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TALOTEKNIIKAN 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 

 

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

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

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf
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Kuva: Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä. 
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Taulukko: Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys.  

 

KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 90 OSP 

 

Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 30 osp 

 

Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 x

Putkistojen hitsaus 30 x x

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen 30 x x

Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp

LVI-korjausrakentaminen 15 x

Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus 15 x

LV-järjestelmien huoltaminen 15 x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x

Valinnaiset opinnot 3 x x

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 x x

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x x

Valinnaiset opinnot 3 x

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri

Etiikka

Psykologia x

Ympäristöosaaminen x

Jokin yhteisten tutkintojen osista x x

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Hybridilaitteistojen asennus

Ilmanvaihto asennus ja mittaus

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista

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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Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaa-

lit laaditun luettelon mukaisesti 

 käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä 

 tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset läm-

mitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt 

 arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjes-

telmien yhdistämismahdollisuuksia (hybridijärjestelmät) 

 huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet 

 tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt 

 toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä 

 toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa 

 arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

 raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla 

 

Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on 

 voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit 

 perustaidot ensiavun antamisesta 

 henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus 

Osaamisen tunnustaminen ja 

arviointi 

Oppimisen arviointi 

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-

jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 

Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-

nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-

mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen 

seuraamista 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 henkilökohtai-

seen Opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 

yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täydenne-

tään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioi-

daan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen 

hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 

arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennai-

sesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistunei-

den kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 

1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perus-

teessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

Työprosessin hallinta 

 Oman työskentelyn ja lämmitysjärjestelmien 

asennusten suunnittelu 

 Lämmitysjärjestelmien taloudellinen ja laadukas 

asentaminen 

Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta 

 Lämmitysjärjestelmien asennuksiin liittyvien työmenetelmien hal-

linta 

 Lämmitysjärjestelmien asennuksiin liittyvien 

työvälineiden ja materiaalin hallinta 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Lämmitysjärjestelmiin liittyvien piirustusten ja 

asiakirjojen tulkitseminen 

 Lämmitysjärjestelmiin liittyvien laitteiden tunteminen 

 Lämmitysjärjestelmien asennukseen liittyvien 

materiaalien ja niiden ominaisuuksien tunteminen 

 Lämmitysjärjestelmän vesivirtojen mittausten 

ja automatiikan hallinta 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu ’ 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistu-

malla lämmitysjärjestelmien asennustöihin työkohteessa. Työtä tehdään 

siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 

perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 

kriteereitä.  

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkoh-

teessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän 

osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen katta-

vuus varmistuu.   

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä te-

kemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti 

osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 
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 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 asiakaskohteet 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 portfolio, esseet, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-

tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja tu-

kevat opiskelijan oppimista tukenaan esim. koulunkäyntiohjaaja. 

 reflektointi 

 etäohjaus 

 tutortoiminta 

 yksilöllinen ohjaus 

 ohjaus- ja arviointikeskustelut 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 viestintä omalla äidinkielellä 

 matemaattinen osaaminen 

 oppimistaidot 

 sosiaaliset ja kansalaistaidot 

 aloitekyky 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 yhteistyön pelisäännöt 

 luottamuksen rakentaminen 

 vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa 

 tilanneherkkyys ja joustava käyttäytyminen 

Ammattietiikka 

 toimintaperiaatteet 

 toimii kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu ja vapaa-aikana 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään 

 työskentelee ergonomisesti 

 ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja ter-

veyshaittoja 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

 edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista 

 toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 

 suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-

vuttamiseksi 

 toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 

Kestävä kehitys 
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 osaa rakentaa tulevaisuutta ekologisesti taloudellisesti, sosi-

aalisesti ja kulttuurisesti 

Estetiikka 

 kykyä käsitteellistää asioita ja käsitellä teoreettisia työkaluja 

 osaa tarkastella ympäristössä esiintyviin ilmiöitä 

Viestintä- ja mediaosaaminen 

 kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja 

 edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä 

 kehittää median käyttötaitoja 

Matematiikka ja luonnontieteet 

 osaa ratkaista matemaattisia ongelmia 

Teknologia ja tietotekniikka 

 osaa käyttää ja hyödyntää tietotekniikan välineitä 

 osaa yleisimmät tietotekniikan ohjelmistot 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 ymmärtää arvojen, asenteiden, kulttuurien ja motivaation 

merkityksen kotimaassa sekä ulkomailla 

 ottaa osaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja pyrkii vaikutta-

maan 

Kestävä kehitys Ottaa huomioon tekemisessään ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen 

toimintatavan. 

 Edesauttaa tekemisellään ja toiminnoillaan pienentämään pääs-

töjä, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään ympäristö-

kuormitusta. 

  Edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

 Omaa asentamisessa ja materiaaleissa taloudellisen ja energia-

tehokkaan ajattelutavan turvallisen ja terveellisen lopputuloksen 

aikaansaamiseksi. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 

osiin 

Yhteisten aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin niin, että ne tukevat 

oppilaan ammatillista osaamista ja elinikäistä oppimista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 

tutkinnon toteutuksessa 

 Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen 

etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-

kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 

ja lämmitysjärjestel-

mien asennusten 

suunnittelu 

valitsee ohjattuna tilan-

teeseen työmenetel-

valitsee tilanteeseen tarkoi-

tuksenmukaisen työmene-

valitsee tilanteeseen parhai-

ten soveltuvan työmenetel-

män, välineet ja materiaalit 
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ARVIOINNIN 

KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

män, välineet ja materi-

aalit hyväksyttävän lop-

putuloksen saamiseksi 

telmän, välineet ja materi-

aalit hyväksyttävän lopputu-

loksen saamiseksi 

taloudellisen ja laadukkaan 

lopputuloksen saamiseksi 

Lämmitysjärjestel-

mien taloudellinen ja 

laadukas asentami-

nen 

tarvitsee seuraavan 

työvaiheen oivaltami-

seen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä ja 

ennakoi tulevat työvaiheet 

oma-aloitteisesti 

 

selviytyy työtehtävästä suju-

vasti ja ennakoi tulevat työ-

vaiheet sekä huomioi ne toi-

minnassaan oma-aloitteisesti 

ja itsenäisesti 

toimii ohjattuna työlle 

asetettujen laatutavoit-

teiden mukaisesti 

 

toimii työlle asetettujen laa-

tutavoitteiden mukaisesti 

toimii työlle asetettujen laatu-

tavoitteiden mukaisesti ja ke-

hittää toimintaansa laatuta-

voitteiden saavuttamiseksi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  

-välineiden ja mate-

riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lämmitysjärjestel-

mien asennuksiin 

liittyvien työmenetel-

mien hallinta 

työskentelee ohjatusti 

valitsemallaan työme-

netelmällä ohjeiden 

mukaisesti 

työskentelee valitsemallaan 

työmenetelmällä ja arvioi 

sen soveltuvuutta työn ede-

tessä 

sopeuttaa itsenäisesti työs-

kentelynsä muuttuviin olo-

suhteisiin 

Lämmitysjärjestel-

mien asennuksiin 

liittyvien työvälinei-

den ja materiaalin 

hallinta 

 

käyttää ja huoltaa työ-

välineitä ohjeistettuna 

 

käyttää ja huoltaa tarvitta-
via työvälineitä ohjeiden 
mukaisesti  

valitsee tilanteeseen parhai-
ten soveltuvat työvälineet, 
käyttää niitä oikein sekä 
huoltaa käyttämänsä välineet 

käyttää materiaaleja 
ohjeistettuna huolelli-
sesti ja taloudellisesti. 

käyttää materiaaleja huolel-
lisesti ja taloudellisesti. 

hyödyntää materiaalien omi-
naisuuksia työssään. 
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ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lämmitysjärjestel-

miin liittyvien piirus-

tusten ja asiakirjojen 

tulkitseminen 

lukee lämmitysjärjestel-

mien piirustuksia 

tulkitsee lämmitysjärjestel-

mien piirustuksia 

tulkitsee LV-piirustuksia 

sekä LV-työselitystä ja tar-

vittavia RYL-ohjeistuksia 

noudattaa ohjeistettuna 
viranomaismääräyksiä 
sekä ohjeita 

noudattaa viranomaismää-
räyksiä sekä ohjeita 

noudattaa viranomaismää-
räyksiä ja ohjeita 

laatii ohjeistettuna piirus-
tusten perusteella tarvit-
tavat tarvikeluettelot 

laatii piirustusten perus-
teella tarvittavat tarvikeluet-
telot 

laatii piirustusten ja työseli-
tyksen perusteella tarvitta-
vat tarvikeluettelot 

noutaa ohjatusti tarvik-
keet luettelon mukaisesti 

noutaa tarvikkeet luettelon 
mukaisesti sovitusta pai-
kasta 

noutaa itsenäisesti tarvik-
keet luettelon mukaisesti 

Lämmitysjärjestel-

miin liittyvien laittei-

den tunteminen 

ymmärtää yleisimpien 

vesikeskuslämmitysjär-

jestelmien toimintaperi-

aatteet  

ymmärtää yleisimpien läm-

möntuotto- ja lämmitysjär-

jestelmien toimintaperiaat-

teen ja niissä käytettävien 

laitteiden toiminnan 

ymmärtää lämmön tuotto- 

ja lämmitysjärjestelmien toi-

mintaperiaatteen sekä 

niissä käytettävien laittei-

den toiminnan 

Lämmitysjärjestel-

mien asennukseen 

liittyvien materiaa-

lien ja niiden ominai-

suuksien tuntemi-

nen  

tunnistaa lämmitysjär-

jestelmien asennus-

töissä käytettäviä lait-

teita ja materiaaleja  

valitsee lämmitysjärjestel-

mien asennustöissä käytet-

täviä laitteita ja materiaa-

leja tarkoituksenmukaisesti 

valitsee lämmitysjärjestel-

mien asennustöissä käytet-

täviä laitteita ja materiaaleja 

tarkoituksenmukaisesti 

sekä ottaa huomioon mate-

riaalin fysikaaliset ominai-

suudet  

Lämmitysjärjestel-

män vesivirtojen 

mittausten ja auto-

matiikan hallinta  

tietää, miten suunnitellut 

arvot asetetaan linjasää-

töventtiileille 

mittaa vesivirrat sekä tietää, 

miten suunnitellut arvot ase-

tetaan linjasäätöventtiileille 

valitsee itsenäisesti mittalait-

teet sekä tarvittavat materi-

aalit sekä mittaa vesivirrat ja 

tietää, miten suunnitellut ar-

vot asetetaan linjasäätö-

venttiileille 
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asettaa yksikkösäätimen 
käsikäytölle. 

asettaa yksikkösäätimestä 
käyttäjälle tärkeimmät tiedot. 

