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RAKENNUSALAN 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:  

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

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

osp) lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 75 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 60 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: Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä. 
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Taulukko: Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys.  

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

Perustustyöt 25 x

Runkovaiheen työt 50 x x

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

Sisävalmistusvaiheen työt 15 x x

Ulkoverhous- ja kattotyöt 15 x x

              Muuraus 15 x x

Laatoitus 15 x x

Raudoitus ja betonointi 15 x x

Rappaus 15 x x

Muottityöt 15 x x

Teräsrakentaminen 15 x x

Teräsohutlevyrakentaminen 15 x x

Hirsirakentaminen 15 x x

Korjausrakentaminen 15 x x

Telinerakentaminen 15 x x

Ikkunatyöt 15 x x

Piharakentaminen 15 x x

Mittaus 15 x x

Yritystoiminnan suunnittelu 15 x x

Yrityksessä toimiminen 15 x x

Huippuosaajana toimiminen 15 x x

Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 x x

Rakennusalan asiakaspalvelu 15 x x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x x x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen x x

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Valinnaiset opinnot x x

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Märkätila-asentajakoulutus 1- 10 osp

Sisustustyö 1-10 osp

Rakennusalan erikoistekniikat 1- 10 osp

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, 75 OSP 

 

Perustustyöt, 25 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 
Opiskelija osaa 

 suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla 

 vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tarvittavia 
materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan 

 lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä perustustöihin liittyviä 
materiaalilaskelmia ja 

 tehdä rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, 
viemäri-, lämmöneristys- ja vedeneristystöitä 

 toimia avustajana kaivuvaiheessa ja tehdä mittauksia 
perusmittavälineillä 

 tehdä perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoi-tus-, 
betonointi-, purku- ja jälkihoitotöitä sekä asentaa 
perustuselementtejä ja tehdä perustusten harkkomuurauksia 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 huolehtia väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa 
LVIS-asennustöissä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa 

 ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä 
rakentamisen laatuvaatimukset 

 kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen 
työyhteisön asiantuntemusta 

 toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa 
mukaisesti 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten 
perustusrakenteiden toiminnan pääperiaatteet 

 käyttää perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 
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on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. 

Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 
1.työprosessien hallinta: Työn kokonaisuuden hallinta ja taloudellinen ja 
laadukas toiminta. 
2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: Perustus- 
elementtien asennuksen hallinta ja perustustyömenetelmien hallinta. 
3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus, piirustusten 
tulkitseminen ja työmaalla toimiminen 
4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö, ter- veys, 
turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertaisen perustuksen tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-vaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Lähiopetus: luokkatilat ja koulun työmaa. Verkko-opetus ja 
työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 
 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu. Ammattietiikka. Terveys 
turvallisuus ja toimintakyky. Vuorovaikutus ja yhteistyö. Oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 
 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 
  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 
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ARVIOINNIN 

KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työproses-

sin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta  

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Perustustyö-

menetelmien 

hallinta 

 

tekee tavallisimpia perus-
tustöihin liittyviä maara-
kennus-, viemäri-, sala-
oja- ja eristystöitä ohjat-
tuna  
 

tekee tavallisimpia perustus-
töihin liittyviä maarakennus-, 
viemäri-, salaoja- ja eristys-
töitä annettujen ohjeitten pe-
rusteella 
 

tekee tavallisimpia perustus-
töihin liittyviä maarakennus-, 
viemäri-, salaoja- ja eristys-
töitä piirustusten mukaisesti 
lähes itsenäisesti 

avustaa mittaustöissä 
 

tekee mittaustöitä perusmit-
tavälineillä ohjattuna 

käyttää perusmittavälineitä 
perustöiden eri vaiheissa 

tekee tavanomaisten an-
turoiden muotti-, raudoi-
tus-, betonointi-, purku- ja 
jälkihoitotöitä työryhmän 
jäsenenä aiheuttamatta 
häiriötilanteita 
 

tekee tavanomaisten anturoi-
den muotti-, raudoitus-, beto-
nointi-, purku- ja jälkihoito-
töitä työryhmän jäsenenä an-
nettujen ohjeiden perusteella 
 

tekee tavanomaisten anturoi-
den muotti-, raudoitus-, beto-
nointi-, purku- ja jälkihoito-
töitä työryhmän jäsenenä pii-
rustusten mukaan 
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toimii muuraustyöryhmän 
jäsenenä aiheuttamatta 
häiriötilanteita 
 

muuraa ohjattuna perustus-
harkkoja valmiiden johteiden 
mukaisesti 
 

muuraa perustusharkkoja 
valmiiden johteiden mukai-
sesti 
 

Perustusele-

menttien asen-

nuksen hallinta 

 

tekee perustuselementti-
työhön liittyviä avustavia 
tehtäviä 
 

toimii ohjattuna työryhmän 
jäsenenä perustuselement-
tejä asennettaessa aiheutta-
matta häiriötilanteita  
 

toimii työryhmän jäsenenä 
perustuselementtejä asen-
nettaessa 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää perustustöissä 
käytettäviä keskeisimpiä 
työvälineitä ja materiaa-
leja tutuissa työtilanteissa, 
mutta tarvitsee välillä oh-
jausta 
 

käyttää perustustöissä käy-
tettäviä keskeisimpiä työväli-
neitä ja materiaaleja tutuissa 
työtilanteissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna  
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti itsenäi-
sesti 
 

Jätteiden lajit-

telu 

 

lajittelee jätteet opastet-
tuna. 
 

lajittelee jätteet ohjeiden mu-
kaan. 
 

pitää työympäristön puh-
taana ja järjestyksessä koko 
työvaiheen ajan ottaen huo-
mioon kierrätyksen ja lajitte-
lun merkityksen. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Rakennustyö-

maan vaihei-

den tunteminen 

 

tuntee pääpiirteittäin ra-
kennustyömaan valmistu-
misen vaiheet perustus-
töistä aina valmiiseen ra-
kenteeseen 
 

tunnistaa rakennustyömaan 
eri vaiheet siten, osaa varus-
tautua tuleviin työtehtäviin 
 

tuntee työmaan organisaa-
tion sekä perustamisen ja yl-
läpidon niin laajasti, että 
osaa työskennellä työnjoh-
don ohjeiden mukaan työteh-
tävissään 
 

selvittää opastettuna ra-
kennusalan tyypillisiä yh-
teistyökumppaneita 
 

selvittää rakennusalan tyypil-
lisiä yhteistyökumppaneita 
 

selvittää rakennusalan tyypil-
lisiä yhteistyökumppaneita ja 
rakennusalan yritystoiminnan 
rakenteen 
 

Työmaalla toi-

miminen 

 

arvioi opastettuna työteon 
ja yrittäjyyden merkitystä 
rakennusalalla 
 

arvioi työteon ja yrittäjyyden 
merkitystä rakennusalalla 
 

arvioi kansainvälistyvän ta-
louden vaikutuksia rakennus-
alan yritystoiminnalle 
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tietää, miten rakentami-
sen laatu määritellään ja 
toimii ohjattuna laatumää-
räysten mukaisesti 
 

tuntee laatukäsitteen ja tie-
tää, miten oma työ vaikuttaa 
laatuun 
 

tuntee rakennustyötä ohjaa-
via määräyksiä ja lainsää-
däntöä ja hyödyntää niitä 
omassa työssään 
 

osaa tehdä työsopimuk-
sen 
 

tuntee työlainsäädäntöä ja 
työehtosopimuksia siinä 
määrin, että tietää omat oi-
keutensa ja velvollisuutensa 

tuntee työlainsäädäntöä ja 
työehtosopimuksia ja osaa 
hyödyntää niitä työssään 
 

Materiaalien 

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tunnistaa yleisimmät pe-
rustustöissä käytettävät 
materiaalit 
 

tietää materiaalien käyttö-
kohteet ja osaa käsitellä niitä 
 

tuntee materiaalien teknisiä 
ja fysikaalisia ominaisuuksia 
 

tunnistaa yleisimmät maa-
lajit ja tietää niihin sopivat 
yleisimmät perustamis- ja 
rakennuspohjan vahvista-
mistavat 
 

tuntee eri materiaalien vaiku-
tuksen kuivatukseen, routimi-
seen, tiivistettävyyteen ja 
kantavuuteen 
 

tuntee routa- ja kosteuseris-
tyksen fysikaalisen toiminnan 
laatuvaatimukset 
 

Piirustusten -

tulkitseminen 

 

osaa rakennustyömaan 
yleisimmät piirustusmer-
kinnät. 
 

etsii itsenäisesti piirustuk-
sista omiin työtehtäviinsä liit-
tyviä yksityiskohtia. 
 

lukee perustusrakenteisiin 
liittyviä rakennuspiirustuksia 
siten, että pystyy niiden pe-
rusteella tekemään yksinker-
taisia materiaalilaskelmia 
 

lukee työmaan aluesuunnitel-
maa siten, että pystyy toimi-
maan sen mukaisesti. 
 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

suhtautuu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa  
 

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
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käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetel-
miä 
 

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön ja 
huolehtii itsenäisesti työym-
päristönsä työturvallisuu-
desta 
 

ottaa ohjattuna huomioon 
toiminta- ja työkyvyn yllä-
pitämisen työssään. 
 

on motivoitunut terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- ja 
työkyvyn ylläpitämiseen.  
 

on motivoitunut terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- ja 
työkyvyn itsenäiseen ylläpitä-
miseen ja edistämiseen.   
 

 

Runkovaiheen työt, 50 osp 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla 

 tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä 
runkorakentamiseen liittyviä mittauksia käyttäen 
perusmittavälineitä, esim. mittanauhaa, vesivaakaa, 
vaaituskonetta, tasolaseria ja putkilaseria 

 tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt 
eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää runkotöissä käytettäviä 
materiaaleja, joita ovat betoni, tiili, puu, teräs tms. yleisesti 
käytettävä ja rakennusmääräykset täyttävä materiaali 

 asentaa puuikkunoita ja -ovia 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja 
materiaalien yhteistoiminnan 

 ottaa huomioon rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja kosteuden 
sekä ilmaston että vuodenajan vaikutuksen materiaalin toimintaan 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: taloudellinen ja laadukas toiminta sekä työn 
kokonaisuuden hallinta. 

2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: 
runkotyömenetelmien hallinta ja ovi- ja ikkuna-asennusten hallinta. 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: runkorakennusmateriaalien 

ominaisuuksien tunteminen ja piirustusten tulkitseminen. 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus, yhteistyö, terveys, 
turvallisuus ja toimintakyky. 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertaisen runkotyön tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
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tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Lähiopetus: luokkatilat ja koulun työmaa. Verkko-opetus ja 
työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu. Ammattietiikka. Terveys 
turvallisuus ja toimintakyky. Vuorovaikutus ja yhteistyö. Oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. ja toisen opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta  

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 
 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 
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2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Runkotyö-me-

netelmien  

hallinta 

 

toimii avustavana työryh-
män jäsenenä aiheutta-
matta häiriötilanteita 
 

tekee annettujen ohjeiden 
mukaan yksinkertaista, laatu-
määräykset täyttävää runko-
rakennetta 
 

tekee piirustusten sekä an-
nettujen ohjeiden mukaan 
yksinkertaista, laatumääräyk-
set täyttävää runkoraken-
netta 
 

tekee mittauksia, mutta 
luotettavuudessa on vielä 
puutteita 
 

tekee mittauksia ja toimii mit-
taryhmän jäsenenä sekä ot-
taa huomioon moduulimitoi-
tuksen periaatteen 
 

tekee mittauksia itsenäisesti 
ja luotettavasti 
 

Ovi- ja ikkuna-

asennusten 

hallinta 

 

tekee ovi- ja ikkuna-asen-
nuksiin liittyviä avustavia 
töitä 
 

asentaa ovia ja ikkunoita oh-
jattuna 
 

asentaa ikkunoita ja ovia työ-
ryhmässä 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää tavallisia talonra-
kennustyömaan työväli-
neitä ja materiaaleja tu-
tuissa työtilanteissa mutta 
tarvitsee välillä ohjausta 
 

käyttää oikeita materiaaleja 
ja työkaluja työvaiheen mu-
kaisesti tutuissa tilanteissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa olosuhteissa 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna.  
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti itsenäi-
sesti. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

tuntee keskeisimmät piir-
rosmerkinnät 
 

osaa piirustusmerkinnät 
hakee ohjattuna lupa-asiakir-
joista omassa työssään tar-
vitsemansa tiedot 

osaa piirustusmerkinnät ja 
osaa laskea piirustuksista 
materiaalimenekkiä  
 

tuntee talonrakentamisessa 
tarvittavien lupa-asiakirjojen 
ja toteutusasiakirjojen sisäl-
lön ja osaa hakea niistä 
omassa työssään tarvitse-
mansa tiedot 
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Materiaalien 

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tuntee yleisimmät runko- 
ja lämmöneristysmateri-
aalit sekä niiden pääasial-
liset käyttökohteet 
 

tuntee yleisimpien runko- ja 
eristysmateriaalien fysikaali-
sia ominaisuuksia 
 

tuntee materiaalien fysikaali-
sia ja paloteknisiä ominai-
suuksia siinä määrin, että 
ymmärtää huolellisen työn 
merkityksen ja tunnistaa eris-
tystyön kriittiset kohdat 
 

LVIS-järjestel-

mien tuntemi-

nen 

 

toimii LVIS-aputöissä an-
nettujen ohjeiden mu-
kaan. 
 

ottaa huomioon talon tekni-
set järjestelmät (sähkö-, läm-
mitys-, viemäröinti- ja ilmas-
tointityöt) pääpiirteissään. 
 

ottaa huomioon talon tekni-
set järjestelmät (sähkö-, läm-
mitys-, viemäröinti- ja ilmas-
tointityöt) siten, että osaa 
työssään varautua näiden 
järjestelmien asennukseen. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

tuntee runkotyöhön liitty-
vät turvavaatimukset ja 
osaa asentaa työssään 
tarvittavia suojakaiteita, 
telineitä ja suojauksia oh-
jeiden ja määräysten mu-
kaisesti 
 

työskentelee turvallisesti ja 
ottaa huomioon itsenäisesti 
työympäristössä olevat riski-
tekijät 
 

huolehtii itsenäisesti työym-
päristönsä työturvallisuu-
desta 
 

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

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohtia sekä yl-
läpitää työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomisuutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohtia sekä yl-
läpitää työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomisuutta 
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ergonomisuutta tutuissa 
tilanteissa 
 

 sekä soveltaa oppimaansa 
yllättävissäkin tilanteissa 

Oppiminen ja 

ongelmanrat-

kaisu 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit, mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

Vuorovaikutus 

ja yhteistyö 

 

ottaa ohjeiden mukaisesti 
huomioon rakennustyö-
maan muiden ammattiryh-
mien toiminnan  
 

ottaa huomioon rakennustyö-
maan muiden ammattiryh-
mien toiminnan 
 

ottaa huomioon työssään 
työmaan muun toiminnan ja 
osaa etsiä tietoa esim. va-
rauksista ja asennuksista 
 

toimii yhteistyössä työryh-
män jäsenten kanssa. 
 

toimii rakentavassa yhteis-
työssä erilaisten ihmisten 
kanssa ja työryhmässä aktii-
visena jäsenenä. 
 

toimii rakentavassa yhteis-
työssä erilaisten ihmisten 
kanssa ja työryhmässä aktii-
visena jäsenenä sekä edis-
tää työryhmän toimintaa. 
 

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 60 OSP 

 

Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä sisävalmistusvaiheen töitä, kuten seinien ja kattojen levytys- 
ja panelointityöt sekä lattioiden parketti-, laminaatti- ja lautalattiatyöt 
ja listoitukset, sekä tehdä sisävalmistusvaiheen töihin liittyvät 
mittaustyöt 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää sisävalmistusvaiheessa käytettäviä 
materiaaleja 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien 
yhteistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset 

 käyttää sisävalmistusvaihetöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla am-

mattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla on 

oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seuraa-

mista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin 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 opiskelu-

suunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaito-

vaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoit-

taa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opis-

kelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 

kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: Oman työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden 
hallinta. 

2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus ja piirustusten 
tulkitseminen. 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen 
näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-jaksolla. Näytössä tai 
tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti suullisia ohjeita noudattaen 
tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten yksinkertaisen sisävalmistusvaiheen 
työn tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja ergonomisessa 
työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Luokkatilat, koulun työmaat, verkko-opetus ja työssäoppimispaikat 
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Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 2. ja 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arvionti 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel- Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 
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mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Työmenetel-

mien hallinta 

 

tekee ohjattuna yksinker-
taisia sisustuskirvesmie-
hen töitä 
 

tekee annettujen ohjeiden 
perusteella helpoimpia sisus-
tuskirvesmiehen töitä 
 

tekee annettujen suunnitel-
mien perusteella sisustuskir-
vesmiehen töitä 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää sisustuskirvesmie-
hen töiden keskeisimpiä 
työvälineitä ja materiaa-
leja tutuissa työtilanteissa, 
mutta tarvitsee välillä oh-
jausta 
 

käyttää sisustuskirvesmiehen 
töiden keskeisimpiä työväli-
neitä ja materiaaleja tutuissa 
työtilanteissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti.  
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista  sisus-
tusvaiheen rakenteet ja 
materiaalit 
 

valitsee materiaalit piirustus-
ten perusteella 
 

tekee piirustusten pohjalta si-
sustusvaiheen kirvesmiehen 
työt ja osaa laskea piirustus-
ten pohjalta työhön tarvitta-
van materiaalin 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tunnistaa yleisimmät sisä-
verhousmateriaalit ja kiin-
nikkeet sekä niiden pää-
asialliset käyttökohteet. 

ottaa huomioon ohjattuna 
työssään sisäverhousmateri-
aalien fysikaaliset ominaisuu-
det. 
 

ottaa työssään huomioon 
materiaalien fysikaaliset omi-
naisuudet. 
 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 



   OPETUSSUUNNITELMA   19 (114) 

   

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna. 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia. 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti. 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 
 

 

Ulkoverhous- ja kattotyöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä ulkoverhoustöitä kuten puuverhoukset tuulensuojasta 
valmiiseen pintaan sekä pieli- ja räystään aluslaudoitukset 

 tehdä vesikattojen pinnoitukset tiilellä, profiilipellillä tai 
palahuovalla kattotuolista valmiiseen pintaan 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää työssään käytettäviä materiaaleja 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset 
kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet 

 käyttää ulkoverhous- ja kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: oman työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden 
hallinta. 

