
(ykpedu

Keski-Pohjan maan am mattiopisto

Opetussuun n itelma 201 5

Yhteiset tutkinnon osat

laadittu: 30.05.2015

Erkki Juola

hyväksytty: 26.6.2015 S 96

rontaus

rehtori



3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa petuskoulutuksessar 35 osp

Pakolliset Valinnaiset
3.L Viestintä- ia vuotovaikutusosaaminen,
1L osp

8 osp 3 osp

3.1.1. Aidinkieli
3.1,.1.1 Mediaviestinnän peru teet
3.1.1.2 Lukunutkka
3.1,.2. T otnen kotimainen kieli, ruotsl
3.2.2.1Svenska PRO

3.7.3.Yteraat kielet

3.1,.3.1, English PRO

3.1.2.2Italiano per tutti, iøhaa kaikille
3.1.2.3 Eins-zwei-drei! Saksan peflrsteet

3.1.2.4 Privet! Venäjän perus eet

5

1

2

2

1.

2

2

1,

1,

1.

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen
osaaminen,9 osp

6 osp 3 osp

3.2.1,.Matematükka
3.2.1..1 Talous- ja tilastomatematükka
3.2.1, .2 Lausekkeet ja yhtàlöt
3.2.1 .3 Matemaattts et menetelmät
3.2.2. Fysä<ka1akemia
3.2.2.1 Energia ja ympädstö
3.2.2.2 l(estävâ kehitys
3.2.3.Tteto- ja viestintäteknükka sekä sen hyö-
dyntäminen
3.2.3.1 Suunnitteluohjelmat
3 .2.3.2 S ovellus oh jeLmat

3 .2.3.3 Vie stintälaitteet

3

2

1,

2

1,

2

2

2

2

2

1,

3.3 Yhteiskunnassa ia työelämässä tarvit-
tava osaaminenr S osp

5 osp 3 osp

3.3.1. Yhteiskuntataidot
3.3.1.1Oma talous
3.3.1.2 I(ansalaisen lakitieto
3 .3.1 .3 I(uluttajatieto
3.3.2. Työelàmätaidot
3.3.2.1, Työelämän pelisäännöt
3.3.3. YrittàjW" j" yritystoiminta
3.3.3.1, Yritystoiminnan suunnittelu
3.3.4.Työkyvyn ylläpitäminen, lükunta ja te;'-
veystreto
3.3.4.1, Läkunta2
3.3.4.2 Lükunta 3
3.3.4.3 Läkunta 4

3.3.4.4 Terveystieto 2

1

1

7

2

2

2

1.

2

2

2

2

1.

2

3.4 Sosiaalinen ia kulttuudnen osaaminen,
7 osp

7 osp



3.4. 1. Kulttuuden tuntemus
3.4.2. T aide ia kulttuuri
3.4.3.Etilld<a
3.4.4. Psykologia
3.4. 5. Ympäristöosaaminen
3.4.6. Osa-alueita kohdista 3.7.1,-3.3.4

2

2

1

2

2

19 osp L6 osp

Tutkinnon perusteissa määràttyien osa-alueiden Q.1.1-3.4.6) valinnaisten osaamistavoitteiden
lisäksi tai nüden sijaan koulutuksen jàgestàjà vot pã,attàà erilaajuisia muita valinnaisia
osaamistavoitteita. I(oulutuksen iàqestalän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille
rraà;irttelläànosaamisenarviointiialaaiausosaamispisteinä.

Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa
osaamista, joka tukee þseisen tutkinnon osania sen osa-alueiden osaamistavoitteita.