asettaa yksikkösäätimestä 
käyttäjälle tärkeimmät tiedot 
sekä ohjeistaa käyttäjää. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE   

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppi-

misen avaintaidot 

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 

turvalliseen toimintaan 

sekä välttää riskejä työs-

sään 

vastaa toimintansa turvalli-

suudesta 

 

kehittää toimintaansa tur-

vallisemmaksi 

 

noudattaa työstä annet-

tuja turvallisuusohjeita 

eikä aiheuta vaaraa it-

selleen 

noudattaa työyhteisön oh-

jeita 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 

materiaalien turvallisuuden 

sekä poistaa käytöstä vialli-

set työvälineet ja vie ne 

huoltoon 

arvioi suojainten, työväli-

neiden ja työmenetelmien 

soveltuvuutta kyseiseen 

työhön 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

laskee työajan ja materi-

aalimenekin ohjeiden 

mukaisesti 

laskee työajan ja materiaa-

limenekin ohjeiden mukai-

sesti, mutta toteutumassa 

on vielä poikkeamia 

laskee työajan ja materiaa-

limenekin ja toteuttaa työn 

laskettujen menekkien mu-

kaisesti 

arvioi ohjattuna omaa 

työtään. 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatu-

vaatimusten mukaisesti 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö  

toimii yhteistyössä eri-

laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yhteis-

työssä erilaisten ihmisten 

kanssa ja huomioi toimin-

nassaan eri sidosryhmien 

tarpeet 

toimii rakentavassa yhteis-

työssä erilaisten ihmisten 

kanssa ja suunnittelee työ-

tään eri sidosryhmien tar-

peiden pohjalta 
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Ammattietiikka noudattaa työaikoja sekä 

työryhmänsä kokeneem-

pien jäsenten antamia 

ohjeita 

noudattaa työaikoja sekä 

työryhmänsä kokeneem-

pien jäsenten antamia oh-

jeita 

noudattaa työaikoja ja neu-

vottelee mahdollisista poik-

keamista 

ei aiheuta häiriöitä ja 

käyttäytyy asiallisesti hy-

vien käytöstapojen mu-

kaisesti. 

käyttäytyy asiallisesti hy-

vien käytöstapojen mukai-

sesti. 

noudattaa yleisiä ja sovit-

tuja käyttäytymissääntöjä 

sekä toimintatapoja. 

 

 

Putkistojen hitsaus, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

• suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukai-
sesti 

• käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja 
työvälineitä 
 

• tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asento-
hitsaussaumoja kaasuhitsauksella 

• tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää sau-
maa kaarihitsauksella (TIG- hitsaus tai puikkohitsaus) 

• käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti 
• noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä 
• arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua. 

 

Arviointi 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-

jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 

Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-

nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-

mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-

sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-

oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 

ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 

tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 
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Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-

dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-

tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 

osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-

nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 

sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvioin-

tiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-

tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 

perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessinhallinta 

 Oman työskentelyn sekä hitsausten ja siinä tarvittavien 
asennustöiden suunnittelu 

 Hitsausten ja niihin liittyvien asennusten taloudellinen ja 
laadukas toteuttaminen 

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

 Hitsauksiin sekä niihin liittyvien asennusten työmenetelmien 
hallinta 

 Hitsauksiin sekä siihen liittyvien asennusten 
työvälineiden ja materiaalien hallinta 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 LVI-piirustusten ja ohjeiden tulkitseminen 

 Hitsauksen peruskäsitteiden, materiaalien ja lisäaineiden 
tunteminen 

 Hitsausmenetelmien tunteminen 
 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-

misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla LV-putkiliitosten 

hitsaamiseen työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoi-

tettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 

ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-

sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 

osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.   
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 

tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-

vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, esseet, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-

tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja tu-

kevat opiskelijan oppimista tukenaan esim. koulunkäyntiohjaaja. 

 reflektointi 

 etäohjaus 

 tuutortoiminta 

 yksilöllinen ohjaus 

 ohjaus- ja arviointikeskustelut 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 viestintä omalla äidinkielellä 

 matemaattinen osaaminen 

 oppimistaidot 

 sosiaaliset ja kansalaistaidot 

 aloitekyky 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 yhteistyön pelisäännöt 

 luottamuksen rakentaminen 

 vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa 

 tilanneherkkyys ja joustava käyttäytyminen 

 ammattietiikka 

 toimintaperiaatteet 

 toimii kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu ja vapaa-aikana 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään 

 työskentelee ergonomisesti 

 ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja ter-
veyshaittoja 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista 
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 toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 

 suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

 toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 

 kestävä kehitys 

 osaa rakentaa tulevaisuutta ekologisesti taloudellisesti, so-
siaalisesti ja kulttuurisesti 

 estetiikka 

 kykyä käsitteellistää asioita ja käsitellä teoreettisia työka-
luja 

 osaa tarkastella ympäristössä esiintyviin ilmiöitä 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja 

 edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä 

 kehittää median käyttötaitoja 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 osaa ratkaista matemaattisia ongelmia 

 teknologia ja tietotekniikka 

 osaa käyttää ja hyödyntää tietotekniikan välineitä 

 osaa yleisimmät tietotekniikan ohjelmistot 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 ymmärtää arvojen, asenteiden, kulttuurien ja motivaation 
merkityksen kotimaassa sekä ulkomailla 

 ottaa osaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja pyrkii vaikut-
tamaan 

 

Kestävä kehitys Ottaa huomioon tekemisessään ekologisen, sosiaalisen ja taloudelli-

sen toimintatavan. 

 Edesauttaa tekemisellään ja toiminnoillaan pienentämään 
päästöjä, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään ympä-
ristökuormitusta. 

  Edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

 Omaa asentamisessa ja materiaaleissa taloudellisen ja ener-
giatehokkaan ajattelutavan turvallisen ja terveellisen lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 

osiin 

Yhteisten aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin niin, että ne tuke-

vat oppilaan ammatillista osaamista ja elinikäistä oppimista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 

tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen 

etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-

lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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1. Työprosessin 

hallinta  

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 

sekä hitsausten ja 

siinä tarvittavien 

asennustöiden 

suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna 

tarvittavat hitsausten 

työvaiheet 

suunnittelee etukäteen tar-

vittavat hitsausten työvai-

heet 

suunnittelee etukäteen tar-

vittavat asentohitsausten 

paikat ja hitsausten työvai-

heet 

valitsee tilanteeseen 

hallitsemansa hitsaus-

menetelmän, välineet 

sekä ohjeistettuna lisä-

aineet hyväksyttävän 

lopputuloksen saa-

miseksi 

valitsee tilanteeseen tar-

koituksenmukaisen hit-

sausmenetelmän, -väli-

neet ja lisäaineet hyväk-

syttävän lopputuloksen 

saamiseksi 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvan hitsaus-

menetelmän, -välineet ja 

lisäaineet taloudellisen ja 

laadukkaan lopputuloksen 

saamiseksi 

Hitsausten ja niihin 

liittyvien asennus-

ten taloudellinen ja 

laadukas toteutta-

minen 

selviytyy hitsaus- ja asen-

nustehtävistä ohjeistettuna 

selviytyy hitsaus- ja 

asennustehtävistä ja 

ennakoi tulevat työvai-

heet toimien oma-aloit-

teisesti 

selviytyy hitsaus- ja asen-

nustehtävistä sujuvasti ja 

ennakoi tulevat työvaiheet 

sekä huomioi ne toimin-

nassaan 

toimii toiminnalle asetettu-

jen laatutavoitteiden mu-

kaisesti. 

toimii oma-aloitteisesti 

ja itsenäisesti. 

toimii toiminnalle asetettu-

jen laatutavoitteiden mu-

kaisesti ja kehittää toimin-

taansa. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-

mien,  

-välineiden ja ma-

teriaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Hitsauksiin sekä 

niihin liittyvien 

asennusten työme-

netelmien hallinta 

työskentelee ohjatusti 

osaamallaan asennus- ja 

hitsausmenetelmällä 

(kaasu- tai kaarihitsaus)  

työskentelee johdonmu-

kaisesti valitsemallaan 

asennus- ja hitsausme-

netelmällä (kaasu-, 

puikko- tai TIG-hitsaus) 

ja arvioi sen soveltu-

vuutta työn edetessä 

 

työskentelee johdonmukai-

sesti valitsemallaan asen-

nus- ja hitsausmenetel-

mällä (kaasu-, puikko- tai 

TIG-hitsaus) ja arvioi sen 

soveltuvuutta työn ede-

tessä sekä sopeuttaa työs-

kentelynsä muuttuviin olo-

suhteisiin 
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Hitsauksiin sekä 

siihen liittyvien 

asennusten työväli-

neiden ja materiaa-

lien hallinta 

käyttää ohjeistettuna teh-

tävässä tarvittavia asen-

nus- ja hitsaustyövälineitä 

käyttää tehtävässä tar-

vittavia asennus- ja hit-

saustyövälineitä oikein 

käyttää tehtävässä tarvit-

tavia asennus- ja hitsaus-

työvälineitä oikein ja hyö-

dyntää niitä työssään 

asettaa ohjeistettuna hit-

sausvirrat, kaasunvirtauk-

set sekä muut tarvittavat 

suureet oikeisiin arvoihin 

asettaa hitsausvirrat, 

kaasunvirtaukset sekä 

muut tarvittavat suureet 

tarvittaviin arvoihin 

säätää hitsausvirrat, kaa-

sunvirtaukset sekä muut 

tarvittavat suureet oikeisiin 

arvoihin sekä tarvittaessa 

muuttaa niitä 

pitää asennus- ja hitsaus-

välineet käyttökunnossa 

pitää asennus- ja hit-

sausvälineet käyttökun-

nossa 

pitää asennus- ja hitsaus-

välineet käyttökunnossa 

käyttää työssään tavalli-

simpia hitsausmateriaa-

leja ja lisäaineita. 

käyttää työpiirustuk-

sissa ja ohjeissa ilmoi-

tettuja hitsausmateriaa-

leja ja -lisäaineita siten, 

että materiaalihukka on 

mahdollisimman pieni. 

