaan 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhankkijana 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttuvissa 
ja valintatilanteissa tarvit-
see ohjausta ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja 
valintatilanteista oma-
aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksen mu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia toi-
mintatapoja 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaisesti 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

Vuorovaikutus 
ja yhteistyö 

pystyy toimimaan erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä ja 
pyytää tarvittaessa apua 
muilta 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
ryhmässä 

tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään huo-
mioon muut työyhteisön 
jäsenet 
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Ammattietiikka noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aikatau-
luja 

noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia 
sekä aikatauluja sekä toi-
mii yrityksen arvojen mu-
kaisesti  

toimii opiskelu- ja työyh-
teisössä arvojen, tavoit-
teiden, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa sekä noudat-
taa aikatauluja 

Terveys, turval-
lisuus ja toimin-
takyky  

suhtautuu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään ja tuntee yleistiedot 
ensiavun antamisesta 

vastaa toimintansa turval-
lisuudesta 

kehittää itsenäisesti toi-
mintaansa turvallisem-
maksi 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa  

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön 
muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä  

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmene-
telmiä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden sekä poistaa ja 
vie huoltoon vialliset työ-
välineet 

osaa arvioida suojainten, 
työvälineiden ja työmene-
telmien soveltuvuutta ky-
seiseen työhön 

käyttää ergonomisia työ-
asentoja 

ottaa oman työn suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökoh-
tia sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta ja 
ergonomisuutta  

ottaa oman työn suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökoh-
tia sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta ja 
ergonomisuutta sekä so-
veltaa oppimaansa yllät-
tävissäkin tilanteissa 

Turvavarusteet 
ja ilmastointi-
laite 

tietää ajoneuvon turvalaitteisiin ja ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja 
ympäristötekijät ja pyroteknisten laitteiden käsittelyn 

 

AUTON KORJAAMINEN, 45 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tai suorittaa 

 jarrujen vian haun ja korjauksen 

 pyörän tuentaan liittyvän vian haun ja korjauksen mitata ja 
säätää pyörien asentokulmat 

 korjata perus-, yksilevykytkimen 

 vaihtaa vetoakselin murrosnivelen 

 tehdä auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten 

 käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin kunnon määrityk-
sen ja vaihdon 

 diagnosoida kansitiivistevaurion 

 tehdä ohivuotomittauksen perusmoottoriin 

 tehdä pakokaasumittauksen bensiini- ja dieselmoottoriseen 
autoon 

 kunnostaa ajovalot 
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 käyttää auton korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita 
sekä säilyttää ja huoltaa niitä 

 hoitaa asiakaspalvelutilanteen ja neuvoa asiakasta 

 ottaa huomioon kuluttajansuojalain ja autoalan keskeisen 
lainsäädännön vaikutukset omassa työssään alalla tarvitta-
van sanaston 

 auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan sekä 
niihin liittyvien fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden hyödyn-
tämisen 

 ottaa huomioon auton turvavarusteet korjauksia tehdessään 

 ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristöteki-
jät 

 käyttää korjaamon tietojärjestelmää. 

 tuntee yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä. 

 suorittaa SFS 6002 pätevyyden 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttö 
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Työn perustana olevan tiedon hallinta  

 Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö 

 Yrittäjyys 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon                   
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä korjaustöitä 
ajoneuvokorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoi-
tettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrät-
tyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa 

peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa 
paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 

tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokka- ja työsalitiloissa 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö  

 itsenäinen opiskelu 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 luokka- ja työsaliopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen, tiimioppiminen, virtuaalioppiminen ja 
muut oppimismenetelmät 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote tarvittaessa 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten oh-
jeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatauluja 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetel-
miä ja toimintatapoja työssään. 

 



    OPETUSSUUNNITELMA   14 (53) 

   

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn kokonai-
suuden hallinta 

suunnittelee ja tekee oh-
jattuna työprosessiin kuu-
luvat työvaiheet 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan työpro-
sessin ja toteuttaa sen 
pääsääntöisesti itsenäi-
sesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
työprosessin itsenäisesti 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna ohjeiden 
mukaisesti 

noudattaa työaikoja ja an-
nettuja ohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
suunnitelmia sekä neu-
vottelee mahdollisista 
poikkeamista 

Taloudellinen ja 
laadukas toi-
minta  

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatu- ja taloustavoit-
teiden mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu- ja 
taloustavoitteiden mukai-
sesti. 

toimii asetettujen laatu- ja 
taloustavoitteiden mukai-
sesti ja kehittää omaa toi-
mintaansa niiden saavut-
tamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välinei-
den ja materiaa-
lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Jarrut tekee jarrujen korjauksen 
annettujen ohjeiden mu-
kaan sekä opastettuna 
tarkastaa toimintakunnon 
korjauksen jälkeen 

tekee jarrujen korjauksen 
valmistajan ohjeiden mu-
kaan ja tarkastaa toimin-
takunnon 

tekee itsenäisesti jarrujen 
korjauksen ja tarkastuk-
sen valmistajan ohjeiden 
mukaan ja ilmoittaa asi-
akkaalle mahdollisista li-
sätyötarpeista 

Pyörän tuenta tekee pyörän tuennan 
korjauksen annettujen 
ohjeiden mukaan 

tekee pyörän tuennan 
korjauksen valmistajan 
ohjeiden mukaan ja suo-
rittaa pyörän asentokul-
mien tarkastuksen ja sää-
dön ohjattuna  

tekee itsenäisesti pyörän 
tuennan korjauksen val-
mistajan ohjeiden mu-
kaan ja suorittaa pyörän 
asentokulmien tarkastuk-
sen ja säädön 

Voimansiirto tekee kytkimen korjauk-
sen ohjattuna 

tekee kytkimen korjauk-
sen annettujen ohjeiden 
mukaan 

tekee kytkimen korjauk-
sen valmistajan ohjeiden 
mukaan ja ilmoittaa asi-
akkaalle mahdollisista li-
sätöistä 

tarkastaa ohjattuna veto-
nivelen mekaanisen kun-
non  

vaihtaa ohjattuna nivelen 
valmistajan ohjeiden mu-
kaan 

vaihtaa nivelen valmista-
jan ohjeiden mukaan 
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Määräaikais-
katsastustarkas-
tus 

tekee ohjattuna auton tar-
kastuksen määräaikais-
katsastusta varten 

tekee auton tarkastuksen 
ja päästömittaukset mää-
räaikaiskatsastusta var-
ten  

tekee auton tarkastuksen 
ja päästömittaukset mää-
räaikaiskatsastusta var-
ten sekä laatii korjauseh-
dotuksen 

Käynnistinmoot-
tori ja generaat-
tori 

suorittaa ohjattuna käyn-
nistinmoottorin tai gene-
raattorin sekä akun kun-
non tarkastuksen ja vaih-
don 

suorittaa valmistajan oh-
jeiden mukaan käynnis-
tinmoottorin tai -generaat-
torin sekä -virtapiirin kun-
non tarkastuksen sekä 
erottaa virtapiirin vian lait-
teen viasta. Tekee akun 
kunnon tarkastuksen 

suorittaa käynnistys- tai 
latausvirtapiirin tarkastuk-
sen ja korjauksen. Tekee 
akun kunnon tarkastuk-
sen 

Moottori tehdä moottorin mekaani-
sen kunnon määrittelyn ja 
jäähdytysjärjestelmän 
painetestin ohjattuna 

tehdä moottorin mekaani-
sen kunnon määrittelyn ja 
jäähdytysjärjestelmän 
painetestin 

tehdä moottorin ohivuoto-
testin sekä jäähdytysjär-
jestelmän painetestin ja 
päätelmien perusteella 
tehdä korjausehdotuksen 

Ajovalojen kun-
nostus 

osaa vaihtaa ajovalopolt-
timon ja suunnata ajova-
lot 

osaa vaihtaa ajovalopolt-
timon ja suunnata ajova-
lot sekä ohjattuna suorit-
taa virtapiirin tarkastusta 
ja korjausta 

osaa vaihtaa ajovalopolt-
timon, suunnata ajovalot 
sekä suorittaa virtapiirin 
tarkastusta ja korjausta 

Työvälineiden, 
koneiden ja 
huoltotarvikkei-
den käyttö 

käyttää keskeisimpiä työ-
välineitä, -koneita ja tes-
tauslaitteita sekä materi-
aaleja tutuissa työtilan-
teissa ja tunnistaa riskit, 
mutta tarvitsee välillä oh-
jausta 

käyttää keskeisimpiä työ-
välineitä, -koneita ja tes-
tauslaitteita sekä materi-
aaleja tutuissa työtilan-
teissa annettujen ohjei-
den mukaan 

valitsee työhön sopivat 
työvälineet, -koneet sekä 
testauslaitteet ja käyttää 
niitä ja materiaaleja vaih-
televissa työtilanteissa 
turvallisesti ja taloudelli-
sesti 