2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta. 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus ja 
piirustusten tulkitseminen. 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus, yhteistyö, terveys, 
turvallisuus ja toimintakyky. 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertaisen ulkoverhous- ja kattotyön tai sen osia. Painopiste on 
työturvallisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön 
hallinnassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 



   OPETUSSUUNNITELMA   21 (114) 

   

Oppimisympäristöt Luokkatilat, koulun työmaat, verkko-opetus ja työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 2. ja 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

  

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii -ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 
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2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Työmenetel-

mien hallinta 

 

tekee ohjattuna yksinker-
taisia ulkoverhoustöitä 
 

tekee annettujen ohjeiden 
perusteella helpoimpia ulko-
verhoustöitä 

tekee annettujen suunnitel-
mien perusteella ulko-
vuoraukseen liittyvät työt 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää ulkoverhoustöiden 
keskeisimpiä työvälineitä 
ja materiaaleja tutuissa 
työtilanteissa, mutta tarvit-
see välillä ohjausta. 
 

käyttää ulkoverhoustöiden 
keskeisimpiä työvälineitä ja 
materiaaleja tutuissa työtilan-
teissa. 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa. 
 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista  ulko-
verhousvaiheen rakenteet 
ja materiaalit 
 

valitsee materiaalit piirustus-
ten perusteella 
 

tekee piirustusten pohjalta ul-
koverhoustyöt ja osaa laskea 
piirustusten pohjalta työhön 
tarvittavan materiaalin 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tunnistaa yleisimmät ulko-
verhousmateriaalit ja kiin-
nikkeet sekä niiden pää-
asialliset käyttökohteet 
 

ottaa huomioon ohjattuna 
työssään ulkoverhousmateri-
aalien fysikaaliset ominaisuu-
det 
 

ottaa työssään huomioon 
materiaalien fysikaaliset omi-
naisuudet 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti itsenäi-
sesti. 
 

 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään 
 

arvioi omaa työtään 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti 
 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna. 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia. 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti. 
 

 

Muuraus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä muuraustyön tarvitsemat mittaukset 

 muurata suunnitelmien mukaista rakennetta 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää muuraustyössä käytettäviä 
materiaaleja 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja 
materiaalien yhteistoiminnan sekä palo- ja laatunormit 

 käyttää muuraustöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
 
 
 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
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Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: muuraustöiden suunnittelu, taloudellinen ja 
laadukas toiminta. 

2. Muuraustyömenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta. 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus, piirustusten 
tulkitseminen. 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus, yhteistyö, terveys, 
turvallisuus ja toimintakyky. 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertaisen muuraustyön tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Luokkatilat, koulun työmaat, verkko-opetus ja työssäoppimispaikat 



   OPETUSSUUNNITELMA   25 (114) 

   

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen ohjei-
den mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäi-
sesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työ-
ohjeita sekä neuvottelee 
mahdollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatuta-
voitteiden mukaisesti ja ke-
hittää omaa toimintaansa 
laatutavoitteiden saavutta-
miseksi. 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Työmenetel-

mien hallinta 

 

avustaa muuraustyössä 
mutta tarvitsee vielä oh-
jausta työmenetelmissä 
sekä muuraa annettujen 
muurausohjureiden mu-
kaan perusharkkoja ja 
peitettävää rakennetta 
 

tekee piirustusten sekä annet-
tujen ohjeiden ja ohjureiden 
mukaan yksinkertaista muu-
rausta, joka pinnoitettuna täyt-
tää asetetut vaatimukset 
(esim. ohut slammaus tai 
maalaus) 
 

tekee piirustusten sekä an-
nettujen ohjeiden ja ohjurei-
den mukaan yksinkertaista, 
laatumääräykset täyttävää 
puhdasmuurausta 
 

kykenee laskemaan tii-
lien korkeusjaon, mutta 
työ vaatii ohjausta, sekä 
osaa merkitä tiilijaon an-
netulla jakorimalla 
 

laskee tiilijakoa ja mittaa kor-
keuksia muurausohjureihin 
 

laskee tiilijaon ja mittaa itse-
näisesti esimerkiksi vaaitus-
koneen avulla korkeuden 
muurausjohteisiin 
 

osaa ohjattuna tavan-
omaisten muuraustöiden 
normaalit mittaustyöt, 
työtavat ja menekit 
 

osaa pääosin tavanomaisten 
muuraustöiden normaalit mit-
taustyöt, työtavat ja menekit 
 

osaa tavanomaisten muu-
raustöiden normaalit mittaus-
työt, työtavat ja menekit 
 

toimii avustavana muu-
raustyöryhmän jäsenenä 
aiheuttamatta häiriötilan-
teita 
 

toimii avustavana muuraustyö-
ryhmän jäsenenä 
 

toimii muuraustyöryhmän jä-
senenä 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää muurarin työka-
luja tutuissa työtilan-
teissa, mutta tarvitsee 
välillä ohjausta 
 

käyttää oikeita työkaluja työ-
vaiheen mukaisesti tutuissa ti-
lanteissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa 
 

suojaa ja varastoi mate-
riaaleja opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjeiden 
mukaan. 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti itsenäi-
sesti. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista  
muurattavat kohteet ja 
tuntee muurauksen piir-
rosmerkinnät 
 

valitsee materiaalit  piirustus-
ten perusteella 
 

tekee piirustusten pohjalta 
muuraustyöt ja osaa laskea 
piirustusten pohjalta työhön 
tarvittavan materiaalin 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunnistaa yleisimmät 
muurausmateriaalit ja 

ottaa huomioon ohjattuna 
työssään muurausmateriaalien 

ottaa työssään huomioon 
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tunteminen 

 

kiinnikkeet sekä niiden 
pääasialliset käyttökoh-
teet. 
 

fysikaaliset ominaisuudet. 
 

materiaalien fysikaaliset omi-
naisuudet. 
 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvallisuu-
desta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa it-
selleen 

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

varmistaa työvälineiden ja ma-
teriaalien turvallisuuden sekä 
poistaa ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet 
 

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään 
 

arvioi omaa työtään 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna. 
 

laskee työ- ja materiaalimene-
kit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia. 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti. 
 

 

Laatoitus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 
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• laatia työsuunnitelman piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja laskea piirustusten pohjalta laatoitustyöhön 
tarvittavan materiaalin sekä tehdä laatoitusmitoituksen leikkausmittoineen 
• suunnitella saumajaon, tehdä laatoitussuunnitelman ja suorittaa niihin 
liittyvät mittaukset ja laskelmat 
• arvioida laatoituspohjan oikaisu- ja tasoitustarpeen sekä tehdä 
laatoitettavan pinnan kosteusmittaukset 
• tehdä seinä- ja lattialaatoitustöitä sekä niihin liittyvät pohja- ja 
esikäsittelytyöt 
• tehdä työkohteeseen liittyvät järjestely- ja viimeistelytyöt 
• työstää laattoja ja käsitellä käytettäviä materiaaleja ja laittaa laastit 
käyttökuntoon 
• tehdä liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla 
• tehdä valmiin työn laadunvarmistusmittaukset ja arvioida oman työnsä 
laatua 
• lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
• ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet 
• käyttää laatoitustyön vaatimia tavallisia työkaluja 
• käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 
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1.työprosessien hallinta: työn suunnittelu, kokonaisuuden hallinta sekä 
taloudellinen toiminta. 

2. Laatoitustyömenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta. 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: piirustusten tulkitseminen, 
laatoitusalustan vaatimusten huomioon ottaminen.   

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus, yhteistyö, terveys, 
turvallisuus ja toimintakyky. 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertaisen laatoitustyön tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-vaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Luokkatilat, koulun työmaat, verkko-opetus ja työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

 
Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 

suunnittelu ja 

tarvitsee ohjausta työ-
suunnitelman laadinnassa 

hallitsee työsuunnitelman 
pääpiirteittäin 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
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suunnitelmien 

tekeminen 

   

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

tarvitsee ohjausta työko-
konaisuuden eri vaiheissa 
 

tarvitsee ohjausta työkoko-
naisuuden hallinnassa 
 

tekee laatoitustyökokonai-
suuden itsenäisesti 
 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

pitää työpaikkansa siistinä ja 
järjestyksessä 
 

toteuttaa työn työsuunnitel-
man ja laskettujen menek-
kien mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

tarvitsee ohjausta laatuta-
voitteiden mukaiseen lop-
putulokseen päästäkseen. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti, mutta jois-
sain kohdin tarvitsee oh-
jausta. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Työmenetel-

mien hallinta 

 

laatoittaa ohjattuna 
 

tekee laatoitusta, mutta tar-
vitsee ohjausta joissain koh-
din 
 

tekee laatoitustöitä suunnitel-
mien perusteella 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää laatoitustöiden 
keskeisimpiä työvälineitä 
ja materiaaleja tutuissa 
työtilanteissa, mutta tarvit-
see välillä ohjausta 
 

käyttää laatoitustöiden kes-
keisimpiä työvälineitä ja ma-
teriaaleja tutuissa työtilan-
teissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää ja varastoi materiaa-
leja huolellisesti ja taloudelli-
sesti ohjeiden mukaan. 
 

käyttää ja varastoi materiaa-
leja huolellisesti ja taloudelli-
sesti. 
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ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista  laa-
toitettavat kohteet ja laa-
toituksen koon 
 

tekee piirustusten pohjalta 
laatoituksen ja osaa laskea 
piirustusten pohjalta työ- ja 
materiaalimenekit 
 

tekee itsenäisesti laatoitus-
mitoituksen leikkausmittoi-
neen 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tunnistaa yleisimmät laa-
toitusmateriaalit sekä nii-
den pääasialliset käyttö-
kohteet 
 

valitsee tarkoituksenmukai-
set materiaalit 
 

ottaa työssään huomioon 
materiaalien fysikaaliset omi-
naisuudet 
 

Laatoitusalus-

tan vaatimus-

ten huomioon 

ottaminen 

 

ottaa huomioon ohjattuna 
laatoitettavan pinnan alus-
tan vaatimukset. 
 

ottaa huomioon laatoituspoh-
jan oikaisu- tai tasoitustar-
peen sekä kosteudeneristys-
tarpeen. 
 

tekee kosteusmittaukset ja 
arvioi laatoituspohjan kelpoi-
suuden itsenäisesti. 
 

 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 
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käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetel-
miä 
 

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

käyttää sopivasti kuormitta-
via ja vaihtelevia työmenetel-
miä 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 
 

 

Raudoitus ja betonointi, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä raudoitus- ja betonointitöitä 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää raudoitus- ja betonitöissä 
käytettäviä materiaaleja 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja, kuten 
teräksen taivutinta, katkaisulaitetta ja tärysauvaa 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja 
teräsbetonirakenteen toiminnan pääperiaatteet 

 käyttää raudoitus- ja betonitöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 
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on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta. 

2. Raudoitus- ja Betonointityömenetelmien, -välineiden ja materiaalien 
hallinta 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: teräsbetonirakenteen toiminnan 
ymmärtäminen, piirustusten tulkinta 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö, terveys, 
turvallisuus ja toimintakyky. 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertaisen raudoitus- ja betonointityön tai sen osia. Painopiste on 
työturvallisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön 
hallinnassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Luokkatilat, koulun työmaat, verkko-opetus ja työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Työmenetel-

mien hallinta 

 

valmistaa ja asentaa oh-
jattuna yksinkertaisia rau-
doitteita 
 

valmistaa ja asentaa annet-
tujen ohjeiden perusteella 
helpoimpia raudoitteita 
 

valmistaa ja asentaa annet-
tujen suunnitelmien perus-
teella raudoitteita ja raudoi-
tuselementtejä 
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tekee tavallisimpia beto-
nointitöitä ohjattuna työ-
ryhmän jäsenenä aiheut-
tamatta häiriötilanteita 
 

tekee tavallisimpia betonoin-
titöitä työryhmän jäsenenä 
annettujen ohjeiden perus-
teella 
 

tekee tavallisimpia betonoin-
titöitä työryhmän jäsenenä 
 

tekee ohjattuna raudoitus- 
ja betonointikohteen jär-
jestelyjä, viimeistelytöitä 
ja jälkihoitotöitä 
 

tekee ohjeiden mukaisesti 
järjestelyjä, viimeistelytöitä ja 
jälkihoitotöitä 
 

tekee järjestelyjä, viimeistely-
töitä ja jälkihoitotöitä 
 

tekee ohjattuna järjeste-
lyjä, viimeistelytöitä ja jäl-
kihoitotöitä 
 

tekee ohjeiden mukaan jär-
jestelyjä, viimeistelytöitä ja 
jälkihoitotöitä 
 

tekee järjestelyjä, viimeistely-
töitä ja jälkihoitotöitä 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää raudoitus- ja beto-
nointitöiden keskeisimpiä 
työvälineitä ja materiaa-
leja tutuissa työtilanteissa, 
mutta tarvitsee välillä oh-
jausta 
 

käyttää raudoitus- ja beto-
nointitöiden keskeisimpiä 
työvälineitä ja materiaaleja 
tutuissa työtilanteissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista  rau-
doitteen paikan 
 

osaa lukea tavallisimpia ta-
lonrakennuksen raudoituspii-
rustuksia 
 

tekee piirustusten pohjalta 
terästen katkaisulistan ja las-
kee betonin menekin 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tunnistaa yleisimmät beto-
niteräkset ja kiinnikkeet 
sekä betonoimistuotteet 
sekä niiden pääasialliset 
käyttökohteet 
 

ottaa työssään ohjattuna 
huomioon terästen, betonin 
ja betonirakenteen fysikaali-
set ominaisuudet 
 

osaa hyödyntää työssään 
ominaisuuksiltaan erilaisia 
betonilaatuja ja lisäaineita 
 

Teräsbetonira-

kenteen toimin-

nan ymmärtä-

minen 

ottaa huomioon ja ymmär-
tää raudoituksen ja beto-
nin yhteisvaikutuksen val-
miissa rakenteessa. 
 

ottaa huomioon työssään 
raudoituksen oikean sijainnin 
ja sen merkityksen.  
 

tuntee betonitekniikkaa niin, 
että suoriutuu yksinkertaisten 
rakenteiden betoni- ja raudoi-
tustöistä itsenäisesti. 
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ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 
 

 

Rappaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä raudoitus- ja betonointitöitä 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää raudoitus- ja betonitöissä 
käytettäviä materiaaleja 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
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 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja, kuten 
teräksen taivutinta, katkaisulaitetta ja tärysauvaa 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja 
teräsbetonirakenteen toiminnan pääperiaatteet 

 käyttää raudoitus- ja betonitöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden hallinta. 

2. Raudoitus- ja Betonointityömenetelmien, -välineiden ja materiaalien 
hallinta 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: teräsbetonirakenteen toiminnan 
ymmärtäminen, piirustusten tulkinta 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö, terveys, 
turvallisuus ja toimintakyky. 
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Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertaisen raudoitus- ja botonointityön tai sen osia. Painopiste on 
työturvallisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön 
hallinnassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Luokkatilat, koulun työmaat, verkko-opetus ja työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen toimii ohjattuna asetettu- toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
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ja laadukas toi-

minta 

 

jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

 omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Työmenetel-

mien hallinta 

 

tekee ohjattuna pieniä 
paikkausrappauksia koh-
dissa, jotka pinnoitetaan 
tai joissa työn tuloksen 
esteettisyydelle ei ole 
vaatimuksia 
 

tekee vaatimukset täyttävää, 
yksinkertaista, laatumääräyk-
set täyttävää tartunta- ja täyt-
törappausta, mutta tarvitsee 
vaikeissa kohdissa ohjausta 
ja avustusta 

tekee vaatimukset täyttävää, 
yksinkertaista, laatumääräyk-
set täyttävää tartunta- ja täyt-
törappausta sekä yksinker-
taista pintarap-pausta 
 

toimii avustavana työryh-
män jäsenenä aiheutta-
matta häiriötilanteita 
 

toimii avustavana työryhmän 
jäsenenä 
 

toimii työryhmän jäsenenä 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää tavallisia rappaus-
työkaluja: muurauskau-
haa, muurarinvasaraa, 
hiertimiä ja harjoja 
 

käyttää oikeita työkaluja työ-
vaiheen mukaisesti tutuissa 
tilanteissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet ja käyttää lähes am-
mattilaisen tavoin tavanomai-
sia muurauksen työkaluja 
vaihtelevissa olosuhteissa 
 

käyttää koneelliseen rap-
paukseen käytettäviä se-
koituskoneita ja huolehtii 
työkalujen puhdistuksesta 
ja huollosta työpäivän 
päättyessä 
 

käyttää ja perushuoltaa ko-
neelliseen rappaukseen käy-
tettäviä sekoituskoneita  
 

käyttää ja perushuoltaa ko-
neelliseen rappaukseen käy-
tettäviä koneita 
 

tekee työkohteen järjeste-
lyjä ohjattuna 
 

valitsee sekä hankkii asiakir-
jojen perusteella lähes itse-
näisesti työmaan varastosta 
työhönsä kuuluvat materiaalit 
 

valitsee, hankkii ja sijoittaa 
materiaalit työpisteeseen si-
ten, että työsuoritus on 
helppo tehdä ja työssä ei tar-
vita ylimääräisiä liikkeitä eikä 
materiaalin siirtelyjä 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja sekä ympäristöä 
opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti itsenäi-
sesti. 
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ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista julkisi-
vurappauksen merkinnät 
 

valitsee materiaalit  piirustus-
ten perusteella 
 

osaa laskea piirustuksista 
materiaalimenekit ja arvioida 
työhön käytettävän ajan 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tietää kerrosrappauksen 
kerroksien merkityksen 
 

tuntee kerrosrappauksen eri 
kerrosten merkityksen raken-
teen toiminnalle ja rappaus-
työn onnistumiselle 
 

ymmärtää kerrosrappauksen 
eri kerrosten merkityksen ra-
kenteen toiminnalle ja rap-
paustyön onnistumiselle 
 

tunnistaa yleisimmät rap-
paus-materiaalit sekä nii-
den pääasialliset käyttö-
kohteet. 
 

ottaa huomioon ohjattuna 
työssään rappausmateriaa-
lien fysikaaliset ominaisuudet 
ja osaa rajata rappaustyön 
sopiviin osiin. 
 