Tutk¡nnon osien osa-alueiden
s¡¡oittuminen eri lukuvuosille:

L. lukuvuosi (pakollisia 15 osp)
1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

- äidinkieli 3 osp

- toinen kotimainen kieli L osp

- vieraat kielet 2 osp

2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

- matematiikka 3 osp

- fysiikka ja kemia 1- osp

- t¡eto- ja viestintätekniikka sekä sen

hyödyntäminen L osp

3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava
osaaminen

- yhteiskuntataidot L osp

- yrittäjyys ja yritystoiminta L osp

- työkyvyn ylläpitäminen: liikunta ja terveystieto 2

osp



2. lukuvuosi (pakollisia 4 osp ia valinnaisia 16 osp)

- työelämätaidot L osp

- fysiikka ja kemia L osp

- äidinkieli 2 osp

- L6 valinnaista osp

Valinnaiset osa-alueet toteutetaan vähintään
kahden (2) osp:n laajuisina.

5 osp ammatillisten opintojen yhteydessä



TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

1. Kuvaus osaamisen
tunnustamisen
toteuttamisesta

Ennen uuden tutkinnon osan tai sen osa-alueen aloittamista opettaja selvittää
opiskelijoille osaamistavoitteet, jotta opiskelija saisi käsityksen siitä, onko tutkinnon
osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on. Tämän perusteella opiskelija voi hakea
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koko tutkinnon osasta, sen osa-alueesta tai
osa-alueen osasta.

Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaava opettaja tekee osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen. Hän haastattelee opiskelijaa osaamistavoitteisiin
perustuvan olemassa olevan osaamisen selvittämiseksi. Tarvittaessa opiskelijalle
annetaan mahdollisuus näyttää vaadittava osaaminen. Opettaja merkitsee osaamisen
tunnistamisen arviointipäätöksen Wilmaan tai tutkinnon osan tai sen osa-alueen
oppimisen seurantakohteisiin ja tekee osaamisen tunnustamispäätöksen.

3.1.1 Ä¡d¡nkieli, 5 osp, pakollinen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (Al 1),

Tekstien rakenteita ja merkityksiä (Al2), Tekstit ja vaikuttaminen (Al4) sekä jokin

seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (Al3), Teksti, tyyli ja konteksti (Al5), Kieli,

kirjallisuus ja identiteetti (A16) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (Al7) vastaavat
tavoitteiltaan Aidinkieli, suomi -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.1.1.5 Suomi toisena kielenä,5 osp, pakollinen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: Perusteet hallintaan (521), Kieli käyttoön (522),
Syvemmät tekstitaidot (S2a) ja Suomalainen kulttuuri (S25) vastaavat tavoitteiltaan
Aidinkieli, suomi toisena kielenä pakollisia osaamistavoitteita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Valinnaiset osa-alueet:
3.1.1.1 Mediaviestinnän perusteet, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (Al 1),

Tekstien rakenteita ja merkityksiä (Al2), Tekstit ja vaikuttaminen (Al4) sekä jokin

seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (Al3), Teksti, tyylija konteksti (Al5), Kieli,

kirjallisuus ja identiteetti (A16) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (Al7) vastaavat
tavoitteiltaan Aidinkieli, suoml-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.1.1.2 Lukunurkka, I osp



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi
Kirjollisuuden keinoja jo tulkintao (Ä13) vastaa tavoitteiltaan Lukunurkka -osa-alueen
valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp, pakollinen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssi Arkielämää Pohjoismarssa (RU A1 ) tai
Koulu ja vapaa-aika (RUB1 ) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-
alueen pakollisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.
3.1. Valinnaiset osa-alueet:
3.2.2.1Svenska PRO, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion B1-kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja
Opiskelu, työ ja yhteiskunta vaslaavat Syenska PRO - osa-alueen valinnaisia
osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3 Vieraat kielet, englanti, 2 osp, pakollinen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion A-kielen kurssi Viesfrntä ja vapaa-atka (ENA2)
vastaa tavoitteiltaan Vieras kieli, A-kieli -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.1. Valinnaiset osa-alueet:
3.1.3.1 Englísh PRO, I osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja
Opiskelu ja työ vastaavat English PRO -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.1.2.2 ltaliano per tutti, italiaa kaikille, I osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion B-kielen kurssi lAB31 Hyvää päivää, hauska
tutustua vastaa tavoitteiltaan Vieras kieli, A-kieli -osa-alueen valinnaisia
osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.1.2.3 Eins-zwei-drei! Saksan perusteet, I osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion valinnaisen Saksan