Varaosien ja 
tarvikkeiden 
käyttö 

käyttää annettuja vara-
osia ja tarvikkeita ohjat-
tuna 

käyttää annettuja vara-
osia ja tarvikkeita 

valitsee ja käyttää vara-
osia ja tarvikkeita 

Estetiikka työskentelee ohjatusti 
työympäristön viihtyisyy-
teen vaikuttavien tekijöi-
den mukaisesti. 

työskentelee työympäris-
tön viihtyisyyteen vaikut-
tavien tekijöiden mukai-
sesti. 

toimii työympäristön viih-
tyisyyteen vaikuttavien te-
kijöiden edistämiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakaspalvelu tervehtii ja kuuntelee 
asiakasta korjaustyöhön 
liittyen 

tuntee asiakaspalvelun pe-
riaatteet ja kysyy asiak-
kaalta tarkentavia tietoja 

tuntee asiakaspalvelun 
periaatteet ja osaa neu-
voa asiakasta 

Korjausohjeiden 
käyttö 

käyttää annettuja korjaus-
ohjeita ohjattuna  

käyttää annettuja korjaus-
ohjeita 

valitsee ja käyttää kor-
jausohjeita 
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Nesteet ja      
voiteluaineet 

tuntee nesteiden ja öljyjen 
luokituksen sekä öljymää-
rien merkityksen ja käyt-
tää annettuja nesteitä ja 
öljyjä 

valitsee ja käyttää ohjat-
tuna valmistajan ohjeen 
mukaisia nesteitä ja öljyjä 

valitsee ja käyttää val-
mistajan ohjeen mukai-
sia nesteitä ja öljyjä 

Sähkötekniikan 
perusteet 

osaa tulkita yleisimpiä au-
tosähkötekniikan kaavi-
oita 

osaa lukea kytkentäkaavi-
oita ja tunnistaa ajoneuvon 
laitteita kaaviosta 

osaa käyttää kytkentä-
kaavioita vianhakuun ja 
korjaukseen 

tuntee autosähköteknii-
kan peruslait ja osaa 
käyttää yleismittaria 

osaa käyttää yleismittaria 
ja osaa hyödyntää au-
tosähkötekniikan perusla-
keja vianhaussa ja kor-
jauksessa 

osaa etsiä eri tietoläh-
teitä käyttäen kytkentä-
kaavioita vianhakuun. 

hyödyntää autosähkö-
tekniikan peruslakeja 
vianhaussa ja korjauk-
sessa sekä tehdä kor-
jausehdotuksen saadun 
informaation perusteella 

pyörät ja niiden 
asentokulmat 

tuntee rengaspaineiden, 
pyörimissuunnan ja kulu-
tuspinnan urasyvyyden 
merkityksen ajoturvalli-
suuteen sekä pyörien 
asentokulmat 

tuntee pyörien asentokul-
mat ja niiden merkityksen 
auton ajettavuuteen sekä 
rengasmerkinnät ja renkai-
den käyttöön liittyvät mää-
räykset 

osaa tehdä korjauseh-
dotuksen saatujen 
asentokulmien mittaus-
tulosten perusteella ja 
tuntee rengasmääräyk-
set siten, että löytää tar-
vitsemansa tiedon 

Voimansiirto tuntee voimansiirtojärjes-
telmän perusrakenteen ja 
kytkimen toiminnan 

osaa määritellä kytkimen 
toimintakunnon 

tietää kytkimen toimin-
takuntoa ylläpitävät teki-
jät 

Moottori tuntee nelitahtimoottorin 
toiminnan  

tietää moottorin mekaani-
sen kunnon määrittelyn 
periaatteet 

tietää moottorin toimin-
takuntoa ylläpitävät teki-
jät 

Turvavarusteet 
ja  

ilmastointilaite 

tietää ajoneuvon turvalaitteisiin ja ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja 
ympäristötekijät ja pyroteknisten laitteiden käsittelyn 

Tietojärjestelmät käyttää korjaamon tieto-
järjestelmää ohjattuna 

käyttää korjaamon tietojär-
jestelmää ohjeen mukaan 

käyttää korjaamon tieto-
järjestelmää 

Yrittäjyys arvioi opastettuna oman 
työn merkitystä yrityksen 
kannattavuuteen sekä 
työvirheen merkitystä lii-
kenneturvallisuudelle. 

arvioi työnteon ja yrittäjyy-
den merkitystä autoalalla 
sekä työvirheen merkitystä 
liikenneturvallisuudelle. 

tuntee työnteon ja yrittä-
jyyden merkityksen au-
toalalla sekä tietää vir-
heen korjauksesta ai-
heutuvat kustannukset 
yritystoiminnalle ja asia-
kastyytyväisyydelle 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanrat-
kaisu 

suoriutuu tiedonhankin-
nassa ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden 
mukaan 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhankkijana 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttuvissa 
ja valintatilanteissa tarvit-
see ohjausta ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja 
valintatilanteista oma-
aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksen mu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia toi-
mintatapoja 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaisesti 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

Vuorovaikutus 
ja yhteistyö 

pystyy toimimaan erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä ja 
pyytää tarvittaessa apua 
muilta 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
ryhmässä 

tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään huo-
mioon muut työyhteisön 
jäsenet 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aikatau-
luja 

noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia 
sekä aikatauluja sekä toi-
mii yrityksen arvojen mu-
kaisesti 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisössä arvojen, tavoit-
teiden, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa sekä noudat-
taa aikatauluja 

Terveys, turval-
lisuus ja toimin-
takyky 

  

suhtautuu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään ja tuntee yleistiedot 
ensiavun antamisesta 

vastaa toimintansa turval-
lisuudesta 

kehittää itsenäisesti toi-
mintaansa turvallisem-
maksi 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa  

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön 
muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä  

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmene-
telmiä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden sekä poistaa ja 
vie huoltoon vialliset työ-
välineet 

osaa arvioida suojainten, 
työvälineiden ja työmene-
telmien soveltuvuutta ky-
seiseen työhön 

käyttää ergonomisia työ-
asentoja 

ottaa oman työn suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökoh-
tia sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta ja 
ergonomisuutta  

ottaa oman työn suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökoh-
tia sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta ja 
ergonomisuutta sekä so-
veltaa oppimaansa yllät-
tävissäkin tilanteissa 
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VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 45 OSP 

 

SÄHKÖVARUSTEIDEN MITTAUS JA KORJAUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tai suorittaa 

 tehdä uusien laitteiden sopeuttamisen ajoneuvon järjestel-
miin 

 ohjelmistojen päivittämisen 

 etsiä eri tietolähteitä käyttäen korjausohjeet ja vianetsintä-
kaaviot 

 lukea korjausohjeita ja kytkentäkaavioita 

 käyttää mittaus- ja testauslaitteita 

 testata ja korjata sähkövarusteita. 

 suorittaa SFS 6002 pätevyyden 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 
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Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttö 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö 

 Yrittäjyys 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon                 
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähkövarus-
teiden mittaus-, säätö- ja korjaustyötä autoalan korjaamossa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvi-
oinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokka- ja työsalitiloissa 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö  

 itsenäinen opiskelu 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 luokka- ja työsaliopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen, tiimioppiminen, virtuaalioppiminen ja 
muut oppimismenetelmät 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote tarvittaessa 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten oh-
jeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatauluja 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka ja luonnontieteet 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetel-
miä ja toimintatapoja työssään. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 
suunnittelu ja 
suunnitelmallinen 
tekeminen 

suunnittelee ja tekee 
ohjattuna työprosessin 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan 
työprosessin ja toteuttaa 
sen pääsääntöisesti 
itsenäisesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
työprosessin itsenäisesti 

Työn 
kokonaisuuden 
hallinta 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
suunnitelmia sekä 
neuvottelee mahdollisista 
poikkeamista 

Taloudellinen ja 
laadukas 
toiminta  

toimii ohjattuna 
asetettujen laatu- ja 
taloustavoitteiden 
mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- 
ja taloustavoitteiden 
mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- 
ja taloustavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa 
niiden saavuttamiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tiedonhankinta hakee ohjattuna 
merkkikohtaisia 
korjausohjeita, lukee 
avustettuna 
kytkentäkaavioita 

käyttää avustettuna 
työssään 
kytkentäkaavioita ja 
valmistajan antamia 
korjausohjeita 

etsii eri tietolähteitä 
käyttäen korjausohjeet ja 
vianetsintäkaaviot ja 
käyttää niitä työssään  