ottaa työssään huomioon 
materiaalien fysikaaliset omi-
naisuudet ja osaa tarvitta-
essa suunnitella työsaumo-
jen paikat siten, että ne eivät 
ole haitallisesti tai epäesteet-
tisesti. 
 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
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Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 
 

 

Muottityöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä pysty- ja vaakamuottitöitä yksin sekä ryhmässä 

 tehdä muottityöhön liittyviä mittaustöitä 

 purkaa muotteja 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää muottitöihin käytettäviä 
materiaaleja 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja 
erityyppisiin betonointeihin vaadittavan muotin rakenteen sisältäen 
muotin sidonnan ja tuennan 

 käyttää muottitöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 
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osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: työn suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta 

2. Muottityömenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: muottimateriaalien tuntemus ja 
piirustusten tulkinta. 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertaisen muottityön tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Ainoastaan to-paikka. Oppilas hankki to-paikan itse. Opettajalla on 
kuitenkin oikeus evätä to-paikka sijainnin tai muun syyn takia. 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Työmenetel-

mien hallinta 

 

tekee ohjattuna yksinker-
taisia muottitöitä (sisäl-
täen järjestelyt, muotin 
teon, purkamisen ja vii-
meistelytyöt) 
 

tekee annettujen ohjeiden 
perusteella helpoimpia muot-
titöitä 
 

tekee annettujen suunnitel-
mien perusteella pysty- ja 
vaakamuottitöitä 
 

tekee tavallisimpia muotti-
töitä ohjattuna työryhmän 
jäsenenä aiheuttamatta 
häiriötilanteita 
 

tekee tavallisimpia muotti-
töitä työryhmän jäsenenä an-
nettujen ohjeiden perusteella 
 

tekee tavallisimpia muotti-
töitä työryhmän jäsenenä 
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Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää muottitöiden kes-
keisimpiä työvälineitä ja 
materiaaleja tutuissa työti-
lanteissa, mutta tarvitsee 
välillä ohjausta 

käyttää muottitöiden tavan-
omaisia työvälineitä ja mate-
riaaleja tutuissa työtilanteissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti itsenäi-
sesti. 
 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista raken-
teen paikan, jolle muotti 
tehdään 
 

lukee piirustuksista raken-
teen mitat varauksineen 
 

tekee piirustusten pohjalta 
muotin ja muottiin tulevat 
topparit sekä varaukset ja 
osaa laskea piirustusten poh-
jalta muottityöhön tarvittavan 
materiaalin 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tunnistaa yleisimmät 
muottirakenteet ja järjes-
telmät sekä niiden pääasi-
alliset käyttökohteet. 
 

ottaa huomioon ohjattuna 
työssään valupaineen aiheut-
tamat rasitukset muotille ja 
oikean sidonnan ja tuennan 
merkityksen. 
 

ottaa työssään huomioon be-
tonin ominaisuudet ja tekee 
yksinkertaisia laatumääräyk-
set täyttäviä muottirakenteita. 
 

 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
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noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa itsel-
leen 
 

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 
 

 

Teräsrakentaminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 asentaa teräsrakenteita tavallisimpiin rakenneosiin 

 asentaa pultti- ja ruuviliitoksia sekä tehdä väliaikaisia tuentoja 

 puikko- sekä MIG/MAG-hitsauksen perusteet 

 tehdä teräsrakennustöihin liittyvät mittaustyöt 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää teräsrakentamisessa käytettäviä 
materiaaleja 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja 
materiaalien yhteistoiminnan sekä palo- ja laatunormit 

 käyttää teräsrakentamisen vaatimia tavallisia työkaluja 

 tuotteiden kiinnitystöissä käyttää erityyppisiä kiinnityskoneita 
tuotteen ja alustan mukaan 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 
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Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: työn suunnittelu, kokonaisuuden hallinta ja 
taloudellinen toiminta. 

2.Teräsrakentamisen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta 
ja pinnoitus- ja suojamenetelmien tekeminen. 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus ja 
piirustusten tulkinta. 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertaisen teräsrakenteen tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa 
ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Ainoastaan to-paikka. Oppilas hankkii to-paikan itse. Opettajalla on 
kuitenkin oikeus evätä to-paikka sijainnin tai muun syyn takia. 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen ohjei-
den mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna työohjei-
den mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Työmenetel-

mien hallinta 

 

tekee tavallisimpia teräs-
osien asennustöitä ohjat-
tuna työryhmän jäsenenä 
aiheuttamatta häiriötilan-
teita 
 

tekee teräsosien asennus-
töitä työryhmän jäsenenä an-
nettujen ohjeiden perusteella 
 

tekee annettujen suunnitel-
mien perusteella tavallisim-
pia teräsosien asennustöitä 
työryhmän jäsenenä 
 

tekee valmistelevia hit-
saukseen liittyviä toimen-
piteitä 
 

hitsaa perusliitoksia ohjatusti 
 

hitsaa itsenäisesti yksinker-
taisia liitoksia työohjeiden 
mukaisesti 
 

tekee ohjeiden mukaisesti 
työskentelykohteen järjes-
telyjä ja viimeistelytöitä 
 

tekee työskentelykohteen jär-
jestelyjä, viimeistelytöitä ja 
jälkihoitotöitä 
 

tekee työskentelykohteen jär-
jestelyjä, viimeistelytöitä ja 
jälkihoitotöitä itsenäisesti työ-
suunnitelmien mukaan 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää asennustöiden 
keskeisimpiä työvälineitä 
ja materiaaleja tutuissa 
työtilanteissa 
 

käyttää asennustöiden työvä-
lineitä ja materiaaleja tavalli-
sissa työtilanteissa 
 

valitsee asennustöihin -oi-
keat työvälineet ja materiaalit 
 

suorittaa ohjatusti työteh-
tävään kuuluvat korroo-
siota estävät viimeistely- 
ja suojaustoimenpiteet 

suorittaa työtehtävään kuulu-
vat korroosiota estävät vii-
meistely- ja suojaustoimenpi-
teet 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa 

Pinnoitus- ja 

suojausmene-

telmien tekemi-

nen 

 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää ja suojaa materiaa-
leja huolellisesti ja taloudelli-
sesti ohjeiden mukaan. 
 

käyttää ja suojaa materiaa-
leja huolellisesti ja taloudelli-
sesti itsenäisesti. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 



   OPETUSSUUNNITELMA   49 (114) 

   

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista raken-
teen paikan, johon tuote-
osa asennetaan ja valit-
see oikean tuotteen osa-
luettelosta 
 

osaa lukea tavallisimpia ta-
lonrakennuksen piirustuksia, 
asennussuunnitelmia ja 
työselityksiä 
 

tekee piirustusten pohjalta 
teräsosien asennustöitä 
 

lukee piirustuksista käy-
tettävän liitosmenetelmän 
 

ottaa huomioon työssään 
asennuksen aikaisen tuen-
nan oikean sijainnin ja sen 
merkityksen 
 

osaa tyypillisimmät liitosme-
netelmät ja kiinnitysmenetel-
mät 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

ottaa huomioon ja ymmär-
tää asennettavan raken-
neosan vaikutuksen koko 
rakenteeseen ja niiden 
yhteisvaikutuksen valmii-
seen rakenteeseen 
 

ottaa työssään huomioon te-
räsosien asennuksen laajuu-
den merkityksen koko raken-
teeseen 
 

tuntee teräsrakentamista 
niin, että suoriutuu yksinker-
taisista teräsrakenteiden 
asennustöistä laatumääräys-
ten edellyttämällä tavalla 
 

luettelee hitsauksen pe-
rusmerkit 
 

valitsee piirustusten mukai-
set työmenetelmät 
 

hyödyntää työssään erilaisia 
hitsaukseen käytettäviä lait-
teita ja tarvikkeita 
 

tarkastaa ainestodistuk-
sesta tai vastaavasta ma-
teriaalien perusarvot 
 

valitsee ainestodistuksen tai 
vastaavan avulla oikean ma-
teriaalin 
 

ymmärtää ainestodistuksen 
tai vastaavan merkityksen ra-
kenneosan, työmenetelmän 
ja mahdollisten hitsauksen li-
säaineiden valintaan 
 

tuntee materiaalien säh-
kökemiallisen korroosion 
yleiset perusteet ja tapoja 
sen ehkäisemiseen 
 

ottaa huomioon eri materiaa-
lien yhdistämisestä johtuvat 
ongelmat ja osaa ohjatusti 
estää niiden syntymistä 
 

valitsee menetelmän tai tek-
niikan, jolla eri materiaalien 
kontaktista syntyvät ongel-
mat estetään 
 

tuntee tyypillisiä korroo-
siota aiheuttavia rakenne-
virheitä 
 

välttää korroosiota aiheutta-
via rakennevirheitä teräsra-
kenteita valmistaessaan 
 

menettelee oikein kohdates-
saan korroosiosta johtuvia 
rakennevirheitä 
 

valitsee sopivat aineet hit-
saukseen ohjatusti. 
 

valitsee sopivat aineet hit-
saukseen itsenäisesti. 
 

osaa hitsausprosessin ainei-
den kannalta itsenäisesti. 
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ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

Oppiminen ja 

ongelmanrat-

kaisu 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 

 

Teräsohutlevyrakentaminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia  
asentaa ohutlevystä valmistettuja orsia ja profiililevyjä 

 asentaa ohutlevystä valmistetut runko- ja pintakasetit 

 listoittaa kasettiseinissä esiintyvät aukot, ovet ja ikkunat valmiilla 
listoilla 

 tehdä töihin liittyvät mittaustyöt 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää teräsohutlevyrakentamisessa 
käytettäviä materiaaleja 
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 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua  
ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja 
materiaalien yhteistoiminnan. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: oman työn suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta. 

2.Teräsohutlevyrakentamisen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien 
hallinta 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus ja 
piirustusten tulkinta. 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertainen teräsohutlevyrakenne tai sen osia. Painopiste on 
työturvallisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön 
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hallinnassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Ainoastaan to-paikka. Oppilas hankkki to-paikan itse. Opettajalla on 
kuitenkin oikeus evätä to-paikka sijainnin tai muun syyn takia. 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeidean mukaan oman 
työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 
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KOHDE   

 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Työmenetel-

mien hallinta 

 

asentaa ohjattuna ohutle-
vytuotteita 
 

asentaa ohjeiden perusteella 
ohutlevytuotteita 
 

asentaa suunnitelmien pe-
rusteella ohutlevytuotteita 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää asennustöissä 
keskeisimpiä työvälineitä 
ja materiaaleja tutuissa 
työtilanteissa, mutta tarvit-
see välillä ohjausta 
 

käyttää asennustöissä käy-
tettäviä keskeisimpiä työväli-
neitä ja materiaaleja tutuissa 
työtilanteissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista tuot-
teiden oikean kiinnityspai-
kan 
 

osaa lukea tavallisimpia 
asennuspiirustuksia ja valita 
materiaalit sen perusteella 
 

tekee piirustusten pohjalta 
ohutlevyrakenteita ja osaa 
laskea piirustusten pohjalta 
työhön tarvittavan materiaa-
lin 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tunnistaa yleisimmät ohut-
levytuotteet ja kiinnikkeet 
sekä niiden tavanomaiset 
käyttökohteet ja niihin tar-
vittavat kiinnitysvälineet. 
 

ottaa ohjattuna huomioon 
työssään materiaalin fysikaa-
liset ominaisuudet sekä kiin-
nikkeiden oikean sijainnin ja 
valitsee oikean kiinnikkeen 
alustan mukaan. 
 

ottaa työssään huomioon 
materiaalien fysikaaliset omi-
naisuudet ja tekee kiinnitys-
työt oikeita kiinnikkeitä ja 
kiinnitysmenetelmiä noudat-
taen. 
 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 
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4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 

 

Hirsirakentaminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevaan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia. 

 tehdä hirsirakentamiseen liittyviä mittaustöitä 

 pystyttää pieniä hirsisiä rakennuksia tai rakenteen osia valmiiksi 
salvotuista ja varatuista hirsistä 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää hirsirakentamisessa käytettäviä 
materiaaleja 

 työhönsä liittyviä aloitus ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 huomioida työmaan muut urakoitsijat ja toimijat 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erityisesti 
kosteuden sekä ilmaston vaikutuksen niihin 

 ottaa huomioon hirsirakentamisen erityispiirteet ja painumisen 
aiheuttamat vaatimukset. 

 käyttää hirsirakentamisen tavallisia työkaluja. 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja osaa ylläpitää työkykyä 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: Oman työn suunnittelu ja kokonaisuuden 
hallinta. 

2. Hirsityömenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus ja 
piirustusten tulkinta. 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertainen hirsirakenne tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 
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Oppimisympäristöt Ainoastaan to-paikka. Oppilas hankkki to-paikan itse. Opettajalla on 
kuitenkin oikeus evätä to-paikka sijainnin tai muun syyn takia. 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel- Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 
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mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Työmenetel-

mien hallinta 

 

osallistuu hirsirungon pys-
tytykseen avustavana 
työntekijänä aiheuttamatta 
häiriötilanteita 

osallistuu rungon pystytyk-
seen työryhmän avustavana 
jäsenenä 

toimii ammattilaisen työpa-
rina ja työryhmän jäsenenä 
hirsirungon asennus- tai pur-
kutyössä 

ottaa kehikosta ristimittoja 
ja tarkistaa pystysuoruu-
den 
 

ottaa huomioon kehikon pys-
tytyksen aikana ristimittauk-
sen ja pystysuoruuden 
 

tarkistaa kehikon pystytyksen 
aikana suorakulmaisuuden ja 
muut tarkistusmitat sekä 
osaa tehdä tarvittavia kor-
jauksia pystytyksen aikana 
ko. mittausten ansiosta 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää tavallisia työväli-
neitä sekä hirsityön väli-
neistöä tutuissa ja toistu-
vissa työtilanteissa mutta 
tarvitsee välillä ohjausta 

käyttää oikeita työkaluja työ-
vaiheen mukaisesti tutuissa 
tilanteissa 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet ja käyttää perustyö-
kaluja vaihtelevissa olosuh-
teissa 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää ja varastoi materiaa-
leja huolellisesti ja taloudelli-
sesti ohjeiden mukaan. 
 

käyttää ja varastoi materiaa-
leja huolellisesti ja taloudelli-
sesti itsenäisesti. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista hirsi-
merkinnät ja materiaalit 
 

valitsee materiaalit  piirustus-
ten perusteella 
 

laskee piirustuksista materi-
aalimenekin ja arvioida työ-
hön käytettävää aikaa 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tietää, miten hirsirakenne 
painuu. 
 

ottaa huomioon ohjattuna 
työssään hirsirakenteiden 
materiaalien fysikaaliset omi-
naisuudet, kuten rakenteen 
painumisen. 
 

ottaa työssään huomioon 
materiaalien fysikaaliset omi-
naisuudet kuten painumien 
suuruudet, kuivumisen ja 
saumojen tiivistymisen 
 

tuntee hirsirungon toimintaa 
niin hyvin, että pystyy huo-
lehtimaan esimerkiksi reitti-
varauksista, tapituksista ja 
tukipulteista piirustusten mu-
kaan. 
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ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 
 

 

Korjausrakentaminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä korjausrakentamiseen liittyviä purku -, tukemis-, suojaus- ja 
vahvistustöitä 

 tehdä korjausrakentamiseen liittyviä mittaustöitä 
perusmittavälineillä tehdä korjausrakentamiseen liittyviä muotti-, 
raudoitus-, betonointi- ja purkutöitä sekä betonipintojen 
paikkaustöitä 

 tehdä lattioiden oikaisuvaluja (esimerkiksi 
lattialämmityskaapeleiden asennusten jälkeen kylpyhuoneissa) 

 poistaa homevaurion aiheuttajan ja korjaa siitä aiheutuneet vauriot 
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 vastaanottaa, varastoida ja suojata korjausrakentamistöissä 
tarvittavia materiaaleja sekä osaa varastoida uudelleen käytettä- 
vät materiaalit 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 arvioida oman työnsä laatua 

 toimia yhteistyössä korjausrakentamisen eri osapuolien kanssa 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja 
rakenteiden toiminnan pääperiaatteet 

 käyttää turvallisesti korjausrakennustyömaan normaaleja työkaluja 

 tietää vanhoista materiaaleista aiheutuvat työturvallisuusriskit, 
kuten asbesti, homeet ja pölyt 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: oman työn suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta 
korjausrakentamisen ympäristössä. 