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

kieli kurssi SAB3 1, Hyvää päivää, hauska tutustua vastaavat Eins-zwei-drel Saksan
pe ru steet- osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.1.2.4 Privet! Venäjän perusteet, 1 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion valinnaisen venäjän kieli kurssin VEB31 , Hyvää
päivää, hauska tutustua vastaavat Privet! Venäjän perusteet - osa-alueen valinnaisia
osaamistavoitteita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella

2. Oppimisen arviointi Oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten ja
tavoitteiden saavuttamisessa (ohjaava ja kannustava arviointi), oppimisen etenemisen
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä.

Tähän tutkinnon osaan kuuluvat alla mainitut osa-alueeú, joista on laadittu erilliset
oppimisen suunnitelmat.
Pakolliset osa-alueet:

o Aidinkieli, 5 osp
. Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp
o Vieraat kielet, englanti, 2 osp

Valinnaiset osa-alueet:
. Mediaviestinnän perusteet, 2 osp
. Lukunurkka, l osp
. Svenska PRO,2 osp
. English PRO, 1 osp
. ltaliano per tutti, italiaa kaikille, 1 osp
¡ Eins-zwei-drei! Saksan perusteet, 1 osp
¡ Privet! Venäjän perusteet, 1 osp

Opettaja kirjaa oppimisen seurantakohteiden arviointipäätöksen tutkinnonosittain i osa-
alueittain Wilmaan ennen opiskelijan osaamisen arviointia.

3. Työssäoppimisen
/työpaikalla
tapahtuvan
opiskelun arviointi

Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella tutkinnon osa, tutkinnon osan osa-alue tai osa-
alueen osa työssäoppimisen yhteydessä, jos asiasta sovitaan erikseen tutkinnon osan
osa-alueen opettajan tai opettajien ja opiskelijan kesken.

Oppimisen tavoitteelseurantakohteet käydään yhdessä läpi opiskelijan ja osa-alueen
opettajan kanssa työssäoppimisesta sovittaessa. Työssäoppimista ohjaavaa opettajaa
informoidaan asiasta.

Osa-alueen opettaja on yhteydessä työssäoppimista ohjaavaan opettajaan ja
opiskelijaan työssäoppimisjakson aikana ja varmistaa opiskelijan tavoitteiden
mukaisen oppimisen.

Oppimisen arviointipäätöksen tekee osa-alueen opettaja ja merkitsee sen Wilmaan

4. Tutkinnon osan
arvosanan
muodostaminen

3.1.1 Äidinkiel¡
3.1.1.5 Suomi toisena kielenä
3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi



Osa-alueen opettaja påiättää osa-alueen arvosanasta ja kirjaa osaamisen arvioinnin
Wilmaan.

Kun kaikki tutkinnon osan osa-alueiden arvosanat on annettu, määritetään tutkinnon
osan arvosana osaamispisteiden perusteella painottaen.
Tutkinnon osan aruosanasta päättävät ne opettajat, jotka ovat antaneet osa-alueiden
aruosanat. Osa-alueen aruosana dokumentoidaan Wilmaan.

3.1.3 Vieraat kielet, englanti



3.1.1Äidinkieli

3.1..1..1 Aidinkieli, suomi

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

Opiskelija

. osaa viestiä ja toimia edlaisissa vuotovaikutustilanteissa

r ymmärtää omaan alaanlrttyvien tätkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja

tarkoituksen

. osâa hakea tietoa eri tietolähteistà ja kàyttàà tetoa sekä noudattaa lähteiden käytön penaatteita