Mittaus- ja 
testauslaitteet 

käyttää yleismittaria ja 
pakokaasuanalysaatto-
ria annettujen ohjeiden 
mukaan 

käyttää ohjattuna huolto- 
ja korjaustyössä tarvitta-
via diagnostiikkalaitteita 

käyttää huolto- ja 
korjaustyössä tarvittavia 
diagnostiikkalaitteita 

Sähkövarusteide
n testaus ja 
korjaus 

tekee ohjattuna 
sähkövarusteiden 
testauksen auton 
valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.  

tekee sähkövarusteiden 
testauksen ja ohjattuna 
korjauksen auton 
valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. 

tekee sähkövarusteiden 
testauksen ja korjauksen 
auton valmistajan 
ohjeiden mukaisesti 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn 
perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kaaviot ja 
Piirrosmerkit 

tuntee sähkötekniikan 
yleisimmät piirrosmerkit, 
tulkitsee ohjatusti 
järjestelmä- ja 
vianetsintäkaavioita 

osaa tulkita järjestelmä- 
ja vianetsintäkaavioita 

paikallistaa 
komponentteja kaavioita 
apuna käyttäen ja 
hyödyntää järjestelmä- ja 
vianetsintäkaaviota 
korjaus- ja 
diagnosointityössään 

Sähkötekniikka tuntee 
autosähkötekniikan 
peruslait ja laskee 
yksinkertaisia 
sähköteknisiä laskuja  

tietää autosähkötekniikan 
lainalaisuuksien 
vaikutuksen omaan 
työhönsä 

osaa hyödyntää 
autosähkötekniikan 
osaamista 
sähkövarusteiden huolto- 
ja korjaustöissä 

Mittaus- ja 
testauslaitteet 

tietää eri sähköteknisten 
suureiden välisten erojen 
vaikutukset yleismittarin 
käyttöön 

ymmärtää virheellisten 
kytkentöjen vaikutukset 
mittalaitteelle ja 
mittauskohteelle 

osaa hyödyntää eri 
mittaus- ja 
testauslaitteiden 
ominaisuuksia työssään. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kestävä kehitys pitää työpaikkansa 
siistinä ja lajittelee jätteet 
opastettuna 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja järjestyksessä 
ja lajittelee jätteet 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja toimintaansa 
helpottavassa 
järjestyksessä sekä 
lajittelee jätteet 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset ja 
toimii niiden mukaisesti 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset ja 
toimii niiden mukaisesti, 
sekä opastaa muita 

Arviointi tekee arviointitöitä 
opastettuna 

tekee tavallisimpia 
arviointitöitä ohjeitten 
perusteella 

tekee arviointityöt 
itsenäisesti 

Vuorovaikutus- 
ja yhteistyökyky 

keskustelee asiakkaan ja 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa henkilökohtaisesi 
ja puhelimen välityksellä 

tuntee tarvekartoituksen 
perusteet ja osaa 
kommunikoida ja tehdä 
yhteistyötä erilaisten 
ihmisten kanssa 

hallitsee kyselytekniikan 
ja tarvekartoituksen ja 
osaa toimia työpaikan ja 
tavarantoimittajien eri 
henkilöiden ja 
henkilöstöryhmien 
kanssa 
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Terveys 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta  

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi.  

ymmärtää ajoneuvojen 
matala- ja 
korkeajännitteisten 
järjestelmien käsittelyyn 
liittyvät 
toimintaperiaatteet 

osaa ajoneuvojen 
matala- ja 
korkeajännitteisten 
järjestelmien käsittelyn 
toimintaperiaatteet 

osaa työssään käsitellä 
ajoneuvojen matala- ja 
korkeajännitteisiä 
järjestelmiä (esim. 
hybridi- tai sähköauton 
jännitteettömäksi 
tekeminen) 

noudattaa työstä 
annettuja turvallisuus-
ohjeita eikä aiheuta 
vaaraa itselleen 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja huomioi 
työssään työyhteisön 
muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa ja vie huoltoon 
vialliset työvälineet 

osaa arvioida suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Ammattitaidon 
itsearviointi 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään 

arvioi omaa työtään 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

arvioi oman työnsä 
laatua 

Aloitekyky ja 
yrittäjyys 

osaa arvioida 
käyttämänsä työajan 
ohjeaikaan. 

osaa arvioida, onko oma 
tehty työ yritykselle 
kannattavaa. 

osaa suunnitella työn 
kannattavaksi. 

 

KUORMA-AUTON ALUSTA- JA HALLINTALAITTEIDEN KORJAUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tai tuntee 

 paineilmajärjestelmän korjauksen 

 lehtijousen vaihdon 

 akseliston tuennan korjauksen 

 pyörien asentokulmien mittauksen ja säädön 

 pyörän navan korjauksen ja laakereiden vaihdon. 

 paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän rakenteen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
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mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttö 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö 

 Yrittäjyys 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 

tekemällä auton korin sähkövarustetöitä autokorikorjaamossa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvi-
oinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa 

peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa 
paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 

tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokka- ja työsalitiloissa 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö  

 itsenäinen opiskelu 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 luokka- ja työsaliopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen, tiimioppiminen, virtuaalioppiminen ja 
muut oppimismenetelmät 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote tarvittaessa 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten oh-
jeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatauluja 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetel-
miä ja toimintatapoja työssään. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 
suunnittelu ja 
suunnitelmalli-
nen tekeminen 

suunnittelee ja tekee oh-
jattuna työprosessin 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan työpro-
sessin ja toteuttaa sen 
pääsääntöisesti itsenäi-
sesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
työprosessin itsenäisesti 

Työn kokonai-
suuden hallinta 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna työohjei-
den mukaisesti 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
suunnitelmia sekä neu-
vottelee mahdollisista 
poikkeamista 

Taloudellinen ja 
laadukas toi-
minta  

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatu- ja taloustavoit-
teiden mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- ja 
taloustavoitteiden mukai-
sesti 

toimii asetettujen laatu- ja 
taloustavoitteiden mukai-
sesti ja kehittää omaa toi-
mintaansa laatutavoittei-
den saavuttamiseksi 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välinei-
den ja materiaa-
lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Paineilmajärjes-
telmän korjaus 

tekee paineilmajärjestel-
män korjauksen ohjat-
tuna 

tekee paineilmajärjestel-
män korjauksen ja testaa 
järjestelmän toiminnan 
annettujen ohjeiden mu-
kaan 

tekee paineilmajärjestel-
män korjauksen ja tes-
tauksen 

Lehtijousiraken-
teen tarkastuk-
set 

tarkastaa pyöräntuennan 
ja lehtijousen ohjattuna 

tarkastaa jousipakan 
kunnon ja kiinnityksen 
akselistoon ja informoi 
asiakasta korjaustar-
peesta 

vaihtaa jousipakan an-
nettujen ohjeiden mukai-
sesti noudattaen työtur-
vallisuudesta annettuja 
ohjeita 

Akseliston tu-
enta ja pyörän 
asentokulmien 
säätö 

tekee pyörän tuennan 
korjauksen valmistajan 
ohjeiden mukaan 

tekee pyörän tuennan 
korjauksen valmistajan 
ohjeiden mukaan ja suo-
rittaa pyörän asentokul-
mien tarkastuksen ja 
säädön ohjattuna 

tekee pyörän tuennan 
korjauksen ja suorittaa 
pyörän asentokulmien 
tarkastuksen ja säädön 

Pyörän navan 
korjaus 

tarkastaa pyörän navan 
laakerivälyksen. 

tarkastaa pyörän navan 
laakerivälyksen ja tarvit-
taessa säätää sen val-
mistajan ohjeen mukaan. 

tarkastaa pyörän navan 
laakerin kunnon sekä 
suorittaa laakerin vaih-
don ja välyksen säädön 
valmistajan ohjeen mu-
kaan. 