2.Korjausrakentamisen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien 
hallinta 
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3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus ja 
piirustusten tulkinta 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen 
näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-jaksolla. Näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti suullisia ohjeita 
noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten yksinkertainen 
korjausrakennustyö tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Luokkatilat, koulun työmaat, verkko-opetus ja työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
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Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

tekee ohjattuna tavallisim-
pia purku-, tukemis-, suo-
jaus- ja vahvistustöitä il-
man häiriötilanteita 
 

tekee annettujen ohjeiden 
perusteella tavallisimpia 
purku-, tukemis-, suojaus- ja 
vahvistustöitä 
 

tekee annettujen suunnitel-
mien perusteella purku-, tu-
kemis-, suojaus- ja vahvis-
tustöitä 
 

tekee ohjattuna purkukoh-
teeseen liittyviä järjeste-
lyitä ja purkujätteiden kä-
sittelyjä 
 

tekee tavallisimpia purkukoh-
teeseen liittyviä järjestelyjä ja 
purkujätteiden käsittelyjä an-
nettujen ohjeiden perusteella 
 

tekee purkukohteeseen liitty-
viä järjestelyjä ja purkujättei-
den käsittelyjä ja lajittelua 
suunnitelmien mukaisesti 
olosuhteet huomioiden 
 

käyttää keskeisimpiä työ-
välineitä, mutta tarvitsee 
välillä ohjausta 
 

käyttää keskeisimpiä työväli-
neitä 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä vaihtelevissa työtilan-
teissa 
 

tekee ohjattuna aukkojen 
ja varausten muotti-, rau-
doitus-, betonointi- ja pur-
kutöitä sekä kivirakenteis-
ten pintojen paikkaustöitä 
 

tekee aukkojen ja varausten 
muotti-, raudoitus-, beto-
nointi- ja purkutöitä sekä kivi-
rakenteisten pintojen paik-
kaustöitä annettujen ohjeiden 
perusteella 
 

tekee aukkojen ja varausten 
muotti-, raudoitus-, beto-
nointi- ja purkutöitä sekä kivi-
rakenteisten pintojen paik-
kaustöitä annettujen suunni-
telmien mukaisesti 
 

tekee ohjattuna mittaus-
töitä perusmittavälineillä 
 

tekee mittaustöitä mittaryh-
mässä 
 

tekee mittaustöitä ja vertaa 
poikkeamia suunnitelmiin 
 

tekee oikaisuvaluja ohjat-
tuna työryhmässä 
 

tekee oikaisuvaluja työryh-
män jäsenenä 
 

tekee oikaisuvaluja suunni-
telmien mukaisesti 
 

poistaa ohjattuna home- poistaa ohjeiden perusteella 
puurakenteen homevaurion. 

tunnistaa puurakenteen ho-
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vaurioituneen puuraken-
teen tai sen osan. 
 

 mevaurion ja varmistaa vau-
rion laajuuden sekä osaa 
poistaa sen aiheuttajan 
suunnitelmien mukaisesti. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee suunnitelmista pur-
kukohteen paikan 
 

lukee suunnitelmista purku-
kohteen paikan ja toimia 
suunnitelman mukaisesti 
 

tulkitsee purkusuunnitelmia 
ja toimia itsenäisesti suunni-
telmien mukaisesti huomioon 
ottaen erityistilanteet 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tunnistaa purkutöihin liitty-
viä yleisempiä määritel-
miä, esim. osastoinnit ja 
purkujätteiden käsittelyt 
 

tietää purkutöihin liittyviä 
määritelmiä, esim. osastoin-
nit, purkujätteiden käsittelyt 
yms. 
 

tietää purkutöihin liittyviä 
määritelmiä ja osaa soveltaa 
niitä työhönsä lähes itsenäi-
sesti 
 

tunnistaa purkutöiden ylei-
simpiä ongelmajätteitä, 
esim. asbestit 
 

tunnistaa purkutöiden ylei-
simpiä ongelmajätteitä ja tie-
tää niiden yleisimmät purka-
misohjeet 
 

tunnistaa purkutöiden ongel-
majätteitä ja tietää niiden 
yleisimmät purkamisohjeet 
sekä osaa toimia lähes itse-
näisesti niiden mukaisesti 
 

tunnistaa aistinvaraisesti 
yleisimpiä rakenteiden 
kosteusvaurioita, esim. 
home 
 

tunnistaa aistinvaraisesti ylei-
simmät rakenteiden kosteus-
vauriot sekä tietää niiden 
yleisimmät purkamisohjeet 
 

tunnistaa aistinvaraisesti ylei-
simmät rakenteiden kosteus-
vauriot sekä tietää niiden 
yleisimmät purkamisohjeet 
huomioiden muut tilat 
 

tunnistaa purettavia mate-
riaaleja ja osaa ohjeiden 
mukaan tehdä purkutöitä 
 

tunnistaa purettavia materi-
aaleja ja tietää niiden ominai-
suuksia sekä osaa ohjeiden 
mukaisesti tehdä purkutöitä 

tunnistaa lähes aina puretta-
van materiaalin ja tietää, mitä 
tulee ottaa huomioon puret-
taessa sitä 
 

tunnistaa betonirakenteen  
vaurioita 

tietää vaurioiden aiheuttajia 
 

tunnistaa betonirakenteen 
vaurioita ja tietää, miten niitä 
korjataan 
 

tunnistaa puurakenteiden 
yleisimmät kosteusvauriot 
ja tietää riskirakenteet 
 

tunnistaa puurakenteiden 
yleisimmät kosteusvauriot ja 
tietää niiden syntymisen syyt 
 

tunnistaa puurakenteiden 
yleisimmät kosteusvauriot ja 
tietää niiden korjausmenetel-
mät 
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tunnistaa vanhoja raken-
teita 
 

tunnistaa vanhoja rakenteita 
ja tietää niiden toimintaperi-
aatteet 
 

tunnistaa vanhoja rakenteita 
ja tietää niiden toimintaperi-
aatteet ja osaa ohjattuna kor-
jata niitä 

tunnistaa korjausrakenta-
miseen käytettäviä materi-
aaleja 
 

tietää korjausrakentamiseen 
käytettävien materiaalien 
eron verrattuna tavallisiin 
materiaaleihin 
 

tietää korjausrakentamisessa 
käytettävien materiaalien 
ominaisuuksia siten, että 
osaa hyödyntää niitä omassa 
työssään 
 

kunnioittaa vanhoja ra-
kenteita ja pyrkii säilyttä-
mään niitä mahdollisuuk-
sien mukaan. 
 

kunnioittaa vanhoja raken-
teita ja pyrkii säilyttämään 
niitä mahdollisuuksien mu-
kaan. 
 

kunnioittaa vanhoja raken-
teita ja pyrkii säilyttämään 
niitä mahdollisuuksien mu-
kaan. 
 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

on tietoinen korjausraken-
tamiseen liittyvistä vaaral-
lisista aineista, kuten as-
besti, home ja pöly 
 

tunnistaa korjausrakentami-
seen liittyvät vaaralliset ma-
teriaalit mutta tarvitsee vielä 
ohjausta niiltä suojautumi-
seen 
 

osaa suojautua korjausra-
kentamiseen liittyviltä vaaral-
lisilta aineilta 
 

Vuorovaikutus 

ja yhteistyötai-

dot 

ottaa ohjeiden mukaisesti 
huomioon korjausraken-
nustyömaan muiden am-
mattiryhmien toiminnan 

ottaa huomioon korjausra-
kennustyömaan muiden am-
mattiryhmien toiminnan 
 

ottaa huomioon työssään 
työmaan muun toiminnan ja 
edistää yhteistyötä 
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 toimii yhteistyössä työryh-
män jäsenten kanssa 
 

toimii rakentavassa yhteis-
työssä erilaisten ihmisten 
kanssa ja työryhmässä aktii-
visena jäsenenä 
 

toimii rakentavassa yhteis-
työssä erilaisten ihmisten 
kanssa ja työryhmässä aktii-
visena jäsenenä sekä edis-
tää työryhmän asiakkaiden 
välistä toimintaa 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 
 

 

 

Telinerakentaminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä työmaalla tarvittavia teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä 

 vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 ottaa huomioon työssään telineiden ominaisuudet 

 käyttää telinetöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 
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on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: oman työn suunnittelu ja työn kokonaisuuden 
hallinta. 

2.Telinerakentamisen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien 
hallinta: 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: telinerakentamisen  
materiaalituntemus, piirustusten tulkinta 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen 
näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-jaksolla. Näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti suullisia ohjeita 
noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten yksinkertainen 
telinerakenne tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja ergonomisessa 
työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Ainoastaan to-paikka. Oppilas hankkki to-paikan itse. Opettajalla on 
kuitenkin oikeus evätä to-paikka sijainnin tai muun syyn takia. 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen 

 

Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Työmenetel-

mien hallinta 

 

pystyttää ohjattuna tavalli-
simpia telineitä työryhmän 
mukana aiheuttamatta 
häiriötilanteita 

pystyttää annettujen ohjeiden 
mukaisesti tavallisimpia teli-
neitä työryhmän mukana 
sekä pääpiirteittäin työjärjes-
tyksessä 

pystyttää itsenäisesti erilaisia 
telineitä ottaen huomioon 
muut työryhmän jäsenenä ja 
oikean työjärjestyksen 

tekee ohjattuna telinetöi-
hin liittyviä järjestelyjä, 

tekee tavallisimpia telinetöi- tekee telinetöihin liittyviä jär-
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suojauksia sekä teline-
osien varastointia 
 

hin liittyviä järjestelyjä, suo-
jauksia sekä telineosien va-
rastointia annettujen ohjei-
den perusteella 

jestelyjä, suojauksia sekä te-
lineosien varastointia työ-
maaolosuhteet huomioiden 

purkaa ohjattuna turvalli-
sesti telineitä työryhmän 
mukana 
 

purkaa annettujen ohjeiden 
mukaan oikeassa järjestyk-
sessä työryhmän mukana te-
lineitä 

purkaa oikeassa järjestyk-
sessä telineitä muut työryh-
män jäsenet huomioon ot-
taen 

asentaa ohjattuna turvalli-
sesti yleisimpiä kaiteita ja 
suojauksia 
 

asentaa ohjeiden mukaan 
erilaisia kaiteita ja suojauksia 

asentaa itsenäisesti erilaisia 
kaiteita ja suojauksia 

tietää yleisimmät teline-
tyypit 
 

tietää yleisimmät telinetyypit 
ja osaa valita sopivimmat oh-
jeiden mukaisesti 
 

tietää erilaiset telinetyypit ja 
osaa valita työkohteeseen 
sopivimmat telineet itsenäi-
sesti 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti itsenäi-
sesti. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Telinesuunni-

telmien tulkitse-

minen 

 

lukee telinesuunnitelmista 
telinetyypin, kulkutiet ja 
työskentelytasot 
 

lukee telinesuunnitelmista te-
linetyypin, kulkutiet ja työs-
kentelytasot sekä osaa toi-
mia suunnitelman mukaisesti 
 

tulkitsee telinesuunnitelmia 
lähes täysin ja toimia niiden 
mukaisesti 
 

Telinetöitä kos-

keva lainsää-

dännön -nou-

dattaminen 

 

tietää yleisimpiä telinetöitä 
koskevia säädöksiä esim. 
telineiden turvallisesta 
käytöstä ja asennus-
työssä vaadittavasta päte-
vyydestä. 
 

tietää pääperiaatteita teline-
töitä koskevista säädöksistä 
ja osaa ohjattuna toimia nii-
den mukaisesti. 
 

tietää telinetöitä koskevia 
säädöksiä ja osaa ottaa ne 
huomioon telinetöissä. 
 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 
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4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myöntei-
sesti turvalliseen toi-
mintaan sekä välttää 
riskejä työssään 
 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 
 

kehittää toimintaansa turvallisemmaksi 
 

noudattaa työstä an-
nettuja turvallisuusoh-
jeita eikä aiheuta vaa-
raa itselleen 
 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa huo-
mioon työssään työ-
yhteisön muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät 
vaarat ja ilmoittaa niistä 
 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 
 

varmistaa työvälinei-
den ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa ja vie huol-
toon vialliset työväli-
neet 
 

arvioi suojainten, työvälineiden ja työme-
netelmien soveltuvuutta kyseiseen työ-
hön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

laskee työ- ja materi-
aalimenekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materi-
aalimenekit mutta to-
teutumassa on vielä 
poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen menekkien 
mukaisesti 
 

arvioi ohjattuna omaa 
työtään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatuvaatimusten 
mukaisesti. 
 

 

Ikkunatyöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä puurakenteisten ikkunoiden ja ovien asennustöitä 

 asentaa laseja tai lasielementtejä puu- ja teräsrakenteisiin 

 asentaa lasielementtijärjestelmän osia työryhmän jäsenenä (esim. 
parvekelasit) 

 vastaanottaa, varastoida ja suojata ikkunatöihin tarvittavia 
materiaaleja 

 tehdä työkohteen järjestelyjä, purku-, suojaus- ja tukemistöitä 
sekä viimeistelytöitä 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
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 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 työstää lasia ja pleksiä sekä ottaa huomioon työssään 
materiaalien ominaisuudet sekä rakenteiden toiminnan periaatteet 

 käyttää ovi- ja ikkunatöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: oman työn suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta. 

2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: ikkuna- ja 
oviasennusten hallinta ja lasin leikkaaminen 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus ja 
piirustusten tulkinta 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
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yksinkertainen ikkunatyö tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Luokkatilat, koulun työmaat, verkko-opetus ja työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus, työssäoppiminen, itsenäinen oppiminen ja 
tiimioppiminen 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
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Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ikkuna- ja ovi-

asennustöiden 

hallinta 

 

tekee puuikkuna- ja -ovi-
asennuksien erillisiä työ-
vaiheita ja avustavia töitä 
 

tekee puuikkuna- ja -ovi-
asennuksen mutta tarvitsee 
ohjausta asennustyön eri vai-
heissa 
 

asentaa itsenäisesti puuikku-
nan ja -oven tiivistyksineen ja 
listoituksineen 
 

tekee ikkunanvaihtoon liit-
tyvät purku-, suojaus- ja 
tukemistyöt ammattilaisen 
ohjauksessa 
 

toimii asennusryhmässä 
 

tekee ikkunanvaihtoon liitty-
vät purku-, suojaus- ja tuke-
mistyöt itsenäisesti ohjeiden 
mukaan 
 

tekee yksittäisiä työvai-
heita lasielementtien ja -
järjestelmien asennuk-
sessa ja avustaa työssä 
 

asentaa lasielementtejä teh-
dasolosuhteissa metallira-
kenteisiin sekä asentaa la-
sielementtijärjestelmiä työ-
ryhmän jäsenenä 
 

asentaa lasielementtejä tar-
vikkeineen metallisiin ikkuna- 
ja ovikehyksiin työmaa- sekä 
tehdasolosuhteissa ja tekee 
lasielementtijärjestelmien ja 
lasiliukuovien asennuksia 
työryhmän jäsenenä 
 

Lasin leikkaa-

minen 

 

leikkaa lasia määrättyihin 
mittoihin 
 

tekee pienimuotoisia puu- ja 
maalauskorjauksia ohjeiden 
mukaisesti 
 

vaihtaa itsenäisesti rikkoon-
tuneen ikkunaruudun ja te-
kee tarvittavat korjaukset 
puurakenteisiin 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää lasitustöiden kes-
keisimpiä työvälineitä ja 
materiaaleja tutuissa työti-
lanteissa, mutta tarvitsee 
välillä ohjausta. 
 

käyttää lasitustöiden keskei-
simpiä työvälineitä ja materi-
aaleja tutuissa työtilanteissa. 
 

valitsee työhön sopivat työ-
välineet sekä käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja vaihtele-
vissa työtilanteissa. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 
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3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee piirustuksista ikku-
noiden ja ovien tyypit ja 
paikat 
 

lukee ikkunoiden, ovien, ik-
kunaelementtien sekä la-
sielementtijärjestelmien 
asennuspiirustuksia 
 

tekee piirustusten pohjalta 
työsuunnitelman ja osaa las-
kea piirustusten pohjalta työ-
hön tarvittavan materiaalin 
 

Materiaalien  

ominaisuuksien 

tunteminen 

 

tunnistaa yleisimmät ik-
kuna- ja ovityypit sekä la-
sit ja lasijärjestelmät sekä 
niiden kiinnikkeet ja tietää 
niiden pääasialliset käyt-
tökohteet 
 

ottaa huomioon ohjattuna 
työssään ikkunoiden, ovien, 
lasien ja lasijärjestelmien 
sekä kiinnikkeiden fysikaali-
set ominaisuudet 
 

ottaa työssään huomioon 
materiaalien fysikaaliset omi-
naisuudet ja hallitsee erilai-
set kiinnitysmenetelmät 
 

suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti itsenäi-
sesti. 
 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
 

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

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
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arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 

 

Piharakentaminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

 tehdä tavallisimmat viheralueiden ylläpito- ja istutustyöt sekä 
nurmikon rakentamisen pintatyöt 

 tehdä viheralueiden pohjatyöt sekä toimia konetyön ohjaajana 

 asentaa piha-alueiden kalusteita ja varusteita 

 tehdä istutustöihin liittyviä mittauksia 

 vastaanottaa, siirtää ja työstää piharakentamisessa käytettäviä 
materiaaleja Š tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja 
materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät 
vaatimukset 

 käyttää turvallisesti viherrakentamisessa käytettäviä normaaleja 
työkaluja ja koneita, kuten jyrsinkoneet, ruohonleikkurit ja 
pensasleikkurit 

 käyttää piharakentamisessa tarvittavia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 
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osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: oman työn suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta 

2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta, 
viherrakentamistöiden tekeminen 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: materiaalituntemus, mää- 
räysten ja laatuvaatimusten sekä ympäristön huomioiminen 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertainen piharakenne tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Ainoastaan to-paikka. Oppilas hankkki to-paikan itse. Opettajalla on 
kuitenkin oikeus evätä to-paikka sijainnin tai muun syyn takia. 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 



   OPETUSSUUNNITELMA   75 (114) 

   

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja annet-
tuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mah-
dollisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Viherrakenta-

mistöiden teke-

minen 

 

tekee tavallisimpia viher-
rakentamistöitä ohjattuna 
tutuissa työtilanteissa 
 

tekee tavallisimpia viherra-
kentamistöitä annettujen oh-
jeiden mukaan tutuissa työti-
lanteissa 
 

tekee tavallisimpia viherra-
kentamistöitä vaihtelevissa 
työtilanteissa 
 

asentaa piha-alueiden ka-
lusteita ja varusteita ohjat-
tuna 
 

asentaa piha-alueiden kalus-
teita ja varusteita ohjeiden 
mukaan tutuissa työtilan-
teissa 
 

asentaa piha-alueiden kalus-
teita ja varusteita piirustusten 
mukaan 
 

Työvälineiden 

ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää hoitotöissä kes-
keisimpiä koneita ja mate-
riaaleja ohjattuna tutuissa 
työtilanteissa 
 

käyttää hoitotöissä keskei-
simpiä koneita ja materiaa-
leja annettujen ohjeiden mu-
kaan tutuissa työtilanteissa 
 

valitsee työhön sopivat ko-
neet ja käyttää niitä ja mate-
riaaleja vaihtelevissa työtilan-
teissa 
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suojaa ja varastoi materi-
aaleja opastettuna. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti ohjei-
den mukaan. 
 

käyttää materiaaleja huolelli-
sesti ja taloudellisesti itsenäi-
sesti. 
 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukee ohjattuna piha- ja is-
tutussuunnitelmia 
 

lukee tavallisimpia piha- ja is-
tutussuunnitelmia ja tekee 
materiaalilaskelmia 
 

tekee itsenäisesti piirustus-
ten pohjalta istutustöitä ja 
piha-alueen kalustuksia 
 

Määräysten ja 

laatuvaatimus-

ten sekä ympä-

ristön huomioi-

minen 

 

tietää pohjatöiden merki-
tyksen viherrakenteen 
kasvulle. 
 

ottaa huomioon työssään 
pohjarakenteen toiminnan vi-
herrakenteissa sekä pihaka-
lusteissa. 
 

tuntee viherrakentamisen 
niin, että suoriutuu yksinker-
taisista viherrakennustöistä 
laatumääräysten edellyttä-
mällä tavalla. 
 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 
 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 
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käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetel-
miä 
 

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

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 
 

 

Mittaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa työn 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Opiskelija osaa: 