käyttää taloudellisesti työ-

piirustuksissa ja ohjeissa 

ilmoitettuja hitsausmateri-

aaleja 

ja lisäaineita siten, että 

materiaalihukkaa ei synny. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

LVI-piirustusten ja 

ohjeiden tulkitsemi-

nen 

ymmärtää LVI-piirustuksia 

ja hitsauslisäaineiden oh-

jeistuksia 

ymmärtää LVI-piirustuk-

sia ja hitsauslisäainei-

den ohjeistuksia 

hyödyntää työssään LVI-

piirustuksia sekä hitsausli-

säaineiden ohjeita 

Hitsauksen perus-

käsitteiden, materi-

aalien ja lisäainei-

den tunteminen 

tietää hitsaustekniikkaan 

liittyvät peruskäsitteet, sa-

naston ja menetelmien 

periaatteet sekä hitsausli-

säaineet 

tietää hitsaustekniik-

kaan liittyvät peruskäsit-

teet, sanaston ja mene-

telmien periaatteet sekä 

tietää eri materiaalien 

hitsaustavat sekä hit-

sauslisäaineet 

hallitsee hitsaustekniik-

kaan liittyvät peruskäsit-

teet, sanaston ja menetel-

mien periaatteet sekä tie-

tää eri materiaalien hit-

saustavat sekä hitsausli-

säaineet 

Hitsausmenetel-

mien tunteminen 

tietää perushitsaus-mene-

telmät LVI-alan eri osa-

alueille 

tietää perushitsaus-me-

netelmät LVI-alan eri 

osa-alueille 

tietää eri hitsausmenetel-

mien soveltuvuuden LVI-

alan eri osa-alueille 
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hallitsee perustiedot myös 

polttoleikkauksesta, vas-

tushitsauksesta ja MIG-

/MAG-hitsauksesta 

hallitsee perustiedot 

myös polttoleikkauk-

sesta, vastushitsauk-

sesta ja MIG-/MAG-hit-

sauksesta 

on perehtynyt myös poltto-

leikkaukseen, vastushit-

saukseen sekä MIG-

/MAG-hitsaukseen 

tietää perusasioita niuk-

kaseosteisten ja ruostu-

mattomien terästen hit-

sauksesta 

tietää niukkaseosteisten 

ja ruostumattomien te-

rästen hitsauksen 

tietää niukkaseosteisten ja 

ruostumattomien terästen 

sekä alumiinin hitsauksen 

tietää silmämääräisen tar-

kistusmenetelmän. 

tietää silmämääräisen 

tarkistusmenetelmän 

sekä muita sauman tar-

kistusmenetelmiä. 

hallitsee perustiedot eri 

tarkistus-menetelmistä ja 

niiden käyttö-kohteista. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

4.  Elinikäisen oppi-

misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvalli-

suus ja toiminta-

kyky 

 

asennoituu myönteisesti 

turvalliseen toimintaan 

sekä välttää riskejä työs-

sään 

vastaa toimintansa tur-

vallisuudesta 

kehittää toimintaansa tur-

vallisemmaksi 

noudattaa työstä annet-

tuja turvallisuusohjeita 

eikä aiheuta vaaraa itsel-

leen 

noudattaa työyhteisön 

ohjeita ja ottaa huomi-

oon työssään työyhtei-

sön muut jäsenet sekä 

huomioi myös jälkivarti-

oinnin tarpeen 

havaitsee ja tunnistaa työ-

hönsä liittyvät vaarat ja il-

moittaa niistä sekä huoleh-

tii tarvittavista jälkivartioin-

neista 

käyttää turvallisesti ohjei-

den mukaisia suojaimia, 

työvälineitä ja työmenetel-

miä 

varmistaa työvälineiden 

ja materiaalien turvalli-

suuden sekä poistaa 

käytöstä vialliset työväli-

neet ja vie ne huoltoon 

arvioi suojainten, työväli-

neiden ja työmenetelmien 

soveltuvuutta kyseiseen 

työhön 

Oppiminen ja on-

gelmanratkaisu 

arvioi ohjattuna omaa työ-

tään 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatu-

vaatimusten mukaisesti 
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noudattaa työaikoja. noudattaa työaikoja. noudattaa työaikoja ja 

neuvottelee mahdollisista 

poikkeamista. 

 

 

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 

• tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laa-

ditun luettelon mukaisesti 

• käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työväli-

neitä 

• tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset vesi- ja 

viemärijärjestelmiin liittyvät asennustyöt 

• huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet 

• tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt 

• toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä 

• toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa 

• arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua 

• raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. 

 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-

jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 

Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-

nustettua. 

 

Oppimisen arviointi 

 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-

mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-

sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-

oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 

ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 

tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
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dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-

tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 

osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-

nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 

sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvioin-

tiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-

tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 

perusteessa. 

 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 

Työprosessin hallinta 

 

 Oman työskentelyn sekä vesijohto- ja viemärijärjestelmien 
asennusten suunnittelu 

 Vesijohto- ja viemärijärjestelmien taloudellinen ja laadukas 
asentaminen 

 

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

 

 Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien työme-
netelmien hallinta 

 Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien 
työvälineiden ja materiaalin hallinta 

 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 

 LVI-piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen  

 Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien järjes-
telmien ja laitteiden tunteminen 

 Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien materi-
aalien ominaisuuksien tunteminen 

 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 
 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-

misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla vesijohtoasen-

nustehtäviin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoi-

tettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 

ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-

sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 

osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.   

 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 

tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-

vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  

 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 asiakaskohteet 
 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, esseet, tuote  
 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-

tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja tu-

kevat opiskelijan oppimista tukenaan esim. koulunkäyntiohjaaja. 

 

 reflektointi 

 etäohjaus 

 tuutortoiminta 

 yksilöllinen ohjaus 

 ohjaus- ja arviointikeskustelut 

 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 viestintä omalla äidinkielellä 

 matemaattinen osaaminen 

 oppimistaidot 

 sosiaaliset ja kansalaistaidot 

 aloitekyky 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 yhteistyön pelisäännöt 

 luottamuksen rakentaminen 

 vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa 

 tilanneherkkyys ja joustava käyttäytyminen 

 ammattietiikka 
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 toimintaperiaatteet 

 toimii kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu ja vapaa-aikana 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään 

 työskentelee ergonomisesti 

 ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja ter-
veyshaittoja 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista 

 toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 

 suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

 toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 

 kestävä kehitys 

 osaa rakentaa tulevaisuutta ekologisesti taloudellisesti, so-
siaalisesti ja kulttuurisesti 

 estetiikka 

 kykyä käsitteellistää asioita ja käsitellä teoreettisia työka-
luja 

 osaa tarkastella ympäristössä esiintyviin ilmiöitä 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja 

 edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä 

 kehittää median käyttötaitoja 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 osaa ratkaista matemaattisia ongelmia 

 teknologia ja tietotekniikka 

 osaa käyttää ja hyödyntää tietotekniikan välineitä 

 osaa yleisimmät tietotekniikan ohjelmistot 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 ymmärtää arvojen, asenteiden, kulttuurien ja motivaation 
merkityksen kotimaassa sekä ulkomailla 

 ottaa osaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja pyrkii vaikut-
tamaan 

Kestävä kehitys Ottaa huomioon tekemisessään ekologisen, sosiaalisen ja taloudelli-

sen toimintatavan. 

 

 Edesauttaa tekemisellään ja toiminnoillaan pienentämään 
päästöjä, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään ympä-
ristökuormitusta. 

  Edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

 Omaa asentamisessa ja materiaaleissa taloudellisen ja ener-
giatehokkaan ajattelutavan turvallisen ja terveellisen lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 

osiin 

Yhteisten aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin niin, että ne tuke-

vat oppilaan ammatillista osaamista ja elinikäistä oppimista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 

tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen 

etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-

lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 

sekä vesijohto- ja 

viemärijärjestelmien 

asennusten suunnit-

telu  

valitsee ohjattuna tilan-

teeseen sopivan työ-

menetelmän, -välineet 

ja materiaalit hyväksyt-

tävän lopputuloksen 

saamiseksi 

valitsee tilanteeseen tar-

koituksenmukaisen työ-

menetelmän, -välineet ja 

materiaalit hyväksyttä-

vän lopputuloksen saa-

miseksi 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvan työme-

netelmän, -välineet ja ma-

teriaalit taloudellisen ja laa-

dukkaan lopputuloksen 

saamiseksi 

Vesijohto- ja viemäri-

järjestelmien talou-

dellinen ja laadukas 

asentaminen 

tarvitsee seuraavan 

työvaiheen oivaltami-

seen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä 

ja ennakoi tulevat työ-

vaiheet oma-aloitteisesti 

selviytyy työtehtävästä su-

juvasti ja ennakoi tulevat 

työvaiheet sekä huomioi ne 

toiminnassaan itsenäisesti 

toimii ohjattuna asetet-

tujen laatutavoitteiden 

mukaisesti. 

toimii asetettujen laatu-

tavoitteiden mukaisesti. 

toimii asetettujen laatuta-

voitteiden mukaisesti ja ke-

hittää toimintaansa laatuta-

voitteiden saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmien, 

välineiden ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Vesijohto- ja viemäri-

järjestelmien asen-

nuksiin liittyvien työ-

menetelmien hallinta 

työskentelee ohjatusti 

valitsemallaan työme-

netelmällä ohjeistettuna 

ohjeiden mukaisesti 

työskentelee valitsemal-

laan työmenetelmällä ja 

arvioi sen soveltuvuutta 

työn edetessä 

sopeuttaa työskentelynsä 

muuttuviin olosuhteisiin it-

senäisesti 

Vesijohto- ja viemäri-

järjestelmien asen-

käyttää ja huoltaa tar-

vittavia työvälineitä oh-

jeistettuna ohjeiden 

mukaisesti 

käyttää ja huoltaa tar-

vittavia työvälineitä oh-

jeiden mukaisesti 

käyttää tarvittavia työväli-

neitä oikein sekä huoltaa 

käyttämänsä välineet 
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nuksiin liittyvien työ-

välineiden ja materi-

aalin hallinta 

käyttää ohjeistettuna 

materiaaleja huolelli-

sesti ja taloudellisesti. 

käyttää materiaaleja nii-

den ominaisuuksien 

edellyttämällä tavalla. 

hyödyntää materiaalien 

ominaisuuksia työssään. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

LVI-piirustusten ja 

asiakirjojen tulkitse-

minen 

ymmärtää LVI-piirustuk-

sia 

ymmärtää ja tulkitsee 

LVI-piirustuksia 

ymmärtää ja tulkitsee LVI-

piirustuksia, LVI-työselitystä 

ja tarvittavia RYL-ohjeistuk-

sia 

tietää joitakin viran-

omais-määräyksiä sekä 

ohjeita 

 

tietää vesi- ja viemäri-

asennuksiin liittyviä vi-

ranomaismääräyksiä 

sekä ohjeita 

tietää vesi- ja viemäri-asen-

nuksiin liittyvät viranomais-

määräykset ja ohjeet  

laatii ohjeistettuna pii-

rustusten perusteella 

tarvittavat tarvikeluette-

lot sekä noutaa ne oh-

jatusti 

laatii piirustusten perus-

teella tarvittavat tarvike-

luettelot sekä noutaa 

tarvikkeet luettelon mu-

kaisesti sovitusta koh-

teesta 

laatii piirustusten ja työseli-

tyksen perusteella tarvitta-

vat tarvikeluettelot sekä 

noutaa itsenäisesti tarvik-

keet luettelon mukaisesti 

Vesijohto- ja viemä-

rijärjestelmien asen-

nuksiin liittyvien jär-

jestelmien ja laittei-

den tunteminen 

ymmärtää yleisimpien 

vesi- ja viemärijärjes-

telmien toimintaperiaat-

teet 

ymmärtää veden käsit-

telyn yleisimpien vesi- 

ja viemärijärjestelmien 

toimintaperiaatteen ja 

niissä käytettävien lait-

teiden toiminnan 

ymmärtää veden käsittelyn 

sekä vesi- ja viemärijärjes-

telmien toimintaperiaatteen 

ja niissä käytettävien laittei-

den toiminnan 

Vesijohto- ja viemä-

rijärjestelmien asen-

nuksiin liittyvien ma-

teriaalien ominai-

suuksien tunteminen 

tunnistaa vesi- ja vie-

märijärjestelmien 

asennustöissä käytet-

täviä laitteita ja materi-

aaleja. 