. osa hyödyntää mediaa ja vetkon tarjoamia viestintä- ja r,'uorovaikutusväLineitä opiskelussaan

sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi

. osaa laatta alaan liitttuiä kirjallisia töitä

. osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita

o ymrnàrtää âidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ølan ja ammatin

kannalta

. osâa arvioida jakehrttàà omaa äidinkielen tartoaan.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

TyydyttàvàT1. lIyvàII2 I{ütettávä I{3

Opiskelija

Viestintä- ja

vuorovaikutus tilanteis sa

totmlrrìlnen

ilmaisee asiallisesti
mielipiteensä yhteistyö- j a

ryhmätilanteissa

perustelee
monipuolisesti
mielipiteensä ja

väitteensä yhteistyö- ja

ryhmätilanteissa

perustelee monipuolisesti
näkemyksiään ja toimü
erilaisissa
vuotovaikutus tilanteis sa

asiakaslähtöisesti,

,oustavastl Ja

vakuuttavasti

osallistuu keskusteluun
kayttàmàLlà
puheenr,r-roroja

osallistuu keskusteluun,
vie keskustelua
tavoltteen suunnassa
eteenpäin

osallistuu aktiivisesti j a

rakentavasti keskusteluun
jakantaa osaltaan
vastuuta ryhmätilanteissa
viestintäilmapüristä

tormÍ
tarkoituksenmukais ella
tavalla työelämän
vuorovaikutus tilanteis s a

toimü asiallisesti ja

kohteliaasti erilaisissa
vuotovaikutus tilanteis sa

ja työhön lüttyvissä
asiakas- ja

ryhmätilanteissa

tolmfl ,oustavastr Ja

takentavasti erilaisissa
työhön lüttyvissä asiakas-
ja ryhmätilanteissa



pitää lyhyen esityksen
käyttäen tilanteen
vaatitmaa kieltä ja

asiaryyhà

pitää etilaisia esityksiä
käyttäen tilanteen
vaattrnaa asiatyyhà ia
alan termistöä

toimü oman alansa
viestintätilanteissa
joustavasti ja pitàà
edlaisia esityksiä tilanteen
ja oman alan
e dellyttämällä tav alla

Tekstien ja tekstilajien
ymmärtäminen

tuntee työelämän
tekstilajeja ja vertailee
nütä

ymmaftaa
ammattitaidon kannalta
keskeisten tekstien
päätatkoituksen ja

tulkitsee tekstien
merkityksiä

ymmartàà sekä tekstin
tatkoituksen ja sanoman
että yksityiskohtien
merkityksen, tekee
johtopäätöksiä ja arvioi
tekstin sisältöä ja

ilmaisutapaa

Tiedon hankkiminen hakee ammattialansa
kannalta keskeistä tietoa
selkeistä teksteistä

hankkä ammattialaaîsz-
lrttyväà tietoa erilaisista
lähteistä ja arvioi
lähteiden luotettavuutta

hakee tietoa erilaisista
lähteistä ja
vaikeaselkoisistakin
teksteistä sekä arvioi
krüttisesti nüden
luotettavuutta

noudaTtaa
tekijänoikeuksia, mutta
tarvitsee joskus ohjausta

tuntee tekijänoikeudet
oikeutena ja

velvoitteena, noudattaa
tekijänoikeuksia mm.
ilmoittamalla lähteensä

osaa vitata käyttämünsä
lähteisün ja tarvittaessa
pW tàä nühin käyttöluvan

Mediataidot ja

vetkkoviestinnän
hyödyntäminen

kàyttàà oman alansa

ammattijulkaisuja ja

mediatekstejä

käyttàä keskeisiä
vies¡ntäväli neità ja osaa

awioida mediatekstejä

kày ttàà monip uolisesti
vies tintäväli neità ja awioi
krüttisesti mediatekstejä

kàytTàà ohjattuna eri
medioita ammattitaitonsa
esittelyyn

tekee
ammattlosaafiustaan
näkyväksi eri medioiden
ar,rrlla

dokumentoi jakuvaa
opprfixstaân lâ
osaâfiìlstâan ef1

medioiden a'r,'ulla

viestii digitaalisissa
ympäristöissä sovittujen
periaat teiden mukaises li

viestü digitaalisissa
ympäristöissä sopivaa
kieltä käyttäen

viestü ammatillisuutta
osoittaen digitaalisen
ympäristön
r,'uorovaikutus tilanteis s a