 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan 
työselityksen avulla 

 tehdä rakennustyömaan mittaustöitä vaaituskojeella, laserilla ja 
takymetrillä 

 tehdä tiedonsiirtoa ja mittaustiedon käsittelyä tietokoneella 

 selvittää mittaustyössä tarvittavat tiedot suunnitelmista ja suorittaa 
merkintä- mittauksia 

 suorittaa tarkemittauksen ja tulostaa tarkepiirroksen 

 tehdä mittaustöihin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä 

 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä   

 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 ottaa huomioon työssään mittaustyölle asetettuja 
tarkkuusvaatimuksia sekä kontrolloida mittaustyönsä 
luotettavuutta  käyttää mittaustöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: oman työn suunnittelu ja kokonaisuuden 
hallitseminen 

2. Mittaustyömenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: Työmaan koordinaatiston 

ja kiintopisteiden tunteminen, virhearviointi ja mittausten kontrollointi 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertainen mittaustyö tai sen osia. Painopiste on työturvallisessa ja 
ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Ainoastaan to-paikka. Oppilas hankkki to-paikan itse. Opettajalla on 
kuitenkin oikeus evätä to-paikka sijainnin tai muun syyn takia. 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu. Ammattietiikka. Terveys 
turvallisuus ja toimintakyky. Vuorovaikutus ja yhteistyö. Oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 
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Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työproses-

sin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään 
 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman 
työnsä 
 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman itsenäisesti 
 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

 

noudattaa työaikoja ja toi-
mii ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti 
 

noudattaa työaikoja ja an-
nettuja työohjeita 
 

noudattaa työaikoja ja työoh-
jeita sekä neuvottelee mahdol-
lisista poikkeamista 
 

Taloudellinen 

ja laadukas toi-

minta 

 

toimii ohjattuna asetettu-
jen laatutavoitteiden mu-
kaisesti. 
 

toimii asetettujen laatuta-
voitteiden mukaisesti. 
 

toimii asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja kehittää 
omaa toimintaansa laatutavoit-
teiden saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

tekee ohjattuna yksinker-
taisia merkintä- ja kartoi-
tusmittauksia 
 

tekee merkintä- ja kartoitus-
mittauksia tarviten välillä 
ohjausta 
 

tekee itsenäisesti merkintä- ja 
kartoitusmittauksia 
 

suorittaa mittaustöiden 
vaatimat tiedonsiirto- ja 
tulostustyöt ohjattuna. 
 

suorittaa mittaustöiden vaa-
timat tiedonsiirto- ja tulos-
tustyöt tarviten välillä oh-
jausta. 
 

suorittaa itsenäisesti mittaus-
töiden vaatimat tiedonsiirto- ja 
tulostustyöt. 
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ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Piirustusten  

tulkitseminen 

 

lukea suunnitelmia niin, 
että löytää niistä merkittä-
vät kohteet 
 

lukee suunnitelmia ja poimii 
niistä merkintämittausta var-
ten tarvittavat mitat tai koor-
dinaatit ja saa ohjatusti siir-
rettyä ne takymetrin muistiin 
 

poimii suunnitelmista merkin-
tämittausta varten tarvittavat 
mitat tai koordinaatit ja saa 
siirrettyä ne takymetrin muis-
tiin 
 

Työmaan -

koordinaatiston 

ja kiintopistei-

den tunteminen 

 

perustaa ohjatusti yksin-
kertaiset työmaakohtaiset 
kiintopisteet 
 

tuntee koordinaatistoja ja 
korkeusjärjestelmiä ja perus-
taa ohjatusti yksinkertaiset 
työmaakohtaiset kiintopisteet 
 

tuntee koordinaatistoja ja 
korkeusjärjestelmiä ja perus-
taa yksinkertaiset työmaa-
kohtaiset kiintopisteet 
 

Virhearviointi ja 

mittausten 

kontrollointi 

 

arvioi mittaustyön luotetta-
vuutta. 
 

arvioi mittaustyönsä luotetta-
vuutta ja osaa kontrolloida 
tarkistusmittauksin mittaus-
työnsä luotettavuutta tarviten 
välillä ohjausta. 
 

arvioi mittaustyönsä luotetta-
vuutta ja osaa kontrolloida 
tarkistusmittauksin mittaus-
työnsä luotettavuutta. 
 

 

ARVIONNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään 
 

vastaa toimintansa turvalli-
suudesta 
 

kehittää toimintaansa turvalli-
semmaksi 
 

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

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa huomioon työssään 
työyhteisön muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä 

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 

varmistaa työvälineiden ja 
materiaalien turvallisuuden 
sekä poistaa ja vie huoltoon 

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien sovel-
tuvuutta kyseiseen työhön 
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työvälineitä ja työmenetel-
miä 
 

vialliset työvälineet 
 

 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

 

 

laskee työ- ja materiaali-
menekit ohjattuna 
 

laskee työ- ja materiaalime-
nekit mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 
 

toteuttaa työn laskettujen 
menekkien mukaisesti 
 

arvioi ohjattuna omaa työ-
tään. 
 

arvioi omaa työtään. 
 

arvioi omaa työtään laatu-
vaatimusten mukaisesti. 
 

 

 

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

• arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla 
olevaa liiketoimintamahdollisuutta 

• selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja 
kilpailutilannetta 

• esittää liikeidean ja yritysmuodon 
• laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman 
• laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat 

 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiske-

lijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

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 käy-

tetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useam-

masta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen 

arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan 

ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan 

tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse 
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osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikes-

kustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 

• Työprosessin hallinta 

• Työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen, Työn 
kokonaisuuden hallinta, Laadukas toiminta 

• Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 

Tieto ja viestintätekniikan käyttäminen, Liiketoimintaympäristön 

selvittäminen, yrityksen perustaminen, liiketoimintasuunnitelman 

laatiminen 

 

• Työn perustana olevan tiedon hallinta 

• Yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yrityksen 
perustamiseen ja lopettamiseen, Liiketoimintasuunnitelman 
laatiminen 

• Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, 
ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky  

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, joka toteutetaan 
yrityshautomossa, omassa yrityksessä tai työssäoppimisympäristössä. 
Näytössä tai tutkintotilaisuudessa opiskelija suunnittelee yrityksen 
perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, oman yrityksen perustaminen, yrityshautomo, 
oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen, yrityshautomo toiminta,  (Itsenäinen opiskelu ja 
tiedonhankinta, työpajatyöskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana 
henkilökohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, 
toteutuksen ja arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja 
tukevat opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-
aloitteellista tiedonhankintaa. 
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Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Informaatiotaitoja, tietolähteiden yhdistelyä, kykyä hallita tietoa, kykyä 
ajatella toisin, oma-aloitteelisuus, verkostojen hyödyntäminen, 
sosiaaliset taidot, päättelytaitoja, kykyä luoda havainto-tulkinta-
merkityksenanto prosesseja 

Yrittäjyys Syvällinen tutustuminen yrittäjyyteen. 

Kansainvälisyys Ottaa huomioon myös kansainvälisen toimintaympäristön ja asiakkaat. 

Kestävä kehitys Noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa kaikkia kestävän kehityksen 
osa-alueiden arvoja ja perustelee niiden merkityksen yritystoiminnalle. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, englannin kieli 
– tiedonhankinta, tutoriaalien ja ohjelmistojen käyttö 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa 
peruskoulutuksessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna ja 
näyttötutkintoon valmentavassa koulutuksessa (aikuiset) ensimmäisenä 
tai toisena opintovuonna. 

 

Osaamisen arviointi  

  

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työproses-

sien hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 

suunnittelu ja 

suunnitelmien 

tekeminen 

kartoittaa opastettuna 

yritystoiminnan suunnit-

telun ja toteutuksen eri 

vaiheet 

kartoittaa yritystoiminnan 

suunnittelun ja toteutuksen 

eri vaiheet ja toimii oma-aloit-

teisesti ja vastuullisesti 

kartoittaa yritystoiminnan 

suunnittelun ja toteutuksen eri 

vaiheet innovatiivisesti ja toimii 

oma-aloitteisesti ja vastuulli-

sesti  

Työn kokonai-

suuden hallinta 

etenee opastettuna työs-

sään järjestelmällisesti  

etenee työssään järjestelmäl-

lisesti  

etenee työssään järjestelmälli-

sesti ja sujuvasti 

Laadukas toi-

minta 

toimii työlleen asetettu-

jen laatutavoitteiden mu-

kaisesti ja muuttaa omaa 

toimintaansa annetun 

palautteen perusteella. 

toimii asetettujen laatutavoit-

teiden mukaisesti ja arvioi 

omaa toimintaansa niiden 

saavuttamisessa. 

toimii asetettujen laatutavoit-

teiden mukaisesti ja kehittää 

omaa toimintaansa niiden saa-

vuttamiseksi. 

  

ARVIOINNIN 

KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-

mien, -välinei-

den ja materi-

aalin hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tieto- ja 

viestintätekniika

n käyttäminen 

käyttää ohjeistettuna 

suunnittelussaan tieto- ja 

viestintätekniikkaa toi-

mien tietoturvan periaat-

teiden mukaisesti  

käyttää suunnittelussaan 

tieto- ja viestintätekniikkaa 

toimien tietoturvan periaattei-

den mukaisesti 

käyttää suunnittelussaan itse-

näisesti ja sujuvasti tieto- ja 

viestintätekniikkaa toimien tie-

toturvan periaatteiden mukai-

sesti 

Liiketoimin-

taympäristön 

selvittäminen 

arvioi miten omaa osaa-

mista voidaan tuotteistaa 

tai millaisia liiketoiminta-

mahdollisuuksia markki-

noilta on löydettävissä, 

tarviten ajoittain tukea ja 

ohjausta 

arvioi miten omaa osaamista 

voidaan tuotteistaa tai millai-

sia liiketoimintamahdollisuuk-

sia markkinoilta on löydettä-

vissä 

arvioi itsenäisesti miten omaa 

osaamista voidaan tuotteistaa 

tai millaisia innovatiivisia liike-

toimintamahdollisuuksia mark-

kinoilta on löydettävissä 

 kartoittaa alalla toimivia 

yrityksiä ja asiakkaita 

tarviten ajoittain ohjausta 

kartoittaa alalla toimivia yri-

tyksiä ja asiakkaita  

kartoittaa itsenäisesti ja laaja-

alaisesti alalla toimivia yrityk-

siä  

arvioi kartoituksen poh-

jalta oman suunnitel-

mansa toteutusmahdolli-

suuksia ottaen huomi-

oon toimialan lainsää-

dännön ja kilpailulain 

pääsisällön tarviten ajoit-

tain ohjausta  

arvioi kartoituksen pohjalta 

oman suunnitelmansa toteu-

tusmahdollisuuksia ottaen 

huomioon toimialan lainsää-

dännön ja kilpailulain pääsi-

sällön  

arvioi kriittisesti kartoituksen 

pohjalta oman suunnitelmansa 

toteutusmahdollisuuksia ot-

taen huomioon toimialan lain-

säädännön ja kilpailulain pää-

sisällön 

esittää suunnittelemal-

leen asiakasryhmälle 

tuotteen tai palvelun ku-

vaamalla sen tuottamia 

asiakashyötyjä tarviten 

ajoittain ohjausta 

esittää tuotteen tai palvelun 

suunnittelemalleen asiakas-

ryhmälle kuvaamalla sen 

tuottamia asiakashyötyjä 

esittää tuotteen tai palvelun 

suunnittelemalleen asiakas-

ryhmälle kuvaamalla kattavasti 

sen tuottamia asiakashyötyjä 

Yrityksen perus-

taminen 

valitsee ohjeistettuna yri-

tykselle yritysmuodon 

valitsee yritykselle yritysmuo-

don 

valitsee itsenäisesti ja perus-

tellen yritykselle yritysmuodon 

laatii yrityksen perusta-

misasiakirjat tarviten jon-

kin verran ohjausta 

laatii yrityksen perustamis-

asiakirjat 

laatii itsenäisesti yrityksen pe-

rustamisasiakirjat 

Liiketoiminta-

suunnitelman 

laatiminen 

 

selvittää markkinoiden ja 

kilpailutilanteen kehitys-

näkymiä tarviten jonkin 

verran ohjausta 

selvittää markkinoiden ja kil-

pailutilanteen kehitysnäkymiä 

selvittää itsenäisesti ja laaja-

alaisesti markkinoiden ja kil-

pailutilanteen kehitysnäkymiä 
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esittää suunnitelman eri 

toimintojen (kuten 

myynti, markkinointi, tuo-

tanto, ostot, logistiikka, 

teknologiset ratkaisut si-

sältäen tieto- ja viestintä-

teknologian, kirjanpito) 

hallinnoinnista ja resur-

soinnista tarviten jonkin 

verran ohjausta 

esittää suunnitelman eri toi-

mintojen (kuten myynti, 

markkinointi, tuotanto, ostot, 

logistiikka, teknologiset rat-

kaisut sisältäen tieto- ja vies-

tintäteknologian, kirjanpito) 

hallinnoinnista ja resursoin-

nista  

esittää realistisen ja perustel-

lun suunnitelman eri toiminto-

jen (kuten myynti, markki-

nointi, tuotanto, ostot, logis-

tiikka, teknologiset ratkaisut si-

sältäen tieto- ja viestintätekno-

logian, kirjanpito) hallinnoin-

nista ja resursoinnista 

laatii budjetin ja rahoitus-

suunnitelman tarviten 

ajoittain ohjausta 

laatii budjetin ja rahoitus-

suunnitelman tiedostaen yrit-

täjän vastuun 

laatii budjetin ja rahoitussuun-

nitelman itsenäisesti tiedos-

taen yrittäjän vastuun 

tekee yrityksen riskien-

hallinta-analyysin ja tur-

vallisuussuunnitelman 

tarviten jonkin verran oh-

jausta 

tekee yrityksen riskienhal-

linta-analyysin ja turvallisuus-

suunnitelman 

tekee itsenäisesti yrityksen ris-

kienhallinta-analyysin ja turval-

lissuunnitelman 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Yritysmuodon 

valinta sekä tie-

don hankinta 

liittyen yrityksen 

perustamiseen 

ja lopettami-

seen  

 

hakee ohjattuna tietoa 

yrityksen perustamiseen 

ja lopettamiseen sekä 

valitulla toimialalla toimi-

miseen liittyvistä sää-

döksistä ja asiakirjoista 

hakee tietoa yrityksen perus-

tamiseen ja lopettamiseen 

sekä valitulla toimialalla toi-

mimiseen liittyvistä säädök-

sistä ja asiakirjoista 

hakee itsenäisesti ja laaja-alai-

sesti tietoa yrityksen perusta-

miseen ja lopettamiseen sekä 

valitulla toimialalla toimimi-

seen liittyvistä säädöksistä ja 

asiakirjoista 

Liiketoiminta-

suunnitelman 

laatiminen 

hankkii ohjattuna yrityk-

sensä liiketoiminnan eri 

osa-alueiden suunnitte-

lussa tarvittavaa tietoa  

hankkii yrityksensä liiketoi-

minnan eri osa-alueiden 

suunnittelussa tarvittavaa tie-

toa 

hankkii itsenäisesti ja laaja-

alaisesti yrityksensä liiketoi-

minnan eri osa-alueiden suun-

nittelussa tarvittavaa tietoa 

 hankkii ohjattuna tietoa 

yrityksensä perustamista 

ja toimintaa tukevista 

palveluista mm. tilitoi-

miston palvelut. 

hankkii tietoa yrityksensä pe-

rustamista ja toimintaa tuke-

vista palveluista mm. tilitoi-

miston palvelut. 

hankkii laaja-alaisesti tietoa 

yrityksensä perustamista ja 

toimintaa tukevista palveluista 

mm. tilitoimiston palvelut. 
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ARVIONNIN 

KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja  

ongelmanrat-

kaisu 

tekee ohjattuna päätök-

siä  

tekee valintoja ja päätöksiä tekee perusteltuja ehdotuk-

sia, valintoja ja päätöksiä yri-

tyksen toiminnan kehittä-

miseksi 

arvioi opastettuna omaa 

toimintaansa ja työnsä 

etenemistä 

arvioi omaa toimintaansa ja 

työnsä etenemistä 

arvioi oma-aloitteisesti omaa 

toimintaansa ja työnsä sekä 

yritystoiminnan etenemistä 

 

Vuorovaikutus 

ja yhteistyö 

neuvottelee opastettuna 

yhteistyöstä sidosryh-

mien kanssa 

neuvottelee yhteistyöstä si-

dosryhmien kanssa 

neuvottelee innovatiivisesti 

yhteistyöstä sidosryhmien 

kanssa 

Ammattietiikka noudattaa ohjattuna yri-

tystoiminnan suunnitte-

lussa kaikkia kestävän 

kehityksen osa-alueiden 

arvoja 

noudattaa yritystoiminnan 

suunnittelussa kaikkia kestä-

vän kehityksen osa-alueiden 

arvoja 

noudattaa yritystoiminnan 

suunnittelussa kaikkia kestä-

vän kehityksen osa-alueiden 

arvoja ja perustelee niiden 

merkityksen yritystoiminnalle 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

Käyttää pääsääntöisesti 

turvallisia, sopivasti 

kuormittavia ja vaihtele-

via työmenetelmiä ot-

taen huomioon er-

gonomian. 

Käyttää turvallisia, sopivasti 

kuormittavia ja vaihtelevia työ-

menetelmiä ottaen huomioon 

ergonomian. 

Käyttää turvallisia, sopivasti 

kuormittavia ja vaihtelevia 

työmenetelmiä ottaen huomi-

oon ergonomian. Toimii oma-

aloitteisesti työturvallisuuden 

ja ergonomian paranta-

miseksi omassa työpistees-

sään. 

 

Yrityksessä toimiminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

• arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä 
tuotteistamisen lähtökohdista 

• täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää 
toiminta-ajatuksen 

• suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja 
asiakaslähtöisesti 

• tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä 
• hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan 

edellyttämiä verkostoja 
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• esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa 
• käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa 
• toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös 

itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon 
• arvioida yrityksen kehittämistarpeita. 