valitsee vesi- ja viemä-

rijärjestelmien asennus-

töissä käytettäviä lait-

teita ja materiaaleja tar-

koituksenmukaisesti. 

valitsee vesi- ja viemärijär-

jestelmien asennustöissä 

käytettäviä laitteita ja materi-

aaleja tarkoituksenmukai-

sesti sekä ottaa huomioon 

materiaalin fysikaaliset omi-

naisuudet. 
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ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-

misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky 

asennoituu myöntei-

sesti turvalliseen toi-

mintaan sekä välttää 

riskejä työssään 

vastaa toimintansa tur-

vallisuudesta 

kehittää toimintaansa tur-

vallisemmaksi 

noudattaa työstä an-

nettuja turvallisuusoh-

jeita eikä aiheuta vaa-

raa itselleen 

noudattaa työyhteisön 

ohjeita ja ottaa huomioon 

työssään työyhteisön 

muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa työ-

hönsä liittyvät vaarat ja il-

moittaa niistä 

 

käyttää turvallisesti 

ohjeiden mukaisia 

suojaimia, työvälineitä 

ja työmenetelmiä 

varmistaa työvälineiden 

ja materiaalien turvalli-

suuden sekä poistaa käy-

töstä vialliset työvälineet 

ja vie ne huoltoon 

arvioi suojainten, työvälinei-

den ja työmenetelmien so-

veltuvuutta kyseiseen työ-

hön 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

laskee työajan ja ma-

teriaalimenekin ohjei-

den mukaisesti 

laskee työajan ja materi-

aalimenekin ohjeiden 

mukaisesti, mutta toteu-

tumassa on vielä poik-

keamia 

laskee työajan ja materiaali-

menekin ja toteuttaa työn 

laskettujen menekkien mu-

kaisesti 

arvioi ohjattuna omaa 

työtään 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatu-

vaatimusten mukaisesti 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö  

toimii yhteistyössä eri-

laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yhteis-

työssä erilaisten ihmisten 

kanssa ja huomioi toimin-

nassaan eri sidosryhmien 

tarpeet 

toimii rakentavassa yhteis-

työssä erilaisten ihmisten 

kanssa ja suunnittelee työ-

tään eri sidosryhmien tarpei-

den pohjalta 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja 

sekä työryhmänsä ko-

keneempien jäsenten 

antamia ohjeita 

noudattaa työaikoja  noudattaa työaikoja ja neuvot-

telee mahdollisista poikkea-

mista 

ei aiheuta häiriöitä ja 

käyttäytyy asiallisesti 

hyvien käytöstapojen 

mukaisesti. 

käyttäytyy asiallisesti hy-

vien käytöstapojen mukai-

sesti. 

noudattaa yleisiä ja sovittuja 

käyttäytymissääntöjä sekä toi-

mintatapoja. 
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VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 45 OSP 

 

LVI-korjausrakentaminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 

 järjestää korjauksen aikaiset LVI-tekniset korvaavat toiminnot 

 suojata puretun rakenteen mahdollisilta lisävaurioilta 

 asentaa tarvittavat turvalaitteet vaarallisten paikkojen suojaksi 

 lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä pienehköjä rakennustekni-
siä töitä 

 suunnitella korjauksissa käytettävää asennustapaa ja materi-
aalin käyttöä 

 soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään 

 laatia kiinteistön käyttäjille kiinteistön käyttöön liittyviä tiedot-
teita ja ohjeistuksia 

 työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja 
urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaa-
miseksi 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-

jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 

Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-

nustettua. 

 

Oppimisen arviointi 

 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-

mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-

sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-

oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 

ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 

tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-

dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-

tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
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osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-

nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 

sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvioin-

tiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-

tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 

perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 

 Oman työskentelyn ja LVI-korjausrakentamiseen liittyvien töi-
den suunnittelu 

  LVI-korjausrakentamiseen liittyvien töiden taloudellinen ja laa-
dukas toteuttaminen 
 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 

  LVI-korjausrakentamiseen liittyvien työmenetelmien hallinta  

 LVI-korjausrakentamiseen liittyvien työvälineiden ja materiaa-
lin hallinta  

 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 

 LVI-piirustusten tulkitseminen 

 LVI-korjausrakentamiseen  
liittyvien materiaalien ominaisuuksien tunteminen 

 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö  

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-

misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla LVI-korjausra-

kentamiseen liittyviin töihin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuu-

dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perus-

teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-

reitä.  

 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-

sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 

osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.   

 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 

tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-

vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 asiakaskohteet 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, esseet, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-

tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja tu-

kevat opiskelijan oppimista tukenaan esim. koulunkäyntiohjaaja. 

 

 reflektointi 

 etäohjaus 

 tuutortoiminta 

 yksilöllinen ohjaus 

 ohjaus- ja arviointikeskustelut 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 viestintä omalla äidinkielellä 

 matemaattinen osaaminen 

 oppimistaidot 

 sosiaaliset ja kansalaistaidot 

 aloitekyky 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 yhteistyön pelisäännöt 

 luottamuksen rakentaminen 

 vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa 

 tilanneherkkyys ja joustava käyttäytyminen 

 ammattietiikka 

 toimintaperiaatteet 

 toimii kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu ja vapaa-aikana 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään 

 työskentelee ergonomisesti 

 ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja ter-
veyshaittoja 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista 

 toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 

 suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 
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 toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 

 kestävä kehitys 

 osaa rakentaa tulevaisuutta ekologisesti taloudellisesti, so-
siaalisesti ja kulttuurisesti 

 estetiikka 

 kykyä käsitteellistää asioita ja käsitellä teoreettisia työka-
luja 

 osaa tarkastella ympäristössä esiintyviin ilmiöitä 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja 

 edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä 

 kehittää median käyttötaitoja 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 osaa ratkaista matemaattisia ongelmia 

 teknologia ja tietotekniikka 

 osaa käyttää ja hyödyntää tietotekniikan välineitä 

 osaa yleisimmät tietotekniikan ohjelmistot 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 ymmärtää arvojen, asenteiden, kulttuurien ja motivaation 
merkityksen kotimaassa sekä ulkomailla 

 ottaa osaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja pyrkii vaikut-
tamaan 

Kestävä kehitys Ottaa huomioon tekemisessään ekologisen, sosiaalisen ja taloudelli-

sen toimintatavan. 

 

 Edesauttaa tekemisellään ja toiminnoillaan pienentämään 
päästöjä, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään ympä-
ristökuormitusta. 

  Edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

 Omaa asentamisessa ja materiaaleissa taloudellisen ja ener-
giatehokkaan ajattelutavan turvallisen ja terveellisen lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 

osiin 

Yhteisten aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin niin, että ne tuke-

vat oppilaan ammatillista osaamista ja elinikäistä oppimista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 

tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen 

etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-

lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn ja 

LVI-korjausrakentami-

seen liittyvien töiden 

suunnittelu 

 

valitsee ohjeistettuna 

tilanteeseen työmene-

telmän, -välineet ja 

materiaalit hyväksyt-

tävän lopputuloksen 

saamiseksi 

valitsee tilanteeseen tar-

koituksenmukaisen työ-

menetelmän, -välineet ja 

materiaalit hyväksyttävän 

lopputuloksen saa-

miseksi 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvan työme-

netelmän, -välineet ja ma-

teriaalit taloudellisen ja 

laadukkaan lopputuloksen 

saamiseksi 
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LVI-korjausrakentami-

seen liittyvien töiden 

taloudellinen ja laadu-

kas toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 

työvaiheen oivaltami-

seen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä ja 

ennakoi tulevat työvai-

heet toimien oma-aloittei-

sesti 

selviytyy työtehtävästä su-

juvasti ja ennakoi tulevat 

työvaiheet sekä huomioi 

ne toiminnassaan toimien 

oma-aloitteisesti ja itsenäi-

sesti 

toimii ohjattuna työlle 

asetettujen laatuta-

voitteiden mukaisesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-

sesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-

sesti ja kehittää toimin-

taansa laatutavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  

-välineiden ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 

LVI-korjausrakentami-

seen liittyvien työme-

netelmien hallinta 

työskentelee ohjatusti 

valitsemallaan työme-

netelmällä ohjeistet-

tuna ohjeiden mukai-

sesti 

työskentelee valitsemal-

laan työmenetelmällä ja 

arvioi sen soveltuvuutta 

työn edetessä 

sopeuttaa itsenäisesti 

työskentelynsä muuttuviin 

olosuhteisiin 

LVI-korjausrakentami-

seen liittyvien työväli-

neiden ja materiaalin 

hallinta 

käyttää ja huoltaa työ-

välineitä ohjeistettuna 

ohjeiden mukaisesti 

käyttää ja huoltaa tarvit-

tavia työvälineitä ohjei-

den mukaisesti 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvat työväli-

neet, käyttää niitä oikein 

sekä huoltaa käyttämänsä 

välineet 

käyttää materiaaleja 

niiden ominaisuuksien 

edellyttämällä tavalla 

käyttää materiaaleja huo-

lellisesti ja taloudellisesti 

 

hyödyntää materiaalien 

ominaisuuksia työssään 

lajittelee jätteet opas-

tettuna. 

lajittelee jätteet ohjeiden 

mukaan. 

pitää työympäristön puh-

taana ja järjestyksessä 

koko työvaiheen ajan ot-

taen huomioon kierrätyk-

sen ja lajittelun merkityk-

sen. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

LVI-piirustusten tulkit-

seminen 

valitsee ja laskee oh-

jeistettuna LVI-piirus-

tuksista työhön tarvit-

tavan materiaalin 

valitsee ja laskee LVI-pii-

rustuksista työhön tarvit-

tavan materiaalin 

valitsee ja laskee LVI-pii-

rustuksista työhön tarvitta-

van materiaalin sekä käyt-

tää materiaalia taloudelli-

sesti 
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LVI-korjausrakentami-

seen liittyvien materi-

aalien ominaisuuksien 

tunteminen 

tunnistaa LVI-korjaus-

rakentamiseen liitty-

vissä asennustöissä 

käytettäviä laitteita ja 

materiaaleja. 