Asiakaspalvelu kuuntelee asiakasta tekee asiakkaalle tarken-
tavia kysymyksiä korjauk-
siin liittyen 

neuvoo asiakasta tämän 
ajoneuvoon liittyen 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakaspalvelu tuntee tärkeimmät asia-
kaspalvelun periaatteet 

tuntee asiakaspalvelun 
periaatteet ja osaa tehdä 
kysymyksiä 

tuntee asiakaspalvelun 
periaatteet ja osaa hakea 
tarvittaessa lisätietoa 

Korjausehdot ja 
lainsäädäntö 

tuntee tärkeimmät moot-
toriajoneuvojen ja niiden 
osien korjausehdot 

tuntee keskeisimmät 
moottoriajoneuvojen ja 
niiden osien korjausehdot 

tuntee keskeisimmät 
moottoriajoneuvojen ja 
niiden osien korjausehdot 
ja tarkistaa tarvittaessa 
kriittiset kohdat 
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tuntee keskeisen auto-
alan lainsäädännön 

etsii opastettuna tarvitta-
essa tietoa lainsäädän-
nön toteutumiseen työs-
sään 

varmistaa lainsäädännön 
toteutumisen työssään 

Yrittäjyys arvioi opastettuna työn-
teon ja yrittäjyyden mer-
kitystä autoalalla 

arvioi työnteon ja yrittä-
jyyden merkitystä auto-
alalla 

tuntee työnteon ja yrittä-
jyyden merkityksen auto-
alalla 

Pyörän asento-
kulmat 

tuntee pyörien asentokul-
mat 

tuntee pyörien asentokul-
mat ja niiden merkityksen 
auton ajettavuuteen 

osaa tehdä korjausehdo-
tuksen saatujen mittaus-
tulosten perusteella 

Paineilmajarru- 
ja jousitusjärjes-
telmän rakenne 

osaa järjestelmän keskei-
simmät piirrosmerkit 

lukee merkkikohtaista jär-
jestelmäkaaviota ja pai-
kallistaa keskeisimmät 
järjestelmän komponentit 

käyttää vianetsinnässä 
merkkikohtaista järjestel-
mäkaaviota  

Pyörän navan 
rakenne 

tuntee yleisimmät pyörän 
laakerointiperiaatteet 

tietää laakerin asennuk-
sen perusperiaatteet 

tietää oikean laakerivä-
lyksen vaikutuksen laa-
kerin ikään 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kestävä kehitys pitää työpaikkansa siis-
tinä ja lajittelee jätteet 
opastettuna 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä ja 
lajittelee jätteet 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja toimintaansa hel-
pottavassa järjestyk-
sessä sekä lajittelee jät-
teet 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden ympäristö-
vaikutukset 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden ympäristö-
vaikutukset ja toimii nii-
den mukaisesti 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden ympäristö-
vaikutukset ja toimii nii-
den mukaisesti, sekä 
opastaa muita 

Arviointi tekee arviointitöitä opas-
tettuna 

tekee tavallisimpia arvi-
ointitöitä ohjeitten perus-
teella 

tekee arviointityöt itsenäi-
sesti 

Vuorovaikutus- 
ja yhteistyökyky 

keskustelee asiakkaan ja 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa henkilökohtaisesi 
ja puhelimen välityksellä 

tuntee tarvekartoituksen 
perusteet ja osaa kom-
munikoida ja tehdä yh-
teistyötä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

hallitsee kyselytekniikan 
ja tarvekartoituksen ja 
osaa toimia työpaikan ja 
tavarantoimittajien eri 
henkilöiden ja henkilöstö-
ryhmien kanssa 

Terveys turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuudesta  

kehittää toimintaansa tur-
vallisemmaksi 
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osaa paineistaa renkaan 
turvallisesti 

osaa paineistaa renkaan 
turvallisesti huomioiden 
myös ympäristön 

osaa paineistaa renkaan 
turvallisesti ja omatoimi-
sesti huolehtii laitteiden 
kunnosta 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa itsel-
leen 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja huomioi työs-
sään työyhteisön muut 
jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmene-
telmiä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden sekä poistaa ja 
vie huoltoon vialliset työ-
välineet 

osaa arvioida suojainten, 
työvälineiden ja työmene-
telmien soveltuvuutta ky-
seiseen työhön 

Ammattitaidon 
itsearviointi 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään 

arvioi omaa työtään 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

arvioi oman työnsä 
laatua 

Aloitekyky ja yrit-
täjyys 

osaa arvioida käyttä-
mänsä työajan ohjeai-
kaan 

osaa arvioida, onko oma 
tehty työ yritykselle kan-
nattavaa 

osaa suunnitella työn 
kannattavaksi 

 

MOOTTORIN JA VOIMANSIIRRON HUOLTO JA KORJAUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

• korjata moottorin tai voimansiirron öljyvuodot 

• hakea ja korjata moottorin ja voimansiirron ohjausjärjestelmän vian 

• hakea ja korjata polttonestelaitteiden vian 

• vaihtaa tai korjata moottorin apulaitteita 

• korjata kytkimen 

• korjata ja linjata nivelakseliston. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttö 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö 

 Yrittäjyys 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 

tekemällä moottorin- ja voimansiirronkorjaustöitä autokorjaamossa. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinninkohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa 

peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa 
paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokka- ja työsalitiloissa 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö  

 itsenäinen opiskelu 
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Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 luokka- ja työsaliopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen, tiimioppiminen, virtuaalioppiminen ja 
muut oppimismenetelmät 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote tarvittaessa 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten oh-
jeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatauluja. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetel-
miä ja toimintatapoja työssään. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn 
kokonaisuuden 
hallinta 

suunnittelee ja tekee 
ohjattuna työprosessiin 
kuuluvat työvaiheet 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan 
työprosessin ja toteuttaa 
sen pääsääntöisesti 
itsenäisesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
työprosessin itsenäisesti 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna ohjeiden 
mukaisesti 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja ohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
suunnitelmia sekä 
neuvottelee mahdollisista 
poikkeamista 

Taloudellinen ja 
laadukas 
toiminta  

toimii ohjattuna 
asetettujen laatu- ja 
talous tavoitteiden 
mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- ja 
talous tavoitteiden 
mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- ja 
talous tavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välinei-
den ja materiaa-
lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Moottorin ja 
voimansiirron 
öljyvuodot 

erottaa moottorin ja 
voimansiirron öljyvuodot 
toisistaan ja tekee 
korjauksen ohjattuna 

erottaa moottorin ja 
voimansiirron öljyvuodot 
toisistaan ja tekee 
korjauksen annettujen 
ohjeiden mukaan 

erottaa moottorin ja 
voimansiirron öljyvuodot 
toisistaan ja tekee 
korjauksen  

Moottorin ja 
voimansiirron 
ohjausjärjestel-
mien vianhaku ja 
korjaus 

tekee moottorin ja 
voimansiirron 
ohjausjärjestelmien 
tarkistuksen ja 
korjauksen ohjattuna 

tekee moottorin ja 
voimansiirron 
ohjausjärjestelmien 
tarkistuksen ja 
korjauksen annettujen 
ohjeiden mukaan 

tekee moottorin ja 
voimansiirron 
ohjausjärjestelmien 
tarkistuksen ja 
korjauksen 

Polttonestelaittei
den vianhaku ja 
korjaus 

tekee 
polttonestelaitteiden 
vianhaun ja korjauksen 
ohjattuna 

tekee 
polttonestelaitteiden 
vianhaun ja korjauksen 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

tekee 
polttonestelaitteiden 
vianhaun ja korjauksen 

Moottorin 
apulaitteet 

tekee moottorin 
apulaitteiden vaihdon tai 
korjauksen ohjattuna 

tekee moottorin 
apulaitteiden vaihdon tai 
korjauksen annettujen 
ohjeiden mukaan 

tekee moottorin 
apulaitteiden vaihdon tai 
ja korjauksen 

Kytkin tekee kytkimen 
korjauksen ohjattuna 

tekee kytkimen 
korjauksen annettujen 
ohjeiden mukaan 

tekee kytkimen 
korjauksen 

Nivelakselisto tekee nivelakseliston 
korjauksen ja 
asennuksen ohjattuna 

tekee nivelakseliston 
korjauksen ja 
asennuksen annettujen 
ohjeiden mukaan 

tekee nivelakseliston 
korjauksen ja 
asennuksen 

Työvälineiden 
käyttö 

käyttää annettuja 
erikoistyövälineitä 
ohjattuna 

käyttää testauslaitteita 
ohjattuna 

käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja 
testauslaitteita  

Varaosien ja 
tarvikkeiden 
käyttö 

käyttää annettuja 
varaosia ja tarvikkeita 
ohjattuna 

käyttää annettuja 
varaosia ja tarvikkeita 

valitsee ja käyttää 
varaosia ja tarvikkeita 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn 
perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Huolto- ja 
korjausohjeiden 
käyttö 

käyttää merkkikohtaisia 
huolto- ja korjausohjeita 
ohjattuna  

käyttää merkkikohtaisia 
huolto- ja korjausohjeita 

soveltaa ja käyttää 
huollosta ja korjauksesta 
annettuja yleisohjeita ja 
etsii päivitettyä tietoa 