 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiske-

lijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

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 käy-

tetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useam-

masta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen 

arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan 

ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan 

tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse 

osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikes-

kustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 

1. Työprosessin hallinta: 

Yrityksen työskentelyyn osallistuminen ja sen toiminnan suun-

nittelu, Järjestelmällisyys, Ajankäytön hallinta, Palveluhenkisyys 

 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen, Liiketoimintaympäristön 

selvittäminen, Liikeidean täsmentäminen, Yrityksen toiminnan 

suunnittelu, Yhteistyökumppaneiden hankkiminen, Yrityksen 

työtehtävien tekeminen, Yrityksen toiminnan 

esittely, Liiketoiminnan kehittäminen, Yrityksen lopettaminen 
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3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

Liiketoimintaympäristön selvittäminen, Liikeidean täsmentämi-

nen ja yrityksen toiminnan suunnittelu, Yrityksen työtehtävien 

tekeminen 

 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 

Ammattietiikka, Terveys turvallisuus ja 

 Katso ammattitaitovaatimukset 

Ammattitaidon osoittamistavat 

 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
toteutetaan työssäoppimisympäristössä. Näytössä opiskelija toimii 
yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. 
omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava ammattitaito vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, harjoitusyritys, yrityshautomo, oma yritys 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, 
työpajatyöskentely) 

Oppimisen ohjaaminen Valinnaisten tutkinnonosien avulla voidaan toteuttaa yksilöllinen 
osaamispolku. Opettajat esittelevät tutkinnon osan osana 
henkilökohtaista polkua, sekä sen ammattitaitovaatimukset, 
toteutuksen ja arvioinnin perusteet. Opettajat ja tukihenkilöt ohjaavat ja 
tukevat opiskelijan oppimista sekä painottavat itsenäistä oma-
aloitteellista tiedonhankintaa. Painopiste yrittäjyysvalmiuksien 
kehittymisessä. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Yrittäjyys, ongelmanratkaisukyky, oma-aloitteelisuus, verkostojen 
hyödyntäminen, sosiaaliset taidot, päättelytaidot, 

Yrittäjyys Syvällinen ja henkilökohtaisesti sitoutunut yrittäjyyteen tutustuminen. 

Kansainvälisyys Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtäminen, 
ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö. 

Kestävä kehitys Noudattaa yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden 
arvoja 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta,  
ammatillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka, 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan työssäoppimisjaksolla ammatillisessa 
peruskoulutuksessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT  

1. Työprosessin 

hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oman työn 

suunnittelu  

osallistuu yrityksen toimin-

nan suunnitteluun ja toimii 

ryhmän jäsenenä vasta-

ten omista töistään 

suunnittelee yrityksen toi-

mintaa ja toimii ryhmän jä-

senenä oma-aloitteisesti ja 

vastuullisesti vastaten 

omista töistään 

suunnittelee yrityksen toimin-

taa innovatiivisesti ja toimii 

ryhmän jäsenenä oma-aloit-

teisesti, vastuullisesti ja kan-

nustavasti vastaten omista 

töistään 

Työn kokonai-

suuden hallinta 

etenee opastettuna työs-

sään järjestelmällisesti 

etenee työssään järjestel-

mällisesti ja sujuvasti 

etenee työssään järjestelmäl-

lisesti ja sujuvasti sovittaen 

työnsä ryhmän toimintaan 

Ajankäytön hal-

linta 

suunnittelee eri tehtäviin 

kuluvaa aikaa tarviten sii-

hen jonkin verran oh-

jausta ja seuraa omaa 

ajankäyttöään 

suunnittelee eri tehtäviin 

kuluvaa aikaa ja seuraa 

omaa ajankäyttöään 

suunnittelee eri tehtäviin ku-

luvan ajan ottaen huomioon 

tehokkaan ajanhallinnan ja 

seuraa omaa ajankäyttöään  

Laadukas ja 

kustannustietoi-

nen toiminta 

 

toimii työlleen asetettujen 

laatu- ja kustannustavoit-

teiden mukaisesti ja muut-

taa omaa toimintaansa 

annetun palautteen perus-

teella 

toimii yhdessä asetettujen 

laatu- ja kustannustavoittei-

den mukaisesti ja arvioi 

omaa toimintaansa niiden 

saavuttamisessa 

toimii yhdessä asetettujen 

laatu- ja kustannustavoittei-

den mukaisesti ja kehittää 

omaa toimintaansa niiden 

saavuttamiseksi 

toimii palveluhenkisesti toimii palveluhenkisesti ja 

asiakastyytyväisyyttä edis-

tävästi 

toimii palveluhenkisesti ja 

varmistaen asiakastyytyväi-

syyden 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-

mien,  

-välineiden ja 

materiaalin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

 Opiskelija  

Tieto- ja viestin-

tätekniikan 

käyttäminen 

käyttää ohjeistettuna tieto- 

ja viestintätekniikkaa toi-

käyttää tieto- ja viestintä-

tekniikkaa toimien tietotur-

käyttää itsenäisesti ja suju-

vasti tieto- ja viestintätekniik-
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mien tietoturvan periaat-

teiden mukaisesti  

van periaatteiden mukai-

sesti 

kaa toimien tietoturvan peri-

aatteiden mukaisesti 

Liiketoimin-

taympäristön 

selvittäminen 

arvioi ryhmän jäsenenä 

hankkimansa tiedon poh-

jalta uudet asiakasryhmät 

ja näille toteutettavat tuot-

teet ja palvelut tarviten 

ajoittain ohjausta  

arvioi ryhmän jäsenenä 

hankkimansa tiedon poh-

jalta uudet asiakasryhmät 

ja näille toteutettavat tuot-

teet ja palvelut 

arvioi ryhmän jäsenenä ja it-

senäisesti sekä ennakkoluu-

lottomasti hankkimansa tie-

don pohjalta uudet asiakas-

ryhmät ja näille toteutettavat 

tuotteet ja palvelut 

Liikeidean täs-

mentäminen 

määrittelee ryhmän jäse-

nenä taloudellisesti kan-

nattavan liikeidean ja toi-

minta-ajatuksen tarviten 

jonkin verran ohjausta 

määrittelee ryhmän jäse-

nenä taloudellisesti kannat-

tavan liikeidean ja toiminta-

ajatuksen 

määrittelee itsenäisesti ja 

ryhmän jäsenenä taloudelli-

sesti kannattavan liikeidean 

ja toiminta-ajatuksen 

Yrityksen toimin-

nan suunnittelu  

laatii ohjatusti yrityksen 

perustoiminnoille tavoit-

teet ja niille asiakaslähtöi-

sen suunnitelman, jossa 

kertoo, millaisilla toimen-

piteillä tavoitteisiin pääs-

tään 

laatii yrityksen perustoimin-

noille tavoitteet ja niille 

asiakaslähtöisen suunnitel-

man, jossa kertoo, millai-

silla toimenpiteillä tavoittei-

siin päästään 

laatii itsenäisesti ja perustel-

len yrityksen perustoimin-

noille tavoitteet ja niille asia-

kas-lähtöisen suunnitelman, 

jossa kertoo, millaisilla toi-

menpiteillä tavoitteisiin pääs-

tään 

Yhteistyökump-

paneiden hankki-

minen 

määrittelee ryhmän jäse-

nenä yhteistyökumppanit 

ja sopii yhteistyön muo-

dosta sekä solmii tarvitta-

essa sopimuksia tarviten 

sopimusten laatimisessa 

ohjausta 

määrittelee ryhmän jäse-

nenä yhteistyökumppanit ja 

sopii yhteistyön muodosta 

sekä solmii tarvittaessa so-

pimuksia 

määrittelee ryhmän jäsenenä 

innovatiivisesti ja laaja-alai-

sesti yhteistyökumppanit ja 

sopii yhteistyön muodosta 

sekä solmii tarvittaessa sopi-

muksia 

Yrityksen työteh-

tävien tekeminen 

hoitaa itsenäisesti ja ryh-

män jäsenenä joitakin yri-

tyksen toimintaan liitty-

vistä työtehtävistä, kuten 

materiaalihankinnat, tuot-

teiden valmistaminen ja 

markkinointi, myynti ja ja-

kelu 

hoitaa itsenäisesti ja ryh-

män jäsenenä yrityksen toi-

mintaan liittyviä työtehtäviä, 

kuten materiaalihankinnat, 

tuotteiden valmistaminen ja 

markkinointi, myynti ja ja-

kelu 

hoitaa itsenäisesti ja ryhmän 

jäsenenä yrityksen toimin-

taan liittyviä työtehtäviä, ku-

ten materiaalihankinnat, tuot-

teiden valmistaminen ja 

markkinointi, myynti ja jakelu 

osoittaen toiminnassa jousta-

vuutta ja hyvää ajankäytön 

hallintaa 

Yrityksen toimin-

nan esittely 

osallistuu joihinkin yrityk-

sen tuotteiden tai palvelu-

jen esittelytilaisuuksiin 

(myynti- ja markkinointi, 

yhteistyökumppaneiden 

hankkiminen, kirjanpito-

palveluiden hankkiminen, 

rahoittajatapaamiset, lo-

gistiikka) 

esittelee yritystä ja sen 

tuotteita tai palveluja 

(myynti- ja markkinointi, yh-

teistyökumppaneiden hank-

kiminen, kirjanpitopalvelui-

den hankkiminen, rahoitta-

jatapaamiset, logistiikka) 

esittelee yritystä ja sen tuot-

teita tai palveluja vakuutta-

vasti erilaiset asiakasryhmät 

huomioiden (myynti- ja mark-

kinointi, yhteistyökumppanei-

den hankkiminen, kirjanpito-

palveluiden hankkiminen, ra-

hoittajatapaamiset, logis-

tiikka) 
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Liiketoiminnan 

kehittäminen 

seuraa ohjatusti liiketoi-

mintaympäristön ja asia-

kastarpeiden muuttu-

mista, jonka pohjalta ar-

vioi liiketoiminnan kehittä-

mistarpeita 

seuraa liiketoimintaympä-

ristön ja asiakastarpeiden 

muuttumista, jonka pohjalta 

arvioi liiketoiminnan kehittä-

mistarpeita 

seuraa laaja-alaisesti liiketoi-

mintaympäristön ja asiakas-

tarpeiden muuttumista, jonka 

pohjalta arvioi liiketoiminnan 

kehittämistä ja toimii luovasti 

Yrityksen lopet-

taminen 

laatii ohjatusti yrityksen lo-

pettamisasiakirjat 

laatii yrityksen lopettamis-

asiakirjat 

laatii yrityksen lopettamis-

asiakirjat ja on arvioinut yri-

tyksen lopettamisen yhtey-

dessä myös yrityksen myyn-

nin mahdollisuuksia. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-

tana olevan tie-

don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

 Opiskelija  

Liiketoimintaym-

päristön selvittä-

minen 

hankkii tietoa alalla toimi-

vien kilpailevien yritysten 

tarjonnasta ja asiakkaista 

tarviten ajoittain ohjausta 

hankkii tietoa alalla toimi-

vien kilpailevien yritysten 

tarjonnasta ja asiakkaista  

hankkii tietoa itsenäisesti ja 

laaja-alaisesti alalla toimivien 

kilpailevien yritysten tarjon-

nasta ja asiakkaista 
 

Liikeidean täs-

mentäminen ja 

yrityksen toimin-

nan suunnittelu  

hakee ohjatusti tietoa yri-

tyksen perustamiseen ja 

valitulla toimialalla toimi-

miseen liittyvistä säädök-

sistä 

hakee tietoa yrityksen pe-

rustamiseen ja valitulla toi-

mialalla toimimiseen liitty-

vistä säädöksistä 

hakee itsenäisesti ja laaja-

alaisesti tietoa yrityksen pe-

rustamiseen ja valitulla toi-

mialalla toimimiseen liitty-

vistä säädöksistä 

hankkii ohjatusti yrityk-

sensä liiketoiminnan eri 

osa-alueiden suunnitte-

lussa tarvittavaa tietoa  

hankkii yrityksensä liiketoi-

minnan eri osa-alueiden 

suunnittelussa tarvittavaa 

tietoa 

hankkii itsenäisesti ja laaja-

alaisesti yrityksensä liiketoi-

minnan eri osa-alueiden 

suunnittelussa tarvittavaa tie-

toa 

Yrityksen työteh-

tävien tekeminen 

hankkii ohjatusti tietoa eri-

laisista tarvittavista tekno-

logisista tai muista tuotan-

toon liittyvistä ratkaisuista 

sekä tukitehtävistä 

hankkii tietoa erilaisista tar-

vittavista teknologisista tai 

muista tuotantoon liittyvistä 

ratkaisuista sekä tukitehtä-

vistä 

hankkii innovatiivisesti ja en-

nakkoluulottomasti tietoa eri-

laisista tarvittavista teknologi-

sista tai muista tuotantoon 

liittyvistä ratkaisuista sekä tu-

kitehtävistä 

 

ARVIONNIN 

KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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4. Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

Opiskelija  

Oppiminen ja 

ongelmanrat-

kaisu 

ratkaisee asiakaslähtöi-

sesti yrityksen toimintaa 

liittyviä ongelmatilanteita 

tarviten jonkin verran tu-

kea 

ratkaisee asiakaslähtöisesti 

yrityksen toimintaa liittyviä 

ongelmatilanteita 

ratkaisee asiakaslähtöisesti 

yrityksen toimintaa liittyviä 

ongelmatilanteita varmistaen 

aina asiakastyytyväisyyden 

Vuorovaikutus 

ja yhteistyö 

osallistuu ryhmän valinto-

jen ja päätösten valmiste-

luun 

tekee ryhmässä ehdotuk-

sia, valintoja ja päätöksiä 

tekee ryhmässä perusteltuja 

ehdotuksia, valintoja ja pää-

töksiä yrityksen toiminnan 

kehittämiseksi 

arvioi ohjattuna omaa toi-

mintaansa ja työnsä ete-

nemistä  

arvioi omaa toimintaansa ja 

työnsä etenemistä  

arvioi omaa toimintaansa ja 

työnsä sekä yritystoiminnan 

etenemistä 

osallistuu yhteistyöneu-

votteluihin ryhmän jäsen-

ten ja sidosryhmien 

kanssa 

neuvottelee yhteistyöstä 

ryhmän jäsenten kanssa ja 

osallistuu yhteistyöneuvot-

teluihin sidosryhmien 

kanssa 

neuvottelee yhteistyöstä ryh-

män jäsenten ja sidosryh-

mien kanssa 

Ammattietiikka noudattaa ohjattuna yri-

tystoiminnassa kaikkia 

kestävän kehityksen osa-

alueiden arvoja 

noudattaa yritystoimin-

nassa kaikkia kestävän ke-

hityksen osa-alueiden ar-

voja 

noudattaa yritystoiminnassa 

kaikkia kestävän kehityksen 

osa-alueiden arvoja ja perus-

telee niiden merkityksen yri-

tystoiminnalle 

Terveys, turval-

lisuus ja toimin-

takyky 

noudattaa alansa työtur-

vallisuusohjeita omassa 

toiminnassaan ja huolehtii 

asiakkaiden turvallisuu-

desta annettujen ohjeiden 

mukaisesti 

toimii työssään ja siihen liit-

tyvissä asiakaspalvelutilan-

teissa alan työturvallisuus-

ohjeita noudattaen ja enna-

koi mahdollisia työturvalli-

suusriskejä ja vaaratilan-

teita 

toimii työssään ja siihen liitty-

vissä asiakaspalvelutilan-

teissa alansa työturvallisuus-

ohjeita noudattaen ja tekee 

realistisia esityksiä alansa 

työturvallisuuden kehittä-

miseksi 

varmistaa opastettuna 

oman, työtovereiden ja 

asiakkaiden turvallisuu-

den tutuissa tilanteissa. 

varmistaa ohjeiden mukaan 

oman, työtovereiden ja asi-

akkaiden turvallisuuden eri 

tilanteissa. 

varmistaa oman, työtoverei-

den ja asiakkaiden turvalli-

suuden eri tilanteissa 

opastaa muita toimimaan ter-

veellisesti ja turvallisesti toi-

miessaan ryhmän jäsenenä. 

 

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

• työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä 
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• hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan 
materiaalivalikoiman 
• huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset 
• ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin 
• varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen 
• kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä 
itselleen vieraalla kielellä 
• arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan 
• mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan 
• kehittää työtä ja työympäristöä 
• toimia alan verkostoissa 
• osallistua työyhteisön kehittämiseen. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiske-

lijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

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 käy-

tetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useam-

masta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen 

arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan 

ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan 

tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse 

osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikes-

kustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 

1. Työprosessin hallinta 

Tavoitteiden asettaminen korkeiden laatuvaatimusten mukaan, 

realistinen itsearviointi ja itsensä kehittäminen huipputasolla. It-

senäinen suunnittelu sekä työympäristön ja työhyvinvoinnin ke-

hittäminen 
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Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

Osaamisen ja työtapojen aktiivinen kehittäminen haastavien 

työtehtävien tasolle. Uusien työtapojen,  menetelmien ja välinei-

den rohkea omaksuminen. Yrittäjämäinen asenne ja muutok-

sien ennakointi 

 

2. Työn perustana olevan tiedon hallinta 

Tiedon hankinta ja soveltaminen 

 

3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

esim. vuorovaikutus ja yhteistyö 

 

 Katso ammattitaitovaatimukset 

Ammattitaidon 
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa Taitaja SM 
finaaliin tai kansainväliseen ammattitaito kilpailutoimintaa 
osallistumalla. Tai muihin vastaaviin kilpailuihin osallistumalla. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, 
valmennustilaisuudet, työssäoppimispaikat, kilpailupaikat 

Oppimismenetelmät Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, luokkaopetus, tiimioppiminen, 
verkko-opetus, asiakastyöt, työpajatyöskentely ja työssäoppiminen, 
kilpailutoiminta, valmennustilaisuudet 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät huippuosaajan opintopolun ja kilpailutoiminnan 
periaatteet. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan huippuosaamisen 
kehittymistä opintojen aikana mm. työssäoppimispaikkojen valinnalla. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Rohkeus itsenäisiin valintoihin ja itsensä haastaminen. 

Yrittäjyys Kilpailutoimintaan osallistuminen edellyttää yrittäjämäistä asennetta 

Kansainvälisyys Kansainvälinen kilpailutoiminta, kansainvälinen työssäoppiminen 

Kestävä kehitys Työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä sekä 
huolehtii kierrätyksestä koko työprosessin ajan myös haasteellisissa 
työtilanteissa 

Integrointi yhteisiin 
tutkinnon osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa- ja työelämässä 
tarvittava osaaminen. 