valitsee LVI-korjausra-

kentamiseen liittyviin 

asennustöihin tarkoituk-

senmukaisesti käytettä-

viä laitteita ja materiaa-

leja. 

valitsee LVI-korjausraken-

tamiseen liittyvissä asen-

nustöissä tarkoituksenmu-

kaisesti käytettäviä lait-

teita ja materiaaleja sekä 

ottaa huomioon materiaa-

lin fysikaaliset ominaisuu-

det. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppimi-

sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky 

asennoituu myöntei-

sesti turvalliseen toi-

mintaan sekä välttää 

riskejä työssään 

vastaa toimintansa tur-

vallisuudesta 

kehittää toimintaansa tur-

vallisemmaksi 

noudattaa työstä an-

nettuja turvallisuusoh-

jeita eikä aiheuta vaa-

raa itselleen 

noudattaa työyhteisön 

ohjeita ja ottaa huomioon 

työssään työyhteisön 

muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa työ-

hönsä liittyvät vaarat ja il-

moittaa niistä 

 

käyttää turvallisesti 

ohjeiden mukaisia 

suojaimia, työvälineitä 

ja työmenetelmiä 

varmistaa työvälineiden 

ja materiaalien turvalli-

suuden sekä poistaa 

käytöstä vialliset työväli-

neet ja vie ne huoltoon 

arvioi suojainten, työväli-

neiden ja työmenetelmien 

soveltuvuutta kyseiseen 

työhön 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

laskee työajan ja ma-

teriaalimenekin ohjei-

den mukaisesti 

laskee työajan ja materi-

aalimenekin ohjeiden 

mukaisesti, mutta toteu-

tumassa on vielä poik-

keamia 

laskee työajan ja materi-

aalimenekin ja toteuttaa 

työn laskettujen menek-

kien mukaisesti 

arvioi ohjattuna omaa 

työtään 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatu-

vaatimusten mukaisesti 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö  

toimii yhteistyössä eri-

laisten ihmisten 

kanssa 

toimii rakentavassa yh-

teistyössä erilaisten ih-

misten kanssa ja huomioi 

toiminnassaan eri sidos-

ryhmien tarpeet 

toimii rakentavassa yhteis-

työssä erilaisten ihmisten 

kanssa ja suunnittelee työ-

tään eri sidosryhmien tar-

peiden pohjalta 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja 

sekä työryhmänsä ko-

keneempien jäsenten 

antamia ohjeita 

noudattaa työaikoja sekä 

työryhmänsä kokeneem-

pien jäsenten antamia 

ohjeita 

noudattaa työaikoja ja 

neuvottelee mahdollisista 

poikkeamista 

ei aiheuta häiriöitä ja 

käyttäytyy asiallisesti 

hyvien käytöstapojen 

mukaisesti. 

käyttäytyy asiallisesti hy-

vien käytöstapojen mu-

kaisesti. 

noudattaa yleisiä ja sovit-

tuja käyttäytymissääntöjä 

sekä toimintatapoja. 
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Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 

 lukea ja tulkita lämmitysjärjestelmien piirustuksia 

  soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään ja kyke-

nee toimimaan sujuvasti myös muista kulttuureista tulevien 

kanssa  

 tehdä tavallisimmat lämmitysjärjestelmissä tarvittavat mittauk-

set  

 tehdä mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja käyttää 

nomogrammeja  

 laatia mittauksista tarvittavat dokumentit  

  soveltaa mittaustuloksia työn vaatimiin jatkotoimiin  

 tasapainoittaa lämmitysverkoston vesivirrat jollakin tasapaino-

tusmenetelmällä   

 laatia tasapainotustyöstä pöytäkirjat  

 osaa käyttää lämmitysjärjestelmien automatiikkaa  

 arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti  

 osaa työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien 

ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaa-

miseksi.  

 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-

jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 

Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-

nustettua. 

 

Oppimisen arviointi 

 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-

mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-

sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-

oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 

ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 

tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

 

Osaamisen arviointi 
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Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-

dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-

tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 

osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-

nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 

sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvioin-

tiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-

tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 

perusteessa. 

 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta   

 

 Oman työskentelyn ja mittaus/säätötyön suunnittelu 

 Mittaus- ja säätötyön taloudellinen ja laadukas toteuttaminen 
 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 

 Mittaus- ja tasapainotustöihin liittyvien mittaus / tasapainotus-
menetelmien hallinta 

 Mittaus- ja tasapainotustöihin liittyvien mittalaiteiden ja taulu-
koiden käyttäminen 

 Mittaus- ja tasapainotustöihin liittyvät mittaus- ja tasapainotus-
pöytäkirjat 

  Lämmitysautomatiikan hallinta   
 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 

 LVI-piirustusten ja ohjeiden tulkitseminen 

 Järjestelmien toimintaperiaatteiden tunteminen 

 LVI-automaation tunteminen 

 Sisäilmasto ja energiatalous 
 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö   

 Ammattietiikka 
 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-

misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla pienen lämmi-

tysverkoston mittaus- ja tasapainotustehtäviin työkohteessa sekä teke-

mällä samalla työstään mittaus- ja säätöpöytäkirjan. Työtä tehdään 

siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-

non perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-

teita ja kriteereitä.  
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-

sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 

osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.   

 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 

tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-

vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 asiakaskohteet 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, esseet, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-

tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja tu-

kevat opiskelijan oppimista tukenaan esim. koulunkäyntiohjaaja. 

 

 reflektointi 

 etäohjaus 

 tuutortoiminta 

 yksilöllinen ohjaus 

 ohjaus- ja arviointikeskustelut 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 viestintä omalla äidinkielellä 

 matemaattinen osaaminen 

 oppimistaidot 

 sosiaaliset ja kansalaistaidot 

 aloitekyky 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 yhteistyön pelisäännöt 

 luottamuksen rakentaminen 

 vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa 

 tilanneherkkyys ja joustava käyttäytyminen 

 ammattietiikka 

 toimintaperiaatteet 

 toimii kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
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 toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu ja vapaa-aikana 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään 

 työskentelee ergonomisesti 

 ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja ter-
veyshaittoja 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista 

 toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 

 suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

 toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 

 kestävä kehitys 

 osaa rakentaa tulevaisuutta ekologisesti taloudellisesti, so-
siaalisesti ja kulttuurisesti 

 estetiikka 

 kykyä käsitteellistää asioita ja käsitellä teoreettisia työka-
luja 

 osaa tarkastella ympäristössä esiintyviin ilmiöitä 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja 

 edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä 

 kehittää median käyttötaitoja 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 osaa ratkaista matemaattisia ongelmia 

 teknologia ja tietotekniikka 

 osaa käyttää ja hyödyntää tietotekniikan välineitä 

 osaa yleisimmät tietotekniikan ohjelmistot 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 ymmärtää arvojen, asenteiden, kulttuurien ja motivaation 
merkityksen kotimaassa sekä ulkomailla 

 ottaa osaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja pyrkii vaikut-
tamaan 

Kestävä kehitys Ottaa huomioon tekemisessään ekologisen, sosiaalisen ja taloudelli-

sen toimintatavan. 

 

 Edesauttaa tekemisellään ja toiminnoillaan pienentämään 
päästöjä, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään ympä-
ristökuormitusta. 

  Edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

 Omaa asentamisessa ja materiaaleissa taloudellisen ja ener-
giatehokkaan ajattelutavan turvallisen ja terveellisen lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 

osiin 

Yhteisten aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin niin, että ne tuke-

vat oppilaan ammatillista osaamista ja elinikäistä oppimista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 

tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen 

etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-

lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 
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ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 

ja mittaus-/säätötyön 

suunnittelu 

valitsee ohjeistettuna 

tilanteeseen mittaus-

/säätömenetelmän, -

välineet ja taulukot 

valitsee tilanteeseen tar-

koituksenmukaisen mit-

taus-/säätömenetelmän, -

välineet ja taulukot hyväk-

syttävän lopputuloksen 

saamiseksi 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvan mittaus-

/säätömenetelmän, -väli-

neet ja taulukot laaduk-

kaan lopputuloksen saa-

miseksi 

Mittaus- ja säätötyön 

taloudellinen ja laa-

dukas toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 

työvaiheen oivaltami-

seen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä ja 

ennakoi tulevat työvai-

heet toimien oma-aloittei-

sesti 

selviytyy työtehtävästä su-

juvasti ja ennakoi tulevat 

työvaiheet sekä huomioi 

ne toiminnassaan toimien 

oma-aloitteisesti ja itsenäi-

sesti 

toimii ohjeistettuna 

työlle asetettujen laatu-

tavoitteiden mukaisesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-

sesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-

sesti ja kehittää toimin-

taansa laatutavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  

-välineiden ja mate-

riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Mittaus- ja tasapai-

notustöihin liittyvien 

mittaus/ tasapaino-

tusmenetelmien hal-

linta 

Työskentelee ohjatusti 

valitulla mittaus- ja ta-

sapainotus-menetel-

mällä 

Työskentelee johdonmu-

kaisesti valitsemallaan 

mittaus- ja tasapainotus-

menetelmällä 

Työskentelee johdonmu-

kaisesti valitsemallaan mit-

taus- ja tasapainotusme-

netelmällä ja arvioi sen so-

veltuvuutta työn edetessä 

Mittaus- ja tasapai-

notustöihin liittyvien 

mittalaiteiden ja tau-

lukoiden käyttämi-

nen. 

käyttää ohjeistettuna 

työtehtävässä tarvitta-

via mittalaitteita ja tau-

lukoita oikein 

käyttää työtehtävässä 

tarvittavia mittalaitteita 

ja taulukoita oikein 

käyttää itsenäisesti työteh-

tävässä tarvittavia mittalait-

teita ja taulukoita oikein ja 

hyödyntää niitä työssään 

Mittaus- ja tasapai-

notustöihin liittyvät 

mittaus- ja tasapai-

notuspöytäkirjat 

laatii ohjeistettuna työs-

tään hyväksytyn mit-

taus- ja tasapainotus-

pöytäkirjan 

laatii työstään hyväksy-

tyn mittaus- ja tasapai-

notuspöytäkirjan 

laatii työstään hyväksytyn 

mittaus- ja tasapainotus-

pöytäkirjan 

Lämmitysautomatii-

kan hallinta  

käyttää ohjeistettuna 

lämmityksen yksik-

kösäätimiä. 

käyttää itsenäisesti läm-

mityksen yksikkösääti-

miä. 