Nesteet ja 
voiteluaineet 

tuntee nesteiden ja 
öljyjen luokituksen sekä 
öljymäärien merkityksen 
ja käyttää annettuja 
nesteitä ja öljyjä 

valitsee ja käyttää 
ohjattuna valmistajan 
ohjeen mukaisia nesteitä 
ja öljyjä 

valitsee ja käyttää 
valmistajan ohjeen 
mukaisia nesteitä ja öljyjä 

Viranomaismäär
äykset 

tietää työskentelyä 
ohjaavista 
viranomaismääräyksistä  

tietää 
viranomaismääräysten 
vaikutuksen 
korjaustöiden 
suorittamiseen 

osaa työskennellä 
viranomaismääräysten 
antamien ohjeiden 
mukaan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kestävä kehitys pitää työpaikkansa 
siistinä ja lajittelee jätteet 
opastettuna 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja järjestyksessä 
ja lajittelee jätteet 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja toimintaansa 
helpottavassa 
järjestyksessä sekä 
lajittelee jätteet 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset ja 
toimii niiden mukaisesti 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset ja 
toimii niiden mukaisesti, 
sekä opastaa muita 

Arviointi tekee arviointitöitä 
opastettuna 

tekee tavallisimpia 
arviointitöitä ohjeitten 
perusteella 

tekee arviointityöt 
itsenäisesti 

Vuorovaikutus- 
ja yhteistyökyky 

keskustelee asiakkaan ja 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa henkilökohtaisesi 
ja puhelimen välityksellä 

tuntee tarvekartoituksen 
perusteet ja osaa 
kommunikoida ja tehdä 
yhteistyötä erilaisten 
ihmisten kanssa 

hallitsee kyselytekniikan 
ja tarvekartoituksen ja 
osaa toimia työpaikan ja 
tavarantoimittajien eri 
henkilöiden ja 
henkilöstöryhmien 
kanssa 
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Terveys 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta  

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi.  

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja huomioi 
työssään työyhteisön 
muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa ja vie huoltoon 
vialliset työvälineet 

osaa arvioida suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Ammattitaidon 
itsearviointi 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään 

arvioi omaa työtään 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

arvioi oman työnsä 
laatua 

Aloitekyky ja 
yrittäjyys 

osaa arvioida 
käyttämänsä työajan 
ohjeaikaan 

osaa arvioida, onko oma 
tehty työ yritykselle 
kannattavaa 

osaa suunnitella työn 
kannattavaksi 

 

PAINEILMAJARRUJEN TESTAUS JA KORJAUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tai tuntee 

 jarrun korjauksen 

 sovitusajon 

 viranomaismääräykset 

 paineilmajarru ja -jousitusjärjestelmän toiminnan 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
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näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttö 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö 

 Yrittäjyys 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä auton korin 
sähkövarustetöitä autokorikorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten oh-
jeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatauluja 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetel-
miä ja toimintatapoja työssään. 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokka- ja työsalitiloissa 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö  

 itsenäinen opiskelu 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 luokka- ja työsaliopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen, tiimioppiminen, virtuaalioppiminen ja 
muut oppimismenetelmät 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote tarvittaessa 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 
suunnittelu ja 
suunnitelmallinen 
tekeminen 

suunnittelee ja tekee 
ohjattuna työprosessin 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan 
työprosessin ja toteuttaa 
sen pääsääntöisesti 
itsenäisesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
työprosessin itsenäisesti 

Työn 
kokonaisuuden 
hallinta 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
suunnitelmia sekä 
neuvottelee mahdollisista 
poikkeamista 

Taloudellinen ja 
laadukas 
toiminta  

toimii ohjattuna 
asetettujen laatu- ja 
taloustavoitteiden 
mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- 
ja taloustavoitteiden 
mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- 
ja taloustavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa 
niiden saavuttamiseksi 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Jarrujen korjaus osaa ohjattuna vaihtaa 
levyjarrun huolto-osat ja 
tarkistaa jarrusatulan 
liikkuvuuden 

osaa valmistajan ohjeita 
noudattaen vaihtaa 
levyjarrun ja rumpujarrun 
huolto-osat ja tarkistaa 
käyttölaitteiden 
toimivuuden 

osaa valmistajan ohjeita 
noudattaen vaihtaa 
levyjarrun ja rumpujarrun 
huolto-osat ja tarkistaa 
käyttölaitteiden 
toimivuuden sekä 
informoi asiakasta 
mahdollisten lisätöiden 
tarpeellisuudesta 

Sovitusajo osaa ohjattuna kytkeä 
sovitusajossa tarvittavat 
mittaus- ja 
testauslaitteet 

osaa ohjeiden mukaisesti 
kytkeä sovitusajossa 
tarvittavat mittaus- ja 
testauslaitteet ja suorittaa 
ohjattuna testiajon 

osaa ohjeiden mukaisesti 
kytkeä sovitusajossa 
tarvittavat mittaus- ja 
testauslaitteet ja suorittaa 
testiajon 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn 
perustana olevan 
tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Paineilmajarru- 
ja jousitusjärjes-
telmän rakenne 

tuntee järjestelmän 
keskeisimmät 
piirrosmerkit 

lukee merkkikohtaista 
järjestelmäkaaviota ja 
paikallistaa keskeisimmät 
järjestelmän komponentit 

käyttää vianetsinnässä 
merkkikohtaista 
järjestelmäkaaviota ja 
paikallistaa 
komponentteja kaavioita 
apuna käyttäen 

Sovitusajo ymmärtää sovituksen 
tarkoituksen ja 
merkityksen 

osaa ohjattuna 
valmistella ajoneuvon 
tietokonepohjaista 
sovitusajoa varten 

suorittaa 
tietokonepohjaisen 
sovitusajon ja tulkitsee 
saatuja mittaustuloksia 
viranomaisten antamien 
ohjeiden avulla 

Viranomais-
määräykset 

tietää työskentelyä 
ohjaavista 
viranomaismääräyksistä 
sekä A- ja B-luvista 

tietää 
viranomaismääräysten 
vaikutuksen 
korjaustöiden 
suorittamiseen 

tietää A- ja B-lupien eron 
ja osaa työskennellä 
niiden antamien ohjeiden 
mukaan 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kestävä kehitys pitää työpaikkansa 
siistinä ja lajittelee jätteet 
opastettuna 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja järjestyksessä 
ja lajittelee jätteet 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja toimintaansa 
helpottavassa 
järjestyksessä sekä 
lajittelee jätteet 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset ja 
toimii niiden mukaisesti 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset ja 
toimii niiden mukaisesti, 
sekä opastaa muita 

Arviointi tekee arviointitöitä 
opastettuna 

tekee tavallisimpia 
arviointitöitä ohjeitten 
perusteella 

tekee arviointityöt 
itsenäisesti 

Vuorovaikutus  
ja yhteistyökyky 

keskustelee asiakkaan ja 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa henkilökohtaisesi 
ja puhelimen välityksellä 

tuntee tarvekartoituksen 
perusteet ja osaa 
kommunikoida ja tehdä 
yhteistyötä erilaisten 
ihmisten kanssa 

hallitsee kyselytekniikan 
ja tarvekartoituksen ja 
osaa toimia työpaikan ja 
tavarantoimittajien eri 
henkilöiden ja 
henkilöstöryhmien 
kanssa 

Terveys 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta  

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi 

osaa paineistaa renkaan 
turvallisesti 

osaa paineistaa renkaan 
turvallisesti huomioiden 
myös ympäristön 

osaa paineistaa renkaan 
turvallisesti ja 
omatoimisesti huolehtii 
laitteiden kunnosta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja huomioi 
työssään työyhteisön 
muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa ja vie huoltoon 
vialliset työvälineet 

osaa arvioida suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Ammattitaidon 
itsearviointi 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään 

arvioi omaa työtään 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

arvioi oman työnsä 
laatua 

Aloitekyky ja 
yrittäjyys 

osaa arvioida 
käyttämänsä työajan 
ohjeaikaan 

osaa arvioida, onko oma 
tehty työ yritykselle 
kannattavaa 

osaa suunnitella työn 
kannattavaksi 
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AUTON KORIN SÄHKÖVARUSTETYÖT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tai suorittaa 

 yleisimpien auton korinsähkövarusteiden vianetsinnän, vaih-
dot ja korjaukset autonvalmistajan ohjeiden mukaan 

 käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella synty-
neet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet 

 tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää 
vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä 
tuntee perustiedot ensiavun antamisesta 

 ylläpitää työkykyään. 

 suorittaa SFS 6002 pätevyyden 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttö 

 



    OPETUSSUUNNITELMA   38 (53) 

   

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö 

 Yrittäjyys 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä auton korin 
sähkövarustetöitä autokorikorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokka- ja työsalitiloissa 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö  

 itsenäinen opiskelu 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 luokka- ja työsaliopetus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen, tiimioppiminen, virtuaalioppiminen ja 
muut oppimismenetelmät 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote tarvittaessa 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten oh-
jeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatauluja 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetel-
miä ja toimintatapoja työssään. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 
suunnittelu ja 
suunnitelmallinen 
tekeminen 

suunnittelee ja tekee 
ohjattuna työprosessin 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan 
työprosessin ja toteuttaa 
sen pääsääntöisesti 
itsenäisesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
työprosessin itsenäisesti 