Tutkinnon osan 
sijoittuminen tutkinnon 
toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan integroituna muihin ammatillisiin 
tutkinnonosiin. 
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Osaamisen arviointi 

  

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työproses-

sien hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työn suunnittelu asettaa tavoitteensa ja 

suunnittelee oman 

työnsä ja aikataulun 

realistiseksi ja toteutta-

miskelpoiseksi huomioi-

den korkeat laatuvaati-

mukset 

asettaa tavoitteensa ja 

suunnittelee oman työnsä ja 

aikataulun realistiseksi ja to-

teuttamiskelpoiseksi muut-

tuvissa olosuhteissa huomi-

oiden korkeat laatuvaati-

mukset  

asettaa tavoitteensa ja 

suunnittelee oman työnsä 

itsenäisesti ja aikataulun 

realistiseksi ja vaiheiltaan 

toteuttamiskelpoiseksi 

muuttuvissa olosuhteissa 

huomioiden korkeat laatu-

vaatimukset ja kykenee 

tarvittaessa muuttamaan 

suunnitelmaa  

 

Työn arviointi arvioi työnsä onnistu-

mista ja omaa osaamis-

taan 

arvioi realistisesti työnsä 

onnistumista ja omaa osaa-

mistaan sekä perustelee ar-

viotaan 

arvioi realistisesti työnsä 

onnistumista ja omaa 

osaamistaan sekä perus-

telee arviotaan ja määritte-

lee kehittämistarpeitaan 

 

Toimiminen 

työssä ja 

työyhteisössä 

toimii työssään työyh-

teisön työhyvinvointia 

edistävästi 

sekä 

kehittää työympäristö-

ään yhdessä muiden 

kanssa. 

 

pyrkii aktiivisesti edistä-

mään työyhteisön työhyvin-

vointia sekä kehittämään 

työympäristöään yhdessä 

muiden kanssa. 

osallistuu työyhteisön työ-

hyvinvoinnin kehittämi-

seen sekä tukee yhdessä 

muiden kanssa työympä-

ristön kehittymistä huippu-

osaamisen vaatimalle ta-

solle. 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmene-

telmien, väli-

neiden ja ma-

teriaalin hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija    

Työtehtävään 

ja työympäris-

töön soveltu-

van työmene-

telmän ja työ-

välineiden 

käyttää omatoimisesti 

työmenetelmiä, työväli-

neitä ja materiaaleja 

valitsee omatoimisesti työ-

menetelmät, työvälineet ja 

materiaalit sekä käyttää 

niitä muuttuvissa tilanteissa 

valitsee rohkeasti uusiakin 

työmenetelmiä, työväli-

neitä ja materiaaleja sekä 

käyttää niitä sujuvasti 

muuttuvissa tilanteissa  
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sekä materiaa-

lin valinta ja 

käyttö 

työskentelee huolel-lis-

esti 

työskentelee huolellisesti ja 

rauhallisesti sekä luovasti ja 

innovatiivisesti 

 

työskentelee järjestelmälli-

sesti, tarkasti ja varmasti 

sekä luovasti ja innovatiivi-

sesti 

 

Laadukas ja 

kestävän kehi-

tyksen mukai-

nen toiminta 

toimii yrityksen tai orga-

nisaation laatu- ja kestä-

vän kehityksen tavoittei-

den mukaisesti 

toimii aktiivisesti yrityksen 

tai organisaation laatu- ja 

kestävän kehityksen tavoit-

teiden mukaisesti ja 

havaitsee kehittämiskoh-

teita 

toimii sitoutuneesti yrityk-

sen tai organisaation 

laatu- ja kestävän kehityk-

sen tavoitteiden mukai-

sesti sekä kehittää toimin-

tamalleja näiden tavoittei-

den aikaansaamiseksi 

kehittää osaamistaan ja 

työtapojaan 

kehittää aktiivisesti osaa-

mistaan ja työtapojaan 

kehittää aktiivisesti osaa-

mistaan ja työtapojaan 

haastavien työtehtävien 

tasolle 

Kustannusteho

kas ja 

tuloksellinen 

toiminta 

toimii aika ja muut käy-

tettävissä olevat resurs-

sit huomioiden kustan-

nustehokkaasti ja tulok-

sellisesti 

toimii oma-aloitteisesti aika 

ja muut käytettävissä olevat 

resurssit huomioiden kus-

tannustehokkaasti ja yrityk-

sen tai organisaation tulok-

sellisuutta edistävästi 

työskentelee yrittäjämäi-

sellä asenteella huomioi-

den ajan ja muut käytettä-

vissä olevat resurssit kus-

tannustehokkaasti ja yri-

tyksen tai organisaation 

tuloksellisuutta edistävästi 

havaitsee poikkeamia neuvottelee ja etsii ratkai-

suja poikkeamille 

korjaa toimintaa  

sovittujen ratkaisujen mu-

kaan 

toimii työssään edistäen 

pysyviä asiakassuhteita 

edistää aktiivisesti toimin-

nan jatkuvuutta ja pysyviä 

asiakassuhteita 

edistää itsenäisesti toimin-

nan jatkuvuutta ja pysyviä 

asiakassuhteita 

sopeutuu muutoksiin ja 

työskentelee pitkäjäntei-

sesti huippuosaamista 

vaativissa työtehtävissä. 

sopeutuu nopeasti muutok-

siin ja työskentelee pitkäjän-

teisesti työtään kehittäen 

huippuosaamista vaativissa 

työtehtävissä. 

ennakoi muutoksia, jotta 

voi helpommin sopeutua 

niihin ja työskentelee pit-

käjänteisesti työtään itse-

näisesti kehittäen huippu-

osaamista vaativissa työ-

tehtävissä. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perus-

tana olevan 

tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija   
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Työssä tarvit-

tavan tiedon 

hallinta ja so-

veltaminen 

hankkii ja käyttää työssä 

tarvittavaa tietoa omatoi-

misesti ja kysyy tarvitta-

essa neuvoa. 

hankkii ja soveltaa työssä 

tarvittavaa tietoa omatoimi-

sesti ja pystyy ratkomaan 

ongelmatilanteita yhdessä 

muiden kanssa. 

hankkii ja soveltaa itsenäi-

sesti työssä tarvittavaa tie-

toa vaihtelevissa työtilan-

teissa ja perustelee ratkai-

sujaan hankkimansa tie-

don pohjalta. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 

oppimisen 

avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija    

Oppiminen ja 

ongelmanrat-

kaisu 

laatii itselleen yksilöllisen 

kehittymissuunnitelman 

omista lähtökohdistaan 

laatii itselleen yksilöllisen 

kehittymissuunnitelman 

omista lähtökohdistaan niin, 

että se tukee kasvua alan 

huippuammattilaiseksi 

uudistaa omaa osaamis-

taan yksilöllisen kehitty-

missuunnitelman mukai-

sesti niin, että se tukee 

kasvua alan huippuam-

mattilaiseksi 

selviytyy tavallisimmista 

ongelmatilanteista oppi-

materiaaleja ja ohjekir-

joja hyödyntäen 

selviytyy itsenäisesti ongel-

matilanteista 

selviytyy itsenäisesti on-

gelmatilanteista ja pystyy 

perustelemaan valintansa 

Vuorovaikutus 

ja yhteistyö 

kommunikoi asiakkaiden 

kanssa ja työyhteisössä 

omalla kielellään sekä 

välttävästi vähintään yh-

dellä itselle vieraalla kie-

lellä 

kommunikoi asiakkaiden 

kanssa ja työyhteisössä 

omalla kielellään sekä vä-

hintään yhdellä itselle vie-

raalla kielellä 

kommunikoi sujuvasti asi-

akkaiden kanssa ja työyh-

teisössä omalla kielellään 

sekä vähintään yhdellä it-

selle vieraalla kielellä 

toimii työryhmän aktiivi-

sena jäsenenä ja sopeu-

tuu työyhteisöön 

toimii työryhmän aktiivisena 

jäsenenä ja sopeutuu hyvin 

työyhteisöön  

toimii työryhmän aktiivi-

sena jäsenenä ja työyhtei-

sön huippuammattilaisena 

osaamistaan muille välit-

täen 

Ammattietiikka käyttäytyy työpaikan 

sääntöjen mukaisesti ja 

noudattaa työaikoja  

käyttäytyy asiallisesti ja 

noudattaa työaikoja  

käyttäytyy hyvin ja noudat-

taa työaikoja  

toimii vastuullisesti ja 

noudattaa alan ammat-

tieettisiä periaatteita 

toimii vastuullisesti ja oma-

aloitteisesti alan ammat-

tieettisten periaatteiden mu-

kaan 

on ylpeä ammatistaan ja 

osaamisestaan, toimii vas-

tuullisesti ja kehittää työ-

tään alan ammattieettisten 

periaatteiden mukaan 
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Terveys, tur-

vallisuus ja 

toimintakyky 

ottaa vastuun oman toi-

mintansa työturvallisuu-

desta ja noudattaa työ-

turvallisuusmääräyksiä ja 

-ohjeita 

ottaa vastuun oman toimin-

tansa työturvallisuudesta ja 

havaitsee työhönsä liittyvät 

vaarat sekä noudattaa työ-

turvallisuusmääräyksiä ja -

ohjeita 

ottaa vastuun oman ja työ-

tiimin toiminnan työturvalli-

suudesta, noudattaa työ-

turvallisuusmääräyksiä ja -

ohjeita sekä havaitsee il-

moittaa havaitsemistaan 

työhönsä liittyvistä vaa-

roista 

työskentelee ergonomi-

sesti ja pitää työympäris-

tönsä siistinä koko työ-

prosessin ajan 

työskentelee ergonomisesti 

ja pitää työympäristönsä 

siistinä koko työprosessin 

ajan myös haasteellisissa 

työtilanteissa 

työskentelee ergonomi-

sesti ja pitää työympäris-

tönsä siistinä koko työpro-

sessin ajan myös haas-

teellisissa työtilanteissa ja 

osallistuu työolosuhteiden 

kehittämiseen 

ylläpitää omaa työhyvin-

vointiaan ja noudattaa 

terveellisiä elämänta-

poja. 

ylläpitää aktiivisesti omaa 

työhyvinvointiaan ja edistää 

terveellisiä elämäntapoja. 

ylläpitää aktiivisesti omaa 

työhyvinvointiaan, edistää 

terveellisiä elämäntapoja 

sekä kannustaa tähän 

myös muita työyhteisön jä-

seniä. 

 

Rakennusalan asiakaspalvelu, 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perus-

tuvia tutkinnon osa) 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: 

 toteuttaa työn ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

 Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 käsitellä eri tavoin pakattua materiaalia 

 ottaa huomioon laadun ja laatujärjestelmien merkityksen logistisen 
ketjun kaikissa vaiheissa 

 hoitaa oikein asiakaspalvelutilanteita 

 ottaa huomioon perusasiat varastotyöpaikkansa työ- ja 
ympäristösuojelusta 

 pitää ajan tasalla varastotiedostoja käyttää käyttöjärjestelmän 
yleisimpiä apuohjelmia 

 ottaa huomioon tunnistejärjestelmän periaatteet, joita ovat 
esimerkiksi viivakooditekniikan ja saattomuistion perusasiat ja 
yleisimmät kuormauskirjat 

 käyttää käsikäyttöisiä kuormankäsittelylaiteita   

 käyttää pakkaamon apuvälineitä ja laitteita, kuten vannehtimis- ja 
kiristekalvolaitteita tehdessään pakkauksia 

 tehdä pakkausten merkintöjä ja rahtikirjoja 

  

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 
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Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 

osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet: 

1.työprosessien hallinta: toimii suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 
asiakkaan huomioiden 

2. työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta: panostaa 
asiakaspalveluun ja ammattitietouteen edustamistaan tuotteista, koneista 
ja laitteista 

3. työn perustana olevan tiedon hallinta: tuotetietämys, ymmärrys 
asiakkaan tarpeista 

4. elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäisesti 
suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten 
yksinkertainen asiakaspalvelu- tai varastotehtävä tai niiden osia. 
Painopiste on työturvallisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä 
koneiden käytön hallinnassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Luokkatilat, koulun työmaat, verkko-opetus ja työssäoppimispaikat 

Oppimismenetelmät Opettajan ohjaus (teoria ja käytäntö), työssäoppiminen, itsenäinen 
oppiminen ja tiimioppiminen sekä verkko-opetus 
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä ohjausta 
oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaaminen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka. terveys 
turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 

 

Arvioinnin 
kohde 

Arviointikriteerit 

1. Työproses-
sin     hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitelmalli
nen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä työvaiheesta 
toiseen 

etenee työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella  

etenee työssään 
suunnitelmallisesti ilman 
ohjausta 

Työn 
kokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen 
laatuvaatimuksen 
täyttävään 
lopputulokseen 

pääsee vähäisen ohjauksen 
laatuvaatimuksen 
täyttävään lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti  
laatuvaatimuksen 
täyttävään lopputulokseen  

Oman työn 
arviointi 

osaa arvioida omaa 
työtään vaikka 
laatuvaatimusten 
tuntemus ei olisikaan 
vielä täysin hallinnassa 

osaa arvioida omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään työn 
kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvittaessa 

Työturval-
lisuudesta 
huolehtiminen 

noudattaa 
työturvallisuusohjeita 

pitää työpaikkansa siistinä 
ja järjestyksessä  

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

Aloitekyky ja         
yrittäjyys 

asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti. 

toimii yritteliäästi. toimii aloitteellisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

Työmenetelmi
en, välineiden 
ja materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmi
en hallinta 

suorittaa työn 
määriteltyyn laatutasoon 

työn suorittamiseen kuluva 
aika on aloittelijalle sopivaa 

työn suorittamiseen 
kuluva aika on lähes 
ammattilaistasoa  
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Työn laatu suoritettu työtehtävä 
vaatii ehkä korjauksia, 
mutta on korjattavissa 

suoritettu työtehtävä vaatii 
korkeintaan vähäisiä 
korjausta 

suoritettu työtehtävä 
vastaa sellaisenaan 
ennakkoon määriteltyä 
laatutasoa 

Työvälineiden      
hallinta 

osaa käyttää lähes oikein 
tarvittavia työvälineitä 

osaa käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja pystyy 
tekemään tarvittavat 
piirustukset ja raportit 

pystyy hallitsemaan 
työssä tarvittavat laitteet ja 
ohjelmistot 

Materiaalien 
hallinta 

Käyttää materiaaleja 
ohjatusti 

työskentelee siten, että 
materiaalia menekki on 
kohtuullista 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu 
mahdollisimman vähän 

Kestävä 
kehitys 

 

tunnistaa työstään 
muodostuvat 
ongelmajätteet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden 
joutuminen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa 
perustella, miksi työssä 
muodostuvat jätteet 
luokitellaan 
ongelmajätteiksi. 

 

ARVIONNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn 
perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatilliset 
tiedot 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä 
noudattaa annettuja 
ohjeita 

kykenee osallistumaan eri 
työvaiheiden suunnitteluun 
yhdessä ammattitaitoisen 
henkilön kanssa 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä kykenee 
osallistumaan eri 
työvaiheiden 
suunnitteluun asiakkaan 
tai työnjohtajan kanssa 

Matematiikan 
ja luonnontie-
teiden    taidot 

osaa arvioida 
aloittamaansa 
työsuoritukseen 
tarvittavaa työaikaa 

osaa arvioida 
työsuorituksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä 

osaa laskea 
työsuorituksessa 
tarvittavan materiaalin 
menekin 

Ammatilliset 
tiedot 

osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset 

osaa käyttää suhdelukuja osaa vertailla ja arvioida 
laskennallisia 
suhteellisuuksia 

Teknologian ja       
tietotekniikan 
taidot 

Osaa käyttää 
työtehtävissään käytössä 
olevaa teknologiaa. 

osaa käyttää tietotekniikkaa 
tiedon hankkimisessa. 

osaa hyödyntää 
monipuolisesti 
viestintätekniikkaa tiedon 
siirtämisessä ja 
tallentamisessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija   
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Oppiminen ja        
ongelmanratka
isu 

osaa soveltaa 
oppimaansa tietoa 
työtehtävissä 

osaa arvioida omaa 
oppimistaan ja työnsä 
onnistumista 

osaa arvioida ja jäsentää 
oppimaansa tietoa ja 
suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 

Vuorovaikutus- 
ja   yhteistyö 

osaa toimia 
työyhteisössä ja 
työryhmän jäsenenä  

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja ja toimii 
vuorovaikutustilanteissa 
tilanteen vaatimalla tavalla 

toimii joustavasti ja 
rakentavasti sekä 
kohtelee muita ihmisiä 
tasavertaisesti 

Ammattietiikka tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

edistää omalla 
toiminnallaan työssä 
viihtymistä, yhteistyötä ja 
avoimuutta työpaikalla 

Terveys 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa 
työturvallisuusmääräyksi
ä ja työturvallisuuteen 
liittyviä ohjeita 

tunnistaa työhön ja 
työympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat ja 
osaa torjua ja suojautua 
niiltä 

osaa käyttää terveellisiä 
työtapoja ja työasentoja. 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

Märkätila-asentajakoulutus 1- 10 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 omaa valmiudet suorittaa itsenäisesti märkätilojen vesieristystöitä 
 osaa käyttää oikein hyväksyttyjä ja tutkittuja vedeneristysmateri-

aaleja 
 omaa hyvät valmiudet täydentää osaamistaan VTT:ltä märkätila-

asentajan sertifikaatin vaatimalle tasolle. 
 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useammasta 
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osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-

nilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitai-

tovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 

osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 

Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-

dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 

Suunnitelmallinen työskentely, Työn kokonaisuuden hallinta, 
Oman työn arviointi, Työturvallisuudesta huolehtiminen, Aloitekyky 
ja yrittäjyys 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Työmenetelmien hallinta, Työn laatu, Työvälineiden hallinta, Mate-
riaalien hallinta, Kestävä kehitys 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Ammatilliset tiedot, Matematiikan ja luonnontieteiden taidot, Tek-
nologian ja tietotekniikan taidot 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteistyö, Am-
mattietiikka, Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka toteu-
tetaan oppilaitoksessa. Näytössä toteutetaan vesieristystyö itsenäisesti 
suullisia ja kirjallisia ohjeita noudattaen. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, opetustalotyömaat ja 
työssäoppimispaikat. 

Oppimismenetelmät Lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, verkko-ope-
tus, työssäoppiminen, itsenäinen tiedonhankinta ja opiskelu. 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät vapaasti valittavan tutkinnonosan ja sen ammattitai-
tovaatimusten toteutuksen (harjoitustyöt) sekä arvioinnin perusteet. Opet-
tajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista itsenäiseen työskentelyyn. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, ammatillinen erikoistuminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, niin laa-
dullisesti kuin aikataulullisestikin. 