käyttää itsenäisesti lämmi-

tyksen automaattisia tasa-

painotuslaitteita. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 
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3. Työn perustana 

olevan tiedon hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

LVI-piirustusten ja 

ohjeiden tulkitsemi-

nen 

ymmärtää LVI-piirus-

tuksia 

ymmärtää LVI-piirus-

tuksia ja käyttää laite-

valmistajien ohjekirjoja  

hyödyntää työssään LVI-pii-

rustuksia ja laitevalmistajien 

ohjekirjoja  

Järjestelmien toimin-

taperiaatteiden tun-

teminen 

tietää lämmitysjärjestel-

mien toimintaperiaat-

teita ja tietää niissä 

käytettyjä laitteita 

tietää lämmitys järjes-

telmien toimintaperiaat-

teet ja tietää niissä ta-

sapainotukseen tarvitta-

vat laitteet 

tietää lämmitysjärjestelmien 

toimintaperiaatteet ja tietää 

niissä tasapainotukseen tar-

vittavat laitteet sekä niiden 

asennuskohteet 

Mittausten perustei-

den tunteminen 

tietää lämpötilojen, 

ilma- ja vesivirtojen ja 

äänitason mittauspe-

rusteita 

tietää lämpötilojen, 

ilma- ja vesivirtojen ja 

äänitason mittauspe-

rusteita 

tietää lämpötilojen, ilma- ja 

vesivirtojen ja äänitason 

mittausperusteita sekä nii-

den sovellutukset 

LVI-automaation 

tunteminen 

tietää lämmitysauto-

maation perusteita 

sekä lukee ohjeistet-

tuna toimintakaavioita 

tietää lämmitysauto-

maation perusteet sekä 

lukee osittain toiminta-

kaavioita 

tietää lämmitysautomaation 

perusteet sekä toiminnat ja 

tulkitsee toimintakaavioita 

Sisäilmasto ja ener-

giatalous 

ymmärtää vesivirtojen 

tasapainotuksen merki-

tyksen sisäilmaston ja 

energiatalouden kan-

nalta. 

ymmärtää vesivirtojen 

tasapainotuksen merki-

tyksen sisäilmaston ja 

energiatalouden kan-

nalta. 

ymmärtää vesivirtojen tasa-

painotuksen merkityksen 

laitoksen toiminnan, sisäil-

maston ja energiatalouden 

kannalta. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-

misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky 

asennoituu myöntei-

sesti turvalliseen toi-

mintaan sekä välttää 

riskejä työssään 

vastaa toimintansa tur-

vallisuudesta 

kehittää toimintaansa turval-

lisemmaksi 

noudattaa työstä annet-

tuja turvallisuusohjeita 

eikä aiheuta vaaraa it-

selleen 

noudattaa työyhteisön 

ohjeita ja ottaa huomi-

oon työssään työyhtei-

sön muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa työ-

hönsä liittyvät vaarat ja il-

moittaa niistä 
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käyttää turvallisesti oh-

jeiden mukaisia suo-

jaimia, työvälineitä ja 

työmenetelmiä 

varmistaa työvälineiden 

ja materiaalien turvalli-

suuden sekä poistaa 

käytöstä vialliset työvä-

lineet ja vie ne huoltoon 

arvioi suojainten, työvälinei-

den ja työmenetelmien so-

veltuvuutta kyseiseen työ-

hön 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

laskee työajan ja mate-

riaalimenekin ohjeiden 

mukaisesti 

laskee työajan ja mate-

riaalimenekin ohjeiden 

mukaisesti, mutta toteu-

tumassa on vielä poik-

keamia 

laskee työajan ja materiaali-

menekin ja toteuttaa työn 

laskettujen menekkien mu-

kaisesti 

arvioi ohjattuna omaa 

työtään 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatu-

vaatimusten mukaisesti 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö  

toimii yhteistyössä eri-

laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-

teistyössä erilaisten ih-

misten kanssa ja huo-

mioi toiminnassaan eri 

sidosryhmien tarpeet 

toimii rakentavassa yhteis-

työssä erilaisten ihmisten 

kanssa ja suunnittelee työ-

tään eri sidosryhmien tar-

peiden pohjalta 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja 

sekä työryhmänsä ko-

keneempien jäsenten 

antamia ohjeita 

noudattaa työaikoja 

sekä työryhmänsä ko-

keneempien jäsenten 

antamia ohjeita 

noudattaa työaikoja ja neu-

vottelee mahdollisista poik-

keamista 

ei aiheuta häiriöitä ja 

käyttäytyy asiallisesti 

hyvien käytöstapojen 

mukaisesti. 

käyttäytyy asiallisesti 

hyvien käytöstapojen 

mukaisesti. 

noudattaa yleisiä ja sovittuja 

käyttäytymissääntöjä sekä 

toimintatapoja. 

 

LV-järjestelmien huoltaminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 

 paikantaa LV-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnis-

taa niiden aiheuttajat  

 arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden  

 tehdä normaalit LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot ja 

korjaukset sekä niihin liittyvät työt  

  pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat  

 opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta  

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.  

 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-

jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
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Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-

nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-

mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-

sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-

oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 

ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 

tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-

dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-

tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 

osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-

nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 

sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvioin-

tiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-

tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 

perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta   

 

 Oman työskentelyn ja LV-huoltotöiden suunnittelu 

 LV-huoltotöiden taloudellinen ja laadukas toteuttaminen 
 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 

 LV-huoltotöihin liittyvien työmenetelmien hallinta 

 LV-huoltotöihin liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta 
 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 

 LVI-piirustusten tulkitseminen 

 LV-huoltotöihin liittyvien materiaalien ominaisuuksien tuntemi-
nen 
 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö   

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-

misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla LV-järjestelmien 
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huoltotöihin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoi-

tettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 

ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  

 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-

sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 

osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.   

 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 

tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-

vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 asiakaskohteet 
 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, esseet, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-

tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja tu-

kevat opiskelijan oppimista tukenaan esim. koulunkäyntiohjaaja. 

 

 reflektointi 

 etäohjaus 

 tuutortoiminta 

 yksilöllinen ohjaus 

 ohjaus- ja arviointikeskustelut 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 viestintä omalla äidinkielellä 

 matemaattinen osaaminen 

 oppimistaidot 

 sosiaaliset ja kansalaistaidot 

 aloitekyky 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 yhteistyön pelisäännöt 

 luottamuksen rakentaminen 

 vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa 

 tilanneherkkyys ja joustava käyttäytyminen 
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 ammattietiikka 

 toimintaperiaatteet 

 toimii kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu ja vapaa-aikana 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään 

 työskentelee ergonomisesti 

 ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja ter-
veyshaittoja 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista 

 toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 

 suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

 toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 

 kestävä kehitys 

 osaa rakentaa tulevaisuutta ekologisesti taloudellisesti, so-
siaalisesti ja kulttuurisesti 

 estetiikka 

 kykyä käsitteellistää asioita ja käsitellä teoreettisia työka-
luja 

 osaa tarkastella ympäristössä esiintyviin ilmiöitä 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja 

 edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä 

 kehittää median käyttötaitoja 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 osaa ratkaista matemaattisia ongelmia 

 teknologia ja tietotekniikka 

 osaa käyttää ja hyödyntää tietotekniikan välineitä 

 osaa yleisimmät tietotekniikan ohjelmistot 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 ymmärtää arvojen, asenteiden, kulttuurien ja motivaation 
merkityksen kotimaassa sekä ulkomailla 

 ottaa osaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja pyrkii vaikut-
tamaan 

Kestävä kehitys Ottaa huomioon tekemisessään ekologisen, sosiaalisen ja taloudelli-

sen toimintatavan. 

 

 Edesauttaa tekemisellään ja toiminnoillaan pienentämään 
päästöjä, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään ympä-
ristökuormitusta. 

  Edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

 Omaa asentamisessa ja materiaaleissa taloudellisen ja ener-
giatehokkaan ajattelutavan turvallisen ja terveellisen lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 

osiin 

Yhteisten aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin niin, että ne tuke-

vat oppilaan ammatillista osaamista ja elinikäistä oppimista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 

tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen 

etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-

lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 

ja LV-huoltotöiden 

suunnittelu 

valitsee ohjeistettuna 

tilanteeseen työmene-

telmän, -välineet ja 

materiaalit hyväksyttä-

vän lopputuloksen 

saamiseksi 

valitsee tilanteeseen tar-

koituksenmukaisen työme-

netelmän, -välineet ja ma-

teriaalit hyväksyttävän lop-

putuloksen saamiseksi 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvan työme-

netelmän, -välineet ja ma-

teriaalit taloudellisen ja 

laadukkaan lopputuloksen 

saamiseksi 

LV-huoltotöiden ta-

loudellinen ja laadu-

kas toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 

työvaiheen oivaltami-

seen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä ja 

ennakoi tulevat työvaiheet 

toimien oma-aloitteisesti 

selviytyy työtehtävästä su-

juvasti ja ennakoi tulevat 

työvaiheet sekä huomioi 

ne toiminnassaan toimien 

oma-aloitteisesti ja itsenäi-

sesti 

toimii ohjattuna työlle 

asetettujen laatuta-

voitteiden mukaisesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-

sesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-

sesti ja kehittää toimin-

taansa laatutavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 

-välineiden ja mate-

riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 

LV-huoltotöihin liitty-

vien työmenetelmien 

hallinta 

työskentelee ohjatusti 

valitsemallaan työme-

netelmällä ohjeistettuna 

ohjeiden mukaisesti 

työskentelee valitsemal-

laan työmenetelmällä ja 

arvioi sen soveltuvuutta 

työn edetessä 

sopeuttaa itsenäisesti 

työskentelynsä muuttuviin 

olosuhteisiin 
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LV-huoltotöihin liitty-

vien työvälineiden ja 

materiaalin hallinta 

käyttää ja huoltaa työ-

välineitä ohjeistettuna 

ohjeiden mukaisesti 

käyttää ja huoltaa tarvit-

tavia työvälineitä ohjei-

den mukaisesti 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvat työväli-

neet, käyttää niitä oikein 

sekä huoltaa käyttämänsä 

välineet 

käyttää materiaaleja nii-

den ominaisuuksien 

edellyttämällä tavalla 

käyttää materiaaleja huo-

lellisesti ja taloudellisesti 

 

hyödyntää materiaalien 

ominaisuuksia työssään 

lajittelee jätteet opastet-

tuna. 

lajittelee jätteet ohjeiden 

mukaan. 