Työn 
kokonaisuuden 
hallinta 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
suunnitelmia sekä 
neuvottelee mahdollisista 
poikkeamista 

Taloudellinen ja 
laadukas 
toiminta 

toimii ohjattuna 
asetettujen laatu- ja 
taloustavoitteiden 
mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- 
ja taloustavoitteiden 
mukaisesti 

toimii asetettujen laatu- 
ja taloustavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Korin 
sähkövarusteet 

tekee 
jännitehäviömittauksia 
yleismittarilla ja arvioi 
sen perusteella viallisen 
järjestelmän kuntoa 

määrittää tavallisimpien 
sähkövarusteiden 
kunnon esimerkiksi 
jännite-, virta- ja 
resistanssimittauksilla 
sekä aistinvaraisten 
havaintojen perusteella 

tekee mittauksia 
yleismittarilla ja osaa 
edetä työssään 
järjestelmällisesti 
sähköopin sääntöjen 
mukaan 

tekee opastettuna 
yksinkertaisten 
korisähkövarusteiden 
korjauksia 

tekee yksinkertaisia 
korjauksia tavallisimpiin 
sähkölaitteisiin 

tekee annettujen 
ohjeiden mukaan 
johdinsarjojen ja 
komponenttien vaihdon 

varmistaa ohjattuna, ettei 
tapahdu virhekytkentöjä 
eikä elektronisten 
laitteiden rikkoutumista 

varmistaa annettujen 
ohjeiden mukaan, ettei 
tapahdu virhekytkentöjä 
eikä elektronisten 
laitteiden rikkoutumista 

varmistaa 
merkkikohtaisten 
ohjeiden mukaan, ettei 
tapahdu virhekytkentöjä 
eikä elektronisten 
laitteiden rikkoutumista 
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Suojaukset suojaa ajoneuvon siihen 
tarkoitetuilla suojaimilla 

suojaa ajoneuvon siihen 
tarkoitetuilla suojaimilla 
ja huolehtii 
työympäristönsä 
siisteydestä 

suojaa ajoneuvon siihen 
tarkoitetuilla suojaimilla 
ja huolehtii työympä-
ristönsä siisteydestä 
työskentelyn ajan 

Työvälineet ja 
materiaalit 

käyttää keskeisimpiä 
työvälineitä ja 
materiaaleja tutuissa 
työtilanteissa, mutta 
tarvitsee ohjausta 

käyttää työvälineitä ja 
materiaaleja tutuissa 
työtilanteissa annettujen 
ohjeiden mukaan 
säilyttää työkalut ja 
tunnistaa materiaalit 
ohjattuna 

valitsee työhön sopivat 
työvälineet sekä käyttää 
työvälineitä ja materi-
aaleja vaihtelevissa 
työtilanteissa säilyttää ja 
hoitaa työkalut sekä 
tunnistaa materiaalit 
ohjeiden mukaisesti 

Kestävä kehitys lajittelee jätteet ohjeiden 
mukaan 

pitää työympäristön 
puhtaana ja 
järjestyksessä 
huomioiden kierrätyksen 
ja lajittelun merkityksen 

pitää työympäristön 
puhtaana ja 
järjestyksessä koko 
työvaiheen ajan 
huomioiden kierrätyksen 
ja lajittelun merkityksen 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn 
perustana olevan 
tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Korin 
sähkövarusteet 
ja vianhaku 

osaa ohjattuna käyttää 
yleismittaria ja tehdä sillä 
jännitehäviömittauksia 

tietää annettujen 
ohjeiden mukaisesti, 
millaisia vikoja 
yleismittarilla voi hakea 
ja mitä tarkoitetaan 
vikadiagnoosilla 

tietää millaisia vikoja 
yleismittarilla voi hakea 
ja miten vikadiagnoosi 
suoritetaan 

tunnistaa 
sähköturvallisesti 
ongelmalliset kohteet, 
kuten sytytyslaitteet ja 
akun, sekä tuntee 
tavallisimmat korin 
sähkövarusteet ja tietää 
niiden toimintaperiaatteet  

tuntee joidenkin korin 
sähkövarusteiden 
rakenteen ja 
toimintaperiaatteen sekä 
pystyy lukemaan 
yksinkertaisia 
virtapiirikaavioita 

on muodostanut 
kokonaiskäsityksen korin 
sähkölaitteista ja niiden 
yhteydestä toisiinsa ja 
auton muihin toimintoihin 
sekä hyödyntää työssään 
yksinkertaisia 
virtapiirikaavioita 

pääsääntöisesti tietää, 
mikä vaikutus 
virhekytkennöillä on 
elektronisten laitteiden 
toimintaan 

tietää, mikä vaikutus 
virhekytkennöillä on 
elektronisten laitteiden 
toimintaan 

osaa välttää 
virhekytkennät 
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 pääsääntöisesti hallitsee 
sähkö- ja elektroniikka-
alan perusteet 

hallitsee sähkö- ja 
elektroniikka-alan 
perusteet 

hallitsee sähkö- ja 
elektroniikka-alan 
perusteet ja osaa 
soveltaa tietojaan korin 
sähkövarusteisiin 

Materiaalit tunnistaa yleisimmät 
käytettävät materiaalit ja 
tuotteet sekä niiden 
pääasialliset 
käyttökohteet 

ottaa työssään ohjattuna 
huomioon erilaisten 
materiaalien ja tuotteiden 
ominaisuudet 

osaa hyödyntää 
työssään 
ominaisuuksiltaan 
erilaisia 
tuotemahdollisuuksia ja 
huomioi kohteiden 
erilaiset vaatimukset 

laskee varaosa-
kustannukset ohjattuna 

ottaa huomioon työssään 
ja laskee varaosa-
kustannukset, mutta 
toteutumassa on vielä 
poikkeamia 

toteuttaa työn laskettujen 
varaosakustannusten 
mukaisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kestävä kehitys pitää työpaikkansa 
siistinä ja lajittelee jätteet 
opastettuna 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja järjestyksessä 
ja lajittelee jätteet 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja toimintaansa 
helpottavassa 
järjestyksessä sekä 
lajittelee jätteet 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset ja 
toimii niiden mukaisesti 

tunnistaa erityyppisten 
puhdistus-, voitelu- ja 
polttoaineiden 
ympäristövaikutukset ja 
toimii niiden mukaisesti, 
sekä opastaa muita 

Arviointi tekee arviointitöitä 
opastettuna 

tekee tavallisimpia 
arviointitöitä ohjeitten 
perusteella 

tekee arviointityöt 
itsenäisesti 

Vuorovaikutus- ja 
yhteistyökyky 

keskustelee asiakkaan ja 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa henkilökohtaisesi 
ja puhelimen välityksellä 

tuntee tarvekartoituksen 
perusteet ja osaa 
kommunikoida ja tehdä 
yhteistyötä erilaisten 
ihmisten kanssa 

hallitsee kyselytekniikan 
ja tarvekartoituksen ja 
osaa toimia työpaikan ja 
tavarantoimittajien eri 
henkilöiden ja 
henkilöstöryhmien 
kanssa 

Terveys 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta  

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi 
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 osaa paineistaa renkaan 
turvallisesti 

osaa paineistaa renkaan 
turvallisesti huomioiden 
myös ympäristön 

osaa paineistaa renkaan 
turvallisesti ja 
omatoimisesti huolehtii 
laitteiden kunnosta 

noudattaa työstä 
annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja huomioi 
työssään työyhteisön 
muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa ja vie huoltoon 
vialliset työvälineet 

osaa arvioida suojainten, 
työvälineiden ja 
työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Ammattitaidon 
itsearviointi 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään 

arvioi omaa työtään 
annettujen ohjeiden 
mukaan 

arvioi oman työnsä 
laatua 

Aloitekyky ja 
yrittäjyys 

osaa arvioida 
käyttämänsä työajan 
ohjeaikaan 

osaa arvioida, onko oma 
tehty työ yritykselle 
kannattavaa 

osaa suunnitella työn 
kannattavaksi 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

AUTOALAN TYÖELÄMÄOSAAMISEN LAAJENTAMINEN, 5 - 10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla 
olevaa liiketoimintamahdollisuutta.  

 tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaami-
sen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin 
kohteet ja arviointikriteerit. 

 perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa 
tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin. 

 toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa. 

 vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta. 

 itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttö-
ään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikritee-
reiden mukaan. 

 tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä. 

 käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa. 

 toimia osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toi-
mintaan ja päätöksentekoon. 

 osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida sii-
hen liittyviä riskejä.  

 osaa hakea itselleen työpaikkaa.  

 osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen kes-
keiset asiat. 
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 osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huo-
lehtia työturvallisuudesta. 

 osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan. 

 osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan. 

 osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään. 

 osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja 
työkulttuurin edellyttämällä tavalla. 

 osaa tunnistaa omien ja toisten arvojen merkitystä työtilan-
teissa sekä osaa ratkaista oman alan työelämän arvo- ja nor-
miristiriitoja.  

 osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset 
ympäristövaikutukset. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

Työprosessin hallinta 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttö 
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Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö 

 Yrittäjyys 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidonosoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä auton kor-
jaamiseen tai huoltamiseen liittyviä asioita. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla työsali- ja luokkatiloissa 

 yritysten tilat 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten oh-
jeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatauluja 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

suunnittelee ja tekee 
ohjattuna työprosessiin 
kuuluvat työvaiheet 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan työ-
prosessin ja toteuttaa 
sen pääsääntöisesti it-
senäisesti 

suunnittelee ja toteuttaa 
työprosessin itsenäi-
sesti 

noudattaa työpaikan 
työaikoja ja toimii ohjat-
tuna ohjeiden mukai-
sesti 

noudattaa työpaikan 
työaikoja ja annettuja 
ohjeita 

noudattaa työpaikan 
työaikoja ja suunnitel-
mia sekä neuvottelee 
mahdollisista poikkea-
mista 

Taloudellinen ja laa-
dukas toiminta  

toimii ohjattuna asetet-
tujen laatu- ja talous ta-
voitteiden mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu- 
ja talous tavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu- 
ja talous tavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laa-
tutavoitteiden saavutta-
miseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvälineiden ja –
menetelmien käyttö 

 Käyttää ohjattuna työ-
paikan työvälineitä ja 
tuntee niiden käytön 
merkityksen opastuksen 
jälkeen. 

Suorittaa työmenetel-
mät annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

Käyttää osittain ohjat-
tuna työpaikan työväli-
neitä ja tuntee niiden 
käytön merkityksen. 

Suorittaa työmenetel-
mät annettujen ohjeiden 
mukaisesti.  

Osaa huoltaa työväli-
neet ohjeiden mukai-
sesti. 

Osaa käyttää työpaikan 
työvälineitä ja tunnistaa 
niiden käytön merkityk-
sen. 

Suorittaa työmenetel-
mät ohjeistuksen mu-
kaisesti. 

Osaa huoltaa työväli-
neet ohjeiden mukai-
sesti. 

Osaa suunnitella itse-
näisesti uusien työväli-
neiden ja –menetelmien 
käyttöä. 
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Asiakas- ja työtilojen 
sekä koneiden ja  
laitteiden käyttö 

 Käyttää ohjattuna työ-
paikan koneita ja tuntee 
niiden käytön merkityk-
sen opastuksen jälkeen. 

Suorittaa koneiden ja 
laitteiden käytön annet-
tujen ohjeiden mukai-
sesti. 

Osaa käyttää ohjatusti 
työpaikan asiakas- ja 
työtiloja. 

Käyttää osittain ohjat-
tuna työpaikan koneita 
ja laitteita, sekä tuntee 
niiden käytön merkityk-
sen. 

Suorittaa koneiden ja 
laitteiden käytön annet-
tujen ohjeiden mukai-
sesti.  

Osaa huoltaa työpaikan 
koneita ja laitteita ohjei-
den mukaisesti. 

Osaa käyttää osittain 
ohjatusti työpaikan asia-
kas- ja työtiloja. 

Osaa käyttää työpaikan 
koneita ja laitteita, sekä 
tunnistaa niiden käytön 
merkityksen. 

Suorittaa koneiden ja 
laitteiden käytön ohjeis-
tuksen mukaisesti. 

Osaa huoltaa koneita ja 
laitteita ohjeiden mukai-
sesti. 

Osaa suunnitella itse-
näisesti uusien konei-
den ja laitteiden käyt-
töä. 

Osaa käyttää itsenäi-
sesti työpaikan asiakas- 
ja työtiloja. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon     hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakaspalvelu,  kor-
jausehdot ja lainsää-
däntö 

tuntee työpaikan asia-
kaspalvelun periaatteen  

tuntee työpaikan asia-
kaspalvelun periaatteen 
ja osaa tehdä kysymyk-
siä 

tuntee työpaikan asia-
kaspalvelun periaatteet, 
osaa hakea tarvittaessa 
ajoneuvon tekniikkaan 
liittyvää lisätietoa ja tun-
tee yrityksen arvot pal-
veluun liittyen 

tuntee tärkeimmät 
moottoriajoneuvojen ja 
niiden osien korjauseh-
dot (AUNE) 

tuntee keskeisimmät 
moottoriajoneuvojen ja 
niiden osien korjauseh-
dot (AUNE) 

tuntee keskeisimmät 
moottoriajoneuvojen ja 
niiden osien korjauseh-
dot ja tarkistaa tarvitta-
essa kriittiset kohdat 
(AUNE) 

noudattaa omassa työs-
sään ajoneuvon tekni-
sistä vaatimuksista so-
vellettavaa lainsäädän-
töä ja tärkeimpiä mää-
räyksiä annettujen oh-
jeiden mukaan 

etsii tietoa lainsäädän-
nön toteutumisesta 
työssään 

varmistaa lainsäädän-
nön toteutumisen työs-
sään ja osaa neuvoa 
asiakasta tai työtoveria. 
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Yrittäjyys arvioi opastettuna 
oman työn merkitystä 
yrityksen kannattavuu-
teen sekä työvirheen 
merkitystä liikennetur-
vallisuudelle. 

arvioi oman työnteon 
merkitystä koko auto-
liikkeen toiminnassa 

arvioi oman työnteon 
merkitystä koko auto-
liikkeen toiminnassa ja 
kehittää työtapojaan 
sen mukaisesti sekä 
tietää virheen korjauk-
sesta aiheutuneet kus-
tannukset yritystoimin-
nalle ja asiakastyyty-
väisyydelle 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja      on-
gelmanratkaisu 

suoriutuu tiedonhankin-
nassa ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden 
mukaan 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhankkijana 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttu-
vissa ja valintatilan-
teissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja 
valintatilanteista oma-
aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksen mu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään. 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaisesti 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

pystyy toimimaan eri-
laisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja ryh-
mässä ja pyytää tarvit-
taessa apua muilta 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
ryhmässä 

tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään 
huomioon muut työyh-
teisön jäsenet 

Ammattietiikka noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia sekä aikatauluja 
sekä toimii yrityksen ar-
vojen mukaisesti 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisössä arvojen, tavoit-
teiden, eettisten ohjei-
den, sopimusten ja sää-
dösten mukaisesti vaih-
televissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatau-
luja 

Terveys,              tur-
vallisuus ja      toi-
mintakyky  

suhtautuu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään ja tuntee yleis-
tiedot ensiavun antami-
sesta 

vastaa toimintansa tur-
vallisuudesta 

kehittää itsenäisesti toi-
mintaansa turvallisem-
maksi 
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noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa  

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä  

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden sekä poistaa ja 
vie huoltoon vialliset 
työvälineet 

osaa arvioida suojain-
ten, työvälineiden ja 
työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työ-
hön 

käyttää ergonomisia 
työasentoja 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 
työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomi-
suutta  

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 
työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomi-
suutta sekä soveltaa 
oppimaansa yllättävis-
säkin tilanteissa 

 

HYÖTYAJONEUVOJEN TEKNIIKKA, 3 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 paineilmajarru ja -jousitusjärjestelmän toiminnan ja raken-
teen sekä korjauksen. 

 sovitusajon 

 viranomaismääräykset. 

 moottorin ja voimansiirron yleisimmät huolto- ja  

 korjaustyöt 

 pyörän navan korjauksen ja laakereiden vaihdon. 

 suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaus-
töitä 

 hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit  

 lukea järjestelmäkaavioita 

 vianetsinnän perusperiaatteet 

 huomioida työturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

Työprosessin hallinta 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö yleisimmissä huolto-ja 
korjaustöissä 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttö 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö 

 Yrittäjyys 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidonosoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä auton kor-
jaamiseen tai huoltamiseen liittyviä asioita. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla työsali- ja luokkatiloissa 

 yritysten tilat 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö 
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Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten oh-
jeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatauluja 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn kokonai-
suuden hallinta 

suunnittelee ja tekee ohjat-
tuna työprosessiin kuulu-
vat työvaiheet 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan työpro-
sessin ja toteuttaa sen 
pääsääntöisesti itsenäi-
sesti 

suunnittelee ja toteut-
taa työprosessin itse-
näisesti 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna ohjeiden mu-
kaisesti 

noudattaa työaikoja ja an-
nettuja ohjeita 

noudattaa työaikoja ja 
suunnitelmia sekä neu-
vottelee mahdollisista 
poikkeamista 

Taloudellinen ja 
laadukas toiminta  

toimii ohjattuna asetettujen 
laatu- ja talous tavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu- ja 
talous tavoitteiden mukai-
sesti. 

toimii asetettujen laatu- 
ja talous tavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa 
laatutavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Paineilmajarrujen 
huolto-ja korjaus 

Suorittaa ohjattuna pai-
neilmajarrujen huolto-ja 
korjaustöitä 

Suorittaa osittain ohjat-
tuna paineilmajarrujen 
huolto-ja korjaustöitä. 