Kestävä kehitys Vesieristys on oleellinen osa kestävän kehityksen mukaista rakentamista.  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, fysiikka ja kemia  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan opintojen loppuvaiheessa ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin     
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella  

etenee työssään 
suunnitelmallisesti 
ilman ohjausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen 
laatuvaatimuksen 
täyttävään 
lopputulokseen 

pääsee vähäisen 
ohjauksen 
laatuvaatimuksen 
täyttävään 
lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti  
laatuvaatimuksen 
täyttävään 
lopputulokseen  

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa 
työtään vaikka 
laatuvaatimusten 
tuntemus ei olisikaan 
vielä täysin hallinnassa 

osaa arvioida omaa 
työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta 
tarvittaessa 

Työturvallisuudesta 
huolehtiminen 

noudattaa 
työturvallisuusohjeita 

pitää työpaikkansa 
siistinä ja järjestyksessä  

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

Aloitekyky ja         
yrittäjyys 

asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti. 

toimii yritteliäästi. toimii aloitteellisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmie
n, välineiden ja 
materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien     
hallinta 

suorittaa työn 
määriteltyyn 
laatutasoon 

työn suorittamiseen kuluva 
aika on aloittelijalle sopivaa 

työn suorittamiseen 
kuluva aika on lähes 
ammattilaistasoa  

Työn laatu suoritettu työtehtävä 
vaatii ehkä korjauksia, 
mutta on korjattavissa 

suoritettu työtehtävä vaatii 
korkeintaan vähäisiä 
korjausta 

suoritettu työtehtävä 
vastaa sellaisenaan 
ennakkoon määriteltyä 
laatutasoa 

Työvälineiden      
hallinta 

osaa käyttää lähes 
oikein tarvittavia 
työvälineitä 

osaa käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja pystyy 
tekemään tarvittavat 
piirustukset ja raportit 

pystyy hallitsemaan 
työssä tarvittavat laitteet ja 
ohjelmistot 

Materiaalien 
hallinta 

Käyttää materiaaleja 
ohjatusti 

työskentelee siten, että 
materiaalia menekki on 
kohtuullista 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu 
mahdollisimman vähän 

Kestävä kehitys 

 

tunnistaa työstään 
muodostuvat 
ongelmajätteet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden 
joutuminen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa 
perustella, miksi työssä 
muodostuvat jätteet 
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luokitellaan 
ongelmajätteiksi. 

 

ARVIONNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatilliset 
tiedot 

osaa lukea työohjeet 
ja piirustukset sekä 
noudattaa annettuja 
ohjeita 

kykenee osallistumaan eri 
työvaiheiden suunnitteluun 
yhdessä ammattitaitoisen 
henkilön kanssa 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä kykenee 
osallistumaan eri 
työvaiheiden 
suunnitteluun asiakkaan 
tai työnjohtajan kanssa 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden    
taidot 

osaa arvioida 
aloittamaansa 
työsuoritukseen 
tarvittavaa työaikaa 

osaa arvioida 
työsuorituksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä 

osaa laskea 
työsuorituksessa 
tarvittavan materiaalin 
menekin 

Ammatilliset 
tiedot 

osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset 

osaa käyttää suhdelukuja osaa vertailla ja arvioida 
laskennallisia 
suhteellisuuksia 

Teknologian ja       
tietotekniikan 
taidot 

Osaa käyttää 
työtehtävissään 
käytössä olevaa 
teknologiaa. 

osaa käyttää tietotekniikkaa 
tiedon hankkimisessa. 

osaa hyödyntää 
monipuolisesti 
viestintätekniikkaa tiedon 
siirtämisessä ja 
tallentamisessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija   

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

osaa soveltaa 
oppimaansa tietoa 
työtehtävissä 

osaa arvioida omaa 
oppimistaan ja työnsä 
onnistumista 

osaa arvioida ja jäsentää 
oppimaansa tietoa ja 
suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 

Vuorovaikutus- ja   
yhteistyö 

osaa toimia 
työyhteisössä ja 
työryhmän jäsenenä  

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja ja toimii 
vuorovaikutustilanteissa 
tilanteen vaatimalla tavalla 

toimii joustavasti ja 
rakentavasti sekä 
kohtelee muita ihmisiä 
tasavertaisesti 

Ammattietiikka tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

edistää omalla 
toiminnallaan työssä 
viihtymistä, yhteistyötä ja 
avoimuutta työpaikalla 
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Terveys 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa 
työturvallisuusmääräy
ksiä ja 
työturvallisuuteen 
liittyviä ohjeita 

tunnistaa työhön ja 
työympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat ja 
osaa torjua ja suojautua 
niiltä 

osaa käyttää terveellisiä 
työtapoja ja työasentoja. 

 

Sisustustyö 1-10 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa: 
Toteuttaa kodin yksikertaisia sisustus ja pintaremonttitöitä, kuten 
kevyiden väliseinein asennus, seinien kittaus ja maalaus, 
kiintokaluteiden kunnostus ja asennus 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti ammattiosaami-

sen näytössä, joka voi koostua useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa 

sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-

tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 

osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-

puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisäl-

tyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osal-

listuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

5. Työprosessin hallinta: 

Suunnitelmallinen työskentely, Työn kokonaisuuden hallinta, 
Oman työn arviointi, Työturvallisuudesta huolehtiminen, Aloitekyky 
ja yrittäjyys 

6. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Työmenetelmien hallinta, Työn laatu, Työvälineiden hallinta, Mate-
riaalien hallinta, Kestävä kehitys 

7. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
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Ammatilliset tiedot, Matematiikan ja luonnontieteiden taidot, Tek-
nologian ja tietotekniikan taidot 

8. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteistyö, Am-
mattietiikka, Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka toteu-
tetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikassa. Näytössä toteutetaan 
sisutus- tai remonttityö itsenäisesti suullisia ja kirjallisia ohjeita noudat-
taen. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, opetustalotyömaat ja 
työssäoppimispaikat. 

Oppimismenetelmät Lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, verkko-ope-
tus, työssäoppiminen, itsenäinen tiedonhankinta ja opiskelu. 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät vapaasti valittavan tutkinnonosan ja sen ammattitai-
tovaatimusten toteutuksen (harjoitustyöt) sekä arvioinnin perusteet. Opet-
tajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista itsenäiseen työskentelyyn. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, ammatillinen erikoistuminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, niin laa-
dullisesti kuin aikataulullisestikin. 

Kestävä kehitys Vesieristys on oleellinen osa kestävän kehityksen mukaista rakentamista.  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, fysiikka ja kemia  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan opintojen loppuvaiheessa ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin     
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella  

etenee työssään 
suunnitelmallisesti ilman 
ohjausta 

Työn 
kokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen 
laatuvaatimuksen 
täyttävään 
lopputulokseen 

pääsee vähäisen ohjauksen 
laatuvaatimuksen 
täyttävään lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti  
laatuvaatimuksen 
täyttävään lopputulokseen  

Oman työn 
arviointi 

osaa arvioida omaa 
työtään vaikka 
laatuvaatimusten 
tuntemus ei olisikaan 

osaa arvioida omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään työn 
kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvittaessa 
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vielä täysin 
hallinnassa 

Työturvallisuudest
a huolehtiminen 

noudattaa 
työturvallisuusohjeita 

pitää työpaikkansa siistinä 
ja järjestyksessä  

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

Aloitekyky ja         
yrittäjyys 

asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti. 

toimii yritteliäästi. toimii aloitteellisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmie
n, välineiden ja 
materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien     
hallinta 

suorittaa työn 
määriteltyyn 
laatutasoon 

työn suorittamiseen kuluva 
aika on aloittelijalle sopivaa 

työn suorittamiseen 
kuluva aika on lähes 
ammattilaistasoa  

Työn laatu suoritettu työtehtävä 
vaatii ehkä korjauksia, 
mutta on korjattavissa 

suoritettu työtehtävä vaatii 
korkeintaan vähäisiä 
korjausta 

suoritettu työtehtävä 
vastaa sellaisenaan 
ennakkoon määriteltyä 
laatutasoa 

Työvälineiden      
hallinta 

osaa käyttää lähes 
oikein tarvittavia 
työvälineitä 

osaa käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja pystyy 
tekemään tarvittavat 
piirustukset ja raportit 

pystyy hallitsemaan 
työssä tarvittavat laitteet ja 
ohjelmistot 

Materiaalien 
hallinta 

Käyttää materiaaleja 
ohjatusti 

työskentelee siten, että 
materiaalia menekki on 
kohtuullista 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu 
mahdollisimman vähän 

Kestävä kehitys 

 

tunnistaa työstään 
muodostuvat 
ongelmajätteet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden 
joutuminen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa 
perustella, miksi työssä 
muodostuvat jätteet 
luokitellaan 
ongelmajätteiksi. 

 

ARVIONNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatilliset 
tiedot 

osaa lukea työohjeet 
ja piirustukset sekä 
noudattaa annettuja 
ohjeita 

kykenee osallistumaan eri 
työvaiheiden suunnitteluun 
yhdessä ammattitaitoisen 
henkilön kanssa 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä kykenee 
osallistumaan eri 
työvaiheiden 
suunnitteluun asiakkaan 
tai työnjohtajan kanssa 



   OPETUSSUUNNITELMA   109 (114) 

   

Matematiikan ja 
luonnontieteiden    
taidot 

osaa arvioida 
aloittamaansa 
työsuoritukseen 
tarvittavaa työaikaa 

osaa arvioida 
työsuorituksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä 

osaa laskea 
työsuorituksessa 
tarvittavan materiaalin 
menekin 

Ammatilliset 
tiedot 

osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset 

osaa käyttää suhdelukuja osaa vertailla ja arvioida 
laskennallisia 
suhteellisuuksia 

Teknologian ja       
tietotekniikan 
taidot 

Osaa käyttää 
työtehtävissään 
käytössä olevaa 
teknologiaa. 

osaa käyttää tietotekniikkaa 
tiedon hankkimisessa. 

osaa hyödyntää 
monipuolisesti 
viestintätekniikkaa tiedon 
siirtämisessä ja 
tallentamisessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija   

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

osaa soveltaa 
oppimaansa tietoa 
työtehtävissä 

osaa arvioida omaa 
oppimistaan ja työnsä 
onnistumista 

osaa arvioida ja jäsentää 
oppimaansa tietoa ja 
suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 

Vuorovaikutus- ja 
yhteistyö 

osaa toimia 
työyhteisössä ja 
työryhmän jäsenenä  

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja ja toimii 
vuorovaikutustilanteissa 
tilanteen vaatimalla tavalla 

toimii joustavasti ja 
rakentavasti sekä 
kohtelee muita ihmisiä 
tasavertaisesti 

Ammattietiikka tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

edistää omalla 
toiminnallaan työssä 
viihtymistä, yhteistyötä ja 
avoimuutta työpaikalla 

Terveys 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa 
työturvallisuusmääräy
ksiä ja 
työturvallisuuteen 
liittyviä ohjeita 

tunnistaa työhön ja 
työympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat ja 
osaa torjua ja suojautua 
niiltä 

osaa käyttää terveellisiä 
työtapoja ja työasentoja. 

 

 

Rakennusalan erikoistekniikat 1- 10 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tuntee erilaisia rakennusalan erikoistekniikoita mattoasennus, 
palokatkotyöt, rakennuspeltityöt 

 osaa jonkin erikoistekniikan perusteet sekä pystyy hyödyntämään 
sitä työskentelyssään 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 

ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskeli-

jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 

ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-

raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on ol-

tava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen 

on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoi-

daan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti ammattiosaami-

sen näytössä, joka voi koostua useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa 

sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-

tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 

osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-

puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisäl-

tyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osal-

listuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

1. Työprosessin hallinta: 

Suunnitelmallinen työskentely, Työn kokonaisuuden hallinta, 
Oman työn arviointi, Työturvallisuudesta huolehtiminen, Aloitekyky 
ja yrittäjyys 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 
Työmenetelmien hallinta, Työn laatu, Työvälineiden hallinta, Mate-
riaalien hallinta, Kestävä kehitys 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 
Ammatilliset tiedot, Matematiikan ja luonnontieteiden taidot, Tek-
nologian ja tietotekniikan taidot 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteistyö, Am-
mattietiikka, Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaami-
sen näytössä, joka toteutetaan oppilaitoksessa tai to-paikassa Näytössä 
tehdään suullisia tai kirjallisia ohjeita noudattaen työvaihe näytön aiheena 
olevasta rakennusalan erikoistekniikasta. 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, opetustalotyömaat ja 
työssäoppimispaikat. 
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Oppimismenetelmät Lähiopetus työsalissa, teoriaopetus, ryhmä-/parityöskentely, verkko-ope-
tus, työssäoppiminen, itsenäinen tiedonhankinta ja opiskelu. 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät vapaasti valittavan tutkinnon osan ja sen ammattitai-
tovaatimusten toteutuksen (harjoitustyöt) sekä arvioinnin perusteet. Opet-
tajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista itsenäiseen työskentelyyn. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Jatkokoulutus mahdollisuudet, ammatillinen erikoistuminen 

Yrittäjyys Painotetaan opiskelijaa ottamaan vastuu omasta tekemisestään, niin laa-
dullisesti kuin aikataulullisestikin. 

Kestävä kehitys Vesieristys on oleellinen osa kestävän kehityksen mukaista rakentamista.  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, fysiikka ja kemia  

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Suoritetaan opintojen loppuvaiheessa ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa (nuoriso) toisena tai kolmantena opintovuonna 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin     
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitelmalline
n työskentely 

tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja 
siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään 
suunnitelmallisesti 
vähäisellä ohjauksella  

etenee työssään 
suunnitelmallisesti ilman 
ohjausta 

Työn 
kokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen 
laatuvaatimuksen 
täyttävään 
lopputulokseen 

pääsee vähäisen ohjauksen 
laatuvaatimuksen 
täyttävään lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti  
laatuvaatimuksen 
täyttävään lopputulokseen  

Oman työn 
arviointi 

osaa arvioida omaa 
työtään vaikka 
laatuvaatimusten 
tuntemus ei olisikaan 
vielä täysin hallinnassa 

osaa arvioida omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään työn 
kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvittaessa 

Työturvallisuude
sta 
huolehtiminen 

noudattaa 
työturvallisuusohjeita 

pitää työpaikkansa siistinä 
ja järjestyksessä  

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

Aloitekyky ja         
yrittäjyys 

asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti. 

toimii yritteliäästi. toimii aloitteellisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmi
en, välineiden ja 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 
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materiaalin 
hallinta 

Työmenetelmien     
hallinta 

suorittaa työn 
määriteltyyn 
laatutasoon 

työn suorittamiseen kuluva 
aika on aloittelijalle sopivaa 

työn suorittamiseen 
kuluva aika on lähes 
ammattilaistasoa  

Työn laatu suoritettu työtehtävä 
vaatii ehkä korjauksia, 
mutta on korjattavissa 

suoritettu työtehtävä vaatii 
korkeintaan vähäisiä 
korjausta 

suoritettu työtehtävä 
vastaa sellaisenaan 
ennakkoon määriteltyä 
laatutasoa 

Työvälineiden      
hallinta 

osaa käyttää lähes 
oikein tarvittavia 
työvälineitä 

osaa käyttää tarvittavia 
työvälineitä ja pystyy 
tekemään tarvittavat 
piirustukset ja raportit 

pystyy hallitsemaan 
työssä tarvittavat laitteet ja 
ohjelmistot 

Materiaalien 
hallinta 

Käyttää materiaaleja 
ohjatusti 

työskentelee siten, että 
materiaalia menekki on 
kohtuullista 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu 
mahdollisimman vähän 

Kestävä kehitys 

 

tunnistaa työstään 
muodostuvat 
ongelmajätteet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden 
joutuminen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa 
perustella, miksi työssä 
muodostuvat jätteet 
luokitellaan 
ongelmajätteiksi. 

 

ARVIONNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn 
perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatilliset 
tiedot 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä 
noudattaa annettuja 
ohjeita 

kykenee osallistumaan eri 
työvaiheiden suunnitteluun 
yhdessä ammattitaitoisen 
henkilön kanssa 

osaa lukea työohjeet ja 
piirustukset sekä kykenee 
osallistumaan eri 
työvaiheiden 
suunnitteluun asiakkaan 
tai työnjohtajan kanssa 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden    
taidot 

osaa arvioida 
aloittamaansa 
työsuoritukseen 
tarvittavaa työaikaa 

osaa arvioida 
työsuorituksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä 

osaa laskea 
työsuorituksessa 
tarvittavan materiaalin 
menekin 

Ammatilliset 
tiedot 

osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset 

osaa käyttää suhdelukuja osaa vertailla ja arvioida 
laskennallisia 
suhteellisuuksia 

Teknologian ja       
tietotekniikan 
taidot 

Osaa käyttää 
työtehtävissään 
käytössä olevaa 
teknologiaa. 

osaa käyttää tietotekniikkaa 
tiedon hankkimisessa. 

osaa hyödyntää 
monipuolisesti 
viestintätekniikkaa tiedon 
siirtämisessä ja 
tallentamisessa. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija   

Oppiminen ja 
ongelmanratkais
u 

osaa soveltaa 
oppimaansa tietoa 
työtehtävissä 

osaa arvioida omaa 
oppimistaan ja työnsä 
onnistumista 

osaa arvioida ja jäsentää 
oppimaansa tietoa ja 
suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin liittyviä 
päätöksiä 

Vuorovaikutus- 
ja yhteistyö 

osaa toimia 
työyhteisössä ja 
työryhmän jäsenenä  

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
toimintatapoja ja toimii 
vuorovaikutustilanteissa 
tilanteen vaatimalla tavalla 

toimii joustavasti ja 
rakentavasti sekä kohtelee 
muita ihmisiä tasavertaisesti 

Ammattietiikka tekee työtä 
vastuuntuntoisesti ja 
sovitulla tavalla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

edistää omalla toiminnallaan 
työssä viihtymistä, 
yhteistyötä ja avoimuutta 
työpaikalla 

Terveys 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa 
työturvallisuusmääräyk
siä ja työturvallisuuteen 
liittyviä ohjeita 

tunnistaa työhön ja 
työympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat ja 
osaa torjua ja suojautua 
niiltä 

osaa käyttää terveellisiä 
työtapoja ja työasentoja. 

 

 

 