pitää työympäristön puh-

taana ja järjestyksessä 

koko työvaiheen ajan ot-

taen huomioon kierrätyk-

sen ja lajittelun merkityk-

sen. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

LVI-piirustusten tul-

kitseminen 

valitsee ja laskee oh-

jeistettuna LVI-piirus-

tuksista työhön tarvitta-

van materiaalin 

valitsee ja laskee LVI-pii-

rustuksista työhön tarvit-

tavan materiaalin 

valitsee ja laskee LVI-pii-

rustuksista työhön tarvitta-

van materiaalin sekä käyt-

tää materiaalia taloudelli-

sesti 

LV-huoltotöihin liitty-

vien materiaalien 

ominaisuuksien tun-

teminen 

tunnistaa LV-huoltotöi-

hin käytettäviä laitteita 

ja materiaaleja. 

valitsee LV-huoltotöihin 

tarkoituksenmukaisesti 

käytettävät laitteet ja ma-

teriaalit. 

valitsee LV-huoltotöissä 

tarkoituksenmukaisesti 

käytettävät laitteet ja ma-

teriaalit sekä ottaa huomi-

oon materiaalin fysikaali-

set ominaisuudet. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-

misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky 

asennoituu myöntei-

sesti turvalliseen toi-

mintaan sekä välttää 

riskejä työssään 

vastaa toimintansa tur-

vallisuudesta 

kehittää toimintaansa tur-

vallisemmaksi 

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 materiaalien turvalli-

suuden sekä poistaa 

käytöstä vialliset työväli-

neet ja vie ne huoltoon 

arvioi suojainten, työväli-

neiden ja työmenetelmien 

soveltuvuutta kyseiseen 

työhön 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

laskee työajan ja mate-

riaalimenekin ohjeiden 

mukaisesti 

laskee työajan ja materi-

aalimenekin ohjeiden 

mukaisesti, mutta toteu-

tumassa on vielä poik-

keamia 

laskee työajan ja materi-

aalimenekin ja toteuttaa 

työn laskettujen menek-

kien mukaisesti 

arvioi ohjattuna omaa 

työtään 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatu-

vaatimusten mukaisesti 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö  

toimii yhteistyössä eri-

laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-

teistyössä erilaisten ih-

misten kanssa ja huomioi 

toiminnassaan eri sidos-

ryhmien tarpeet 

toimii rakentavassa yhteis-

työssä erilaisten ihmisten 

kanssa ja suunnittelee työ-

tään eri sidosryhmien tar-

peiden pohjalta 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja 

sekä työryhmänsä ko-

keneempien jäsenten 

antamia ohjeita 

noudattaa työaikoja sekä 

työryhmänsä kokeneem-

pien jäsenten antamia 

ohjeita 

noudattaa työaikoja ja 

neuvottelee mahdollisista 

poikkeamista 

ei aiheuta häiriöitä ja 

käyttäytyy asiallisesti 

hyvien käytöstapojen 

mukaisesti. 

käyttäytyy asiallisesti hy-

vien käytöstapojen mu-

kaisesti. 

noudattaa yleisiä ja sovit-

tuja käyttäytymissääntöjä 

sekä toimintatapoja. 
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VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

Hybridilaitteistojen asennus 5 osp 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa 

 

 asentaa hybridilaitteistoja lainsäädännön mukaisesti 

 työskennellä hybridilaitteistojen kanssa niin, ettei työturvalli-

suus tai ympäristö vaarannu  

 huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja 

hänellä on voimassaoleva tulityökortti 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-

jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 

Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-

nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-

mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-

sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-

oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 

ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 

tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-

dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-

tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 

osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-

nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 

sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvioin-

tiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-

tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 

perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta   

 

 Oman työskentelyn ja asennustöiden suunnittelu 

 asennustöiden taloudellinen ja laadukas toteuttaminen 
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Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 

 asennustöihin liittyvien työmenetelmien hallinta 

 asennustöihin liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta 
 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 

 asennuspiirustusten tulkitseminen 

 asennustöihin liittyvien materiaalien ominaisuuksien tuntemi-
nen 
 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö   

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-

misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla hybridilaitteisto-

jen asennustöihin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 

osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon ammattitaitovaati-

muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  

 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-

sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 

osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.   

 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 

tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-

vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 asiakaskohteet 
 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, esseet, tuote 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-

tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja tu-

kevat opiskelijan oppimista tukenaan esim. koulunkäyntiohjaaja. 

 

 reflektointi 

 etäohjaus 

 tuutortoiminta 

 yksilöllinen ohjaus 

 ohjaus- ja arviointikeskustelut 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 viestintä omalla äidinkielellä 

 matemaattinen osaaminen 

 oppimistaidot 

 sosiaaliset ja kansalaistaidot 

 aloitekyky 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 yhteistyön pelisäännöt 

 luottamuksen rakentaminen 

 vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa 

 tilanneherkkyys ja joustava käyttäytyminen 

 ammattietiikka 

 toimintaperiaatteet 

 toimii kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu ja vapaa-aikana 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään 

 työskentelee ergonomisesti 

 ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja ter-
veyshaittoja 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista 

 toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 

 suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

 toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 

 kestävä kehitys 

 osaa rakentaa tulevaisuutta ekologisesti taloudellisesti, so-
siaalisesti ja kulttuurisesti 

 estetiikka 

 kykyä käsitteellistää asioita ja käsitellä teoreettisia työka-
luja 

 osaa tarkastella ympäristössä esiintyviin ilmiöitä 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja 

 edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä 

 kehittää median käyttötaitoja 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 osaa ratkaista matemaattisia ongelmia 

 teknologia ja tietotekniikka 

 osaa käyttää ja hyödyntää tietotekniikan välineitä 

 osaa yleisimmät tietotekniikan ohjelmistot 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 
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 ymmärtää arvojen, asenteiden, kulttuurien ja motivaation 
merkityksen kotimaassa sekä ulkomailla 

 ottaa osaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja pyrkii vaikut-
tamaan 

Kestävä kehitys Ottaa huomioon tekemisessään ekologisen, sosiaalisen ja taloudelli-

sen toimintatavan. 

 

 Edesauttaa tekemisellään ja toiminnoillaan pienentämään 
päästöjä, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään ympä-
ristökuormitusta. 

  Edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

 Omaa asentamisessa ja materiaaleissa taloudellisen ja ener-
giatehokkaan ajattelutavan turvallisen ja terveellisen lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 

osiin 

Yhteisten aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin niin, että ne tuke-

vat oppilaan ammatillista osaamista ja elinikäistä oppimista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 

tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen 

etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-

lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 

ja hybridilaitteistojen 

asennustyön suun-

nittelu 

 

valitsee ohjeistettuna ti-

lanteeseen työmenetel-

män, -välineet ja mate-

riaalit hyväksyttävän 

lopputuloksen saa-

miseksi 

valitsee tilanteeseen tar-

koituksenmukaisen työ-

menetelmän, -välineet ja 

materiaalit hyväksyttävän 

lopputuloksen saa-

miseksi 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvan työme-

netelmän, -välineet ja ma-

teriaalit taloudellisen ja 

laadukkaan lopputuloksen 

saamiseksi 

Asennustöiden ta-

loudellinen ja laadu-

kas toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 

työvaiheen oivaltami-

seen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä ja 

ennakoi tulevat työvai-

heet toimien oma-aloittei-

sesti 

selviytyy työtehtävästä su-

juvasti ja ennakoi tulevat 

työvaiheet sekä huomioi 

ne toiminnassaan toimien 

oma-aloitteisesti ja itsenäi-

sesti 

toimii ohjattuna työlle 

asetettujen laatutavoit-

teiden mukaisesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-

sesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-

sesti ja kehittää toimin-

taansa laatutavoitteiden 

saavuttamiseksi. 
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ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 

-välineiden ja mate-

riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 

Asennustöihin liitty-

vien työmenetelmien 

hallinta 

työskentelee ohjatusti 

valitsemallaan työme-

netelmällä ohjeistettuna 

ohjeiden mukaisesti 

työskentelee valitsemal-

laan työmenetelmällä ja 

arvioi sen soveltuvuutta 

työn edetessä 

sopeuttaa itsenäisesti 

työskentelynsä muuttuviin 

olosuhteisiin 

Asennustöihin liitty-

vien työvälineiden ja 

materiaalin hallinta 

käyttää ja huoltaa työ-

välineitä ohjeistettuna 

ohjeiden mukaisesti 

käyttää ja huoltaa tarvit-

tavia työvälineitä ohjei-

den mukaisesti 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvat työväli-

neet, käyttää niitä oikein 

sekä huoltaa käyttämänsä 

välineet 

käyttää materiaaleja nii-

den ominaisuuksien 

edellyttämällä tavalla 

käyttää materiaaleja huo-

lellisesti ja taloudellisesti 

 

hyödyntää materiaalien 

ominaisuuksia työssään 

lajittelee jätteet opastet-

tuna. 

lajittelee jätteet ohjeiden 

mukaan. 

pitää työympäristön puh-

taana ja järjestyksessä 

koko työvaiheen ajan ot-

taen huomioon kierrätyk-

sen ja lajittelun merkityk-

sen. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asennus piirustusten 

tulkitseminen 

valitsee ja laskee oh-

jeistettuna asennus-

piirustuksista työhön 

tarvittavan materiaalin 

valitsee ja laskee asen-

nuspiirustuksista työhön 

tarvittavan materiaalin 

valitsee ja laskee asen-

nuspiirustuksista työhön 

tarvittavan materiaalin 

sekä käyttää materiaalia 

taloudellisesti 
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Asennustöihin liitty-

vien materiaalien omi-

naisuuksien tuntemi-

nen 

tunnistaa asennustöi-

hin käytettäviä laitteita 

ja materiaaleja. 

valitsee asennustöihin 

tarkoituksenmukaisesti 

käytettävät laitteet ja ma-

teriaalit. 

valitsee asennustöissä 

tarkoituksenmukaisesti 

käytettävät laitteet ja ma-

teriaalit sekä ottaa huomi-

oon materiaalin fysikaali-

set ominaisuudet. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppimi-

sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky 

asennoituu myöntei-

sesti turvalliseen toi-

mintaan sekä välttää 

riskejä työssään 

vastaa toimintansa tur-

vallisuudesta 

kehittää toimintaansa tur-

vallisemmaksi 

noudattaa työstä annet-

tuja turvallisuusohjeita 

eikä aiheuta vaaraa it-

selleen 

noudattaa työyhteisön 

ohjeita ja ottaa huomi-

oon työssään työyhtei-

sön 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 materiaalien turvalli-

suuden sekä poistaa 

käytöstä vialliset työvä-

lineet ja vie ne huoltoon 

arvioi suojainten, työväli-

neiden ja työmenetelmien 

soveltuvuutta kyseiseen 

työhön 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

laskee työajan ja mate-

riaalimenekin ohjeiden 

mukaisesti 

laskee työajan ja mate-

riaalimenekin ohjeiden 

mukaisesti, mutta to-

teutumassa on vielä 

poikkeamia 

laskee työajan ja materi-

aalimenekin ja toteuttaa 

työn laskettujen menek-

kien mukaisesti 

arvioi ohjattuna omaa 

työtään 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatu-

vaatimusten mukaisesti 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö  

toimii yhteistyössä eri-

laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-

teistyössä erilaisten ih-

misten kanssa ja huo-

mioi toiminnassaan eri 

sidosryhmien tarpeet 

toimii rakentavassa yhteis-

työssä erilaisten ihmisten 

kanssa ja suunnittelee työ-

tään eri sidosryhmien tar-

peiden pohjalta 
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Ammattietiikka noudattaa työaikoja 

sekä työryhmänsä ko-

keneempien jäsenten 

antamia ohjeita 

noudattaa työaikoja 

sekä työryhmänsä ko-

keneempien jäsenten 

antamia ohjeita 

noudattaa työaikoja ja 

neuvottelee mahdollisista 

poikkeamista 

ei aiheuta häiriöitä ja 

käyttäytyy asiallisesti 

hyvien käytöstapojen 

mukaisesti. 

käyttäytyy asiallisesti 

hyvien käytöstapojen 

mukaisesti. 

noudattaa yleisiä ja sovit-

tuja käyttäytymissääntöjä 

sekä toimintatapoja. 