Tekee kysymyksiä huol-
toihin ja korjauksiin liittyen 

Suorittaa annettujen 
ohjeiden mukaan pai-
neilmajarrujen huolto-ja 
korjaustöitä.  

Tekee korjausehdotuk-
sia ja huomioi kustan-
nustehokkaat toiminta-
tavat 

Sovitusmittaus Tekee ohjattuna paineil-
majarrujen sovitusmittauk-
sia 

Tekee osittain ohjattuna 
paineilmajarrujen sovitus-
mittauksia. 

Osaa tulkita tuloksia osit-
tain 

Tekee itsenäisesti pai-
neilmajarrujen sovitus-
mittauksen. 

Osaa tulkita sovitusmit-
taus tuloksia ja kartoit-
taa korjaustarpeen. 

Moottorin ja     
voimansiirron 
yleisimmät 
huolto- ja        
korjaustyöt 

Suorittaa ohjattuna ylei-
simpiä huoltotöitä. 

 

Suorittaa osittain ohjat-
tuna yleisimpiä huolto- ja 
korjaustöitä. 

Suorittaa itsenäisesti 
huolto-ja korjaustöitä, 
sekä tekee kysymyksiä 
ja ehdotuksia niihin liit-
tyen. 

Pyörän navan 
huolto- ja        
korjaustyöt 

Suorittaa ohjattuna pyö-
rän naparakenteen 
huolto- ja korjaustöitä 

Suorittaa osittain ohjat-
tuna pyörän naparaken-
teen huolto- ja korjaus-
töitä. 

Suorittaa itsenäisesti 
pyörän naparakenteen 
huolto- ja korjaustöitä. 
Tekee lisähuomioita ja 
kysymyksiä niihin liit-
tyen. 

Hydrauliikka- ja 
pneumatiikka-  
järjestelmän        
korjaustyöt 

Suorittaa ohjattuna hyd-
rauliikka- ja pneumatiikka-
järjestelmien korjaustöitä 

Suorittaa osittain ohjat-
tuna hydrauliikka- ja 
pneumatiikka-järjestel-
mien korjaustöitä 

Suorittaa itsenäisesti 
hydrauliikka- ja 
pneumatiikka-järjestel-
mien korjaustöitä. Te-
kee kysymyksiä ja lisä-
huomioita järjestelmiin 
liittyen. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-
tana olevan     
tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakaspalvelu, 
korjausehdot ja 
lainsäädäntö 

tuntee asiakaspalvelun 
periaatteen  

tuntee asiakaspalvelun 
periaatteen ja osaa tehdä 
kysymyksiä 

tuntee asiakaspalvelun 
periaatteet, osaa ha-
kea tarvittaessa ajo-



    OPETUSSUUNNITELMA   52 (53) 

   

neuvon tekniikkaan liit-
tyvää lisätietoa ja tun-
tee yrityksen arvot pal-
veluun liittyen 

tuntee tärkeimmät mootto-
riajoneuvojen ja niiden 
osien korjausehdot 
(AUNE) 

tuntee keskeisimmät 
moottoriajoneuvojen ja nii-
den osien korjausehdot 
(AUNE) 

tuntee keskeisimmät 
moottoriajoneuvojen ja 
niiden osien korjauseh-
dot ja tarkistaa tarvitta-
essa kriittiset kohdat 
(AUNE) 

noudattaa omassa työs-
sään ajoneuvon teknisistä 
vaatimuksista sovelletta-
vaa lainsäädäntöä.  

etsii tietoa lainsäädännön 
toteutumisesta työssään 

varmistaa lainsäädän-
nön toteutumisen työs-
sään ja osaa neuvoa 
asiakasta tai työtove-
ria. 

Yrittäjyys arvioi opastettuna oman 
työn merkitystä yrityksen 
kannattavuuteen sekä 
työvirheen merkitystä lii-
kenneturvallisuudelle. 

arvioi oman työnteon mer-
kitystä koko autoliikkeen 
toiminnassa 

arvioi oman työnteon 
merkitystä koko auto-
liikkeen toiminnassa ja 
kehittää työtapojaan 
sen mukaisesti sekä 
tietää virheen korjauk-
sesta aiheutuneet kus-
tannukset yritystoimin-
nalle ja asiakastyyty-
väisyydelle 

Auton kokonais-
rakenteen ja    
järjestelmien     
toiminnan        
tunteminen 

tuntee pääpiirteissään 
hyötyajoneuvon raken-
teen, järjestelmien toimin-
nan ja osien nimitykset 

tuntee tavanomaisimmin 
esiintyviä ajoneuvojen 
käyttötarpeita, kokonais-
rakenteita, järjestelmien 
toimintoja ja osien nimi-
tyksiä 

tuntee tavanomaisim-
min käytettyjen hyöty-
ajoneuvojen  kokonais-
rakenteet, järjestelmien 
toiminnan ja osien ni-
mitykset 

Huolto-ohjeiden 
ja teknologian 
käyttö 

käyttää huolto-ohjeita 
sekä ammatissaan tarvit-
tavia tavanomaisia tekni-
siä ja tietoteknisiä järjes-
telmiä toistuvissa työtilan-
teissa, tarvitsee joskus 
ohjausta 

käyttää huolto-ohjeita ja 
ammatissaan tarvittavia 
teknisiä ja tietoteknisiä 
järjestelmiä toistuvissa 
työtilanteissa 

käyttää huolto-ohjeita 
ja hyödyntää monipuo-
lisesti ammatissaan 
tarvittavia teknisiä ja 
tietoteknisiä järjestel-
miä 

Nesteet ja       
voiteluaineet 

tuntee nesteiden ja öljyjen 
luokituksen sekä öljymää-
rien merkityksen ja käyt-
tää annettuja nesteitä ja 
öljyjä 

valitsee ja käyttää ohjat-
tuna valmistajan ohjeen 
mukaisia nesteitä ja öljyjä 

valitsee ja käyttää val-
mistajan ohjeen mukai-
sia nesteitä ja öljyjä 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen  
oppimisen avain-
taidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja  
ongelmanrat-
kaisu 

suoriutuu tiedonhankin-
nassa ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden 
mukaan 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhankkijana 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttuvissa 
ja valintatilanteissa tarvit-
see ohjausta ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja 
valintatilanteista oma-
aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksen mu-
kaisesti ja löytää toi-
minnalleen vaihtoehtoi-
sia toimintatapoja 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mukai-
sesti 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä ja 
pyytää tarvittaessa apua 
muilta 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
ryhmässä 

tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään 
huomioon muut työyh-
teisön jäsenet 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aikatau-
luja 

noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia 
sekä aikatauluja sekä toi-
mii yrityksen arvojen mu-
kaisesti 

toimii opiskelu- ja työ-
yhteisössä arvojen, ta-
voitteiden, eettisten oh-
jeiden, sopimusten ja 
säädösten mukaisesti 
vaihtelevissa tilan-
teissa sekä noudattaa 
aikatauluja 

Terveys,           
turvallisuus ja   
toimintakyky  

suhtautuu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään ja tuntee yleistiedot 
ensiavun antamisesta 

vastaa toimintansa turval-
lisuudesta 

kehittää itsenäisesti toi-
mintaansa turvallisem-
maksi 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa  

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön 
muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaa-
rat ja ilmoittaa niistä  

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetel-
miä 

varmistaa työvälineiden ja 
materiaalien turvallisuu-
den sekä poistaa ja vie 
huoltoon vialliset työväli-
neet 

osaa arvioida suojain-
ten, työvälineiden ja 
työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työ-
hön 
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käyttää ergonomisia työ-
asentoja 

ottaa oman työn suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökoh-
tia sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta ja 
ergonomisuutta  

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon 
turvallisuus- ja terveys-
näkökohtia sekä ylläpi-
tää työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomi-
suutta sekä soveltaa 
oppimaansa yllättävis-
säkin tilanteissa 

 

 

 