 

Ilmanvaihtolaitteistojen asennus / mittaus 5 osp 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa 

 työskennellä ilmanvaihtolaitteistojen asennus ja huoltotehtä-

vissä niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu  

 huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja 

hänellä on voimassaoleva tulityökortti 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-

jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 

Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-

nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-

mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-

sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-

oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 

ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 

tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 

käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-

sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-

dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-

tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 

osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-

nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 

sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvioin-

tiin osallistuneiden kesken. 

 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-

tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 

perusteessa. 
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Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta   

 Oman työskentelyn ja asennustöiden suunnittelu 

 asennustöiden taloudellinen ja laadukas toteuttaminen 
 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 asennustöihin liittyvien työmenetelmien hallinta 

 asennustöihin liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta 
 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 asennuspiirustusten tulkitseminen 

 asennustöihin liittyvien materiaalien ominaisuuksien tuntemi-
nen 
 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö   

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-

misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla ilmanvaihtolait-

teistojen huolto- tai asennustöihin työkohteessa. Työtä tehdään siinä 

laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti ammattitai-

tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  

 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-

sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 

osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.   

 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 

tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-

vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 asiakaskohteet 
 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, esseet, tuote 



   OPETUSSUUNNITELMA   53 (58) 

   

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-

tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) ja tu-

kevat opiskelijan oppimista tukenaan esim. koulunkäyntiohjaaja. 

 

 reflektointi 

 etäohjaus 

 tuutortoiminta 

 yksilöllinen ohjaus 

 ohjaus- ja arviointikeskustelut 

Muut elinikäisen oppimisen 

avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 viestintä omalla äidinkielellä 

 matemaattinen osaaminen 

 oppimistaidot 

 sosiaaliset ja kansalaistaidot 

 aloitekyky 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 yhteistyön pelisäännöt 

 luottamuksen rakentaminen 

 vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa 

 tilanneherkkyys ja joustava käyttäytyminen 

 ammattietiikka 

 toimintaperiaatteet 

 toimii kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu ja vapaa-aikana 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään 

 työskentelee ergonomisesti 

 ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja ter-
veyshaittoja 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista 

 toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 

 suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

 toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 

 kestävä kehitys 

 osaa rakentaa tulevaisuutta ekologisesti taloudellisesti, so-
siaalisesti ja kulttuurisesti 

 estetiikka 

 kykyä käsitteellistää asioita ja käsitellä teoreettisia työka-
luja 

 osaa tarkastella ympäristössä esiintyviin ilmiöitä 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja 

 edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä 

 kehittää median käyttötaitoja 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 osaa ratkaista matemaattisia ongelmia 

 teknologia ja tietotekniikka 

 osaa käyttää ja hyödyntää tietotekniikan välineitä 

 osaa yleisimmät tietotekniikan ohjelmistot 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 
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 ymmärtää arvojen, asenteiden, kulttuurien ja motivaation 
merkityksen kotimaassa sekä ulkomailla 

 ottaa osaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja pyrkii vaikut-
tamaan 

Kestävä kehitys Ottaa huomioon tekemisessään ekologisen, sosiaalisen ja taloudelli-

sen toimintatavan. 

 

 Edesauttaa tekemisellään ja toiminnoillaan pienentämään 
päästöjä, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään ympä-
ristökuormitusta. 

  Edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

 Omaa asentamisessa ja materiaaleissa taloudellisen ja ener-
giatehokkaan ajattelutavan turvallisen ja terveellisen lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 

osiin 

Yhteisten aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin niin, että ne tuke-

vat oppilaan ammatillista osaamista ja elinikäistä oppimista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 

tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen 

etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-

lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 

hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 

ja ilmanvaihtolait-

teistojen asennus- 

tai mittaustyön 

suunnittelu 

 

valitsee ohjeistettuna ti-

lanteeseen työmenetel-

män, -välineet ja mate-

riaalit hyväksyttävän 

lopputuloksen saa-

miseksi 

valitsee tilanteeseen tar-

koituksenmukaisen työme-

netelmän, -välineet ja ma-

teriaalit hyväksyttävän lop-

putuloksen saamiseksi 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvan työme-

netelmän, -välineet ja ma-

teriaalit taloudellisen ja 

laadukkaan lopputuloksen 

saamiseksi 

Asennustöiden tai 

mittaus töiden ta-

loudellinen ja laa-

dukas toteuttami-

nen 

tarvitsee seuraavan työ-

vaiheen oivaltamiseen 

ohjausta 

selviytyy työtehtävästä ja 

ennakoi tulevat työvaiheet 

toimien oma-aloitteisesti 

selviytyy työtehtävästä su-

juvasti ja ennakoi tulevat 

työvaiheet sekä huomioi 

ne toiminnassaan toimien 

oma-aloitteisesti ja itsenäi-

sesti 

toimii ohjattuna työlle 

asetettujen laatutavoit-

teiden mukaisesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-

sesti. 

toimii työlle asetettujen 

laatutavoitteiden mukai-
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sesti ja kehittää toimin-

taansa laatutavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 

-välineiden ja mate-

riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 

Asennus- tai  mit-

taustöihin liittyvien 

työmenetelmien hal-

linta 

työskentelee ohjatusti 

valitsemallaan työme-

netelmällä ohjeistet-

tuna ohjeiden mukai-

sesti 

työskentelee valitsemal-

laan työmenetelmällä ja 

arvioi sen soveltuvuutta 

työn edetessä 

sopeuttaa itsenäisesti 

työskentelynsä muuttuviin 

olosuhteisiin 

Asennus- tai mit-

taustöihin liittyvien 

työvälineiden ja ma-

teriaalin hallinta 

käyttää ja huoltaa työ-

välineitä ohjeistettuna 

ohjeiden mukaisesti 

käyttää ja huoltaa tarvitta-

via työvälineitä ohjeiden 

mukaisesti 

valitsee tilanteeseen par-

haiten soveltuvat työväli-

neet, käyttää niitä oikein 

sekä huoltaa käyttämänsä 

välineet 

käyttää materiaaleja 

niiden ominaisuuksien 

edellyttämällä tavalla 

käyttää materiaaleja huo-

lellisesti ja taloudellisesti 

 

hyödyntää materiaalien 

ominaisuuksia työssään 

lajittelee jätteet opas-

tettuna. 

lajittelee jätteet ohjeiden 

mukaan. 

pitää työympäristön puh-

taana ja järjestyksessä 

koko työvaiheen ajan ot-

taen huomioon kierrätyk-

sen ja lajittelun merkityk-

sen. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Asennus- tai mit-

taustöihin liittyvien 

piirustusten ja asia-

kirjojen tulkitsemi-

nen 

valitsee ja laskee oh-

jeistettuna asennuspii-

rustuksista työhön tar-

vittavan materiaalin 

valitsee ja laskee asen-

nuspiirustuksista työhön 

tarvittavan materiaalin 

valitsee ja laskee asen-

nuspiirustuksista työhön 

tarvittavan materiaalin 

sekä käyttää materiaalia 

taloudellisesti 

Asennus- tai mit-

taustöihin liittyvien 

materiaalien ominai-

suuksien tunteminen 

tunnistaa asennustöihin 

käytettäviä laitteita ja 

materiaaleja. 

valitsee asennustöihin 

tarkoituksenmukaisesti 

käytettävät laitteet ja ma-

teriaalit. 

valitsee asennustöissä 

tarkoituksenmukaisesti 

käytettävät laitteet ja ma-

teriaalit sekä ottaa huomi-

oon materiaalin fysikaali-

set ominaisuudet. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-

misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky 

asennoituu myöntei-

sesti turvalliseen toi-

mintaan sekä välttää 

riskejä työssään 

vastaa toimintansa tur-

vallisuudesta 

kehittää toimintaansa tur-

vallisemmaksi 

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 materiaalien turvalli-

suuden sekä poistaa 

käytöstä vialliset työväli-

neet ja vie ne huoltoon 

arvioi suojainten, työväli-

neiden ja työmenetelmien 

soveltuvuutta kyseiseen 

työhön 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

laskee työajan ja mate-

riaalimenekin ohjeiden 

mukaisesti 

laskee työajan ja materi-

aalimenekin ohjeiden 

mukaisesti, mutta toteu-

tumassa on vielä poik-

keamia 

laskee työajan ja materi-

aalimenekin ja toteuttaa 

työn laskettujen menek-

kien mukaisesti 

arvioi ohjattuna omaa 

työtään 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatu-

vaatimusten mukaisesti 
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Vuorovaikutus ja yh-

teistyö  

toimii yhteistyössä eri-

laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-

teistyössä erilaisten ih-

misten kanssa ja huomioi 

toiminnassaan eri sidos-

ryhmien tarpeet 

toimii rakentavassa yhteis-

työssä erilaisten ihmisten 

kanssa ja suunnittelee työ-

tään eri sidosryhmien tar-

peiden pohjalta 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja 

sekä työryhmänsä ko-

keneempien jäsenten 

antamia ohjeita 

noudattaa työaikoja sekä 

työryhmänsä kokeneem-

pien jäsenten antamia 

ohjeita 

noudattaa työaikoja ja 

neuvottelee mahdollisista 

poikkeamista 

ei aiheuta häiriöitä ja 

käyttäytyy asiallisesti 

hyvien käytöstapojen 

mukaisesti. 

käyttäytyy asiallisesti hy-

vien käytöstapojen mu-

kaisesti. 

noudattaa yleisiä ja sovit-

tuja käyttäytymissääntöjä 

sekä toimintatapoja. 

 