Alan kirjallisten töiden
laatiminen

kirjoittaa
oikeinkirjoituksen
perussääntöjen mukaisesti

kàyttàà sujuvaa lause- ja

virkerakennetta ja

jaksottaa tekstiä

hallitsee kielenkäytön
perusnotmit sekä hioo
tuottamiensa tekstien
kieli- ja ulkoasua

tvotfà ammattitaidon
kannalta keskeisiä
tekstejä, mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta

i)ottaa ammattitaidon
kannalta keskeisiä
tekstejä

tvotta tavoitteellisesti ja

työstää tekstejään oman
arvion ja palautteen
pohjalta



laatii mallin mukaan
asiakirjoja

laatü asianmukaiset
asiakirjat

laatü asianmukaisia
asiakirjoja ja osaa

soveltaa asiakirjamalleja

Luku- ja
opiskelus trategioiden
hyödyntäminen

tekee muistünpanoja ja

tüvistää ydinasioita
kuullun, luetun ja nähdyn
pohjalta

tekee muistünpanoja,
tiivistää hankkimaansa
tteto a ja kày ftääUfr teita
omassâ tekstissään

arvioi omaa luku- ja
opiskelustta tegiaansa 1a

paranta sitä palautteen
pohjalta

Aidinkielen sekä

kitjallisuuden ja muun
kulttuurin merkityksen
ymmärtäminen

tiedostaa äidinkielen
taidon merkityksen
omaIla alallaan

ymmàrtàä äidinkielen
merkitystä omalla
alallaan j a monikielis es s ä

työelämässä

osaa arvioida äidinkielen
merkitystä omalla
alallaanja sen asemaa

monikielisessä
yhteiskunnassa sekä

työelämän että yksilön
kannalta

tuntee esimerkkejä omaan
alaanlritryvästä
kirjallisuudesta tai muusta
kulttuurista

tietää, mihin
kirjallisuutta tai muuta
kulttuuria vot aIalLa

kàyttàà

ymmàrtàà ki{allisuuden
tai muun kulttuurin
merkityksen alalla
tolm]mlsessa

Oman äidinkielentaidon
arflolmlnen

arvioi äidinkielen taitoaan
ja lukutaitoa^îsa rn îsz-
palautteen pohjalta ja

kertoo, mitä sünä voisi
patanla2'.

arvioi realistisesti omaa
kielenkäyttöään ja

lukutaitoaan, tunnistaa
vahr,'uuksiaan ja

kehittämiskohteitaan.

arvioi realistisesti omaa
kielenkäyttöään ja

lukutaitoaan, tunnistaa
vahvuuksiaan,
kehittämiskohteitaan ja

kehittää taitojaan
palautteen pohjalta.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekÉit ja uaorouøi/<atas (AI 1), Te/<stien rakenteita ja
nerkiflksici lAlZ¡, Tekstlt¡ø uail<uttaminen (ÁI4) seka jokin seuraavista Kijallisaaderu keinojaja talkintaa
(ÂI3), Te/<sti, ûlliln konteksti (^I5), Kieli, l<ija//isaus ja idenilteetti (A16) tâi Puheuiestinnän taitE'en sluentciminen

(AIf vastaavat tavoitteiltaan A¡dinkieli, ¡aomi-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.
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YHTETSET TUTKTNNON OSAT/ OSA-ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMTNEN JA OPP|M|SEN

SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp);

Oppimisympäristör

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

3.1.1 Ä¡d¡nkieli, 5 osp, pakollinen osa-alue

Oppi laitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista luk¡o-opintojensa perusteella.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit:
. Kieti, tekstit ja vuorovaikutus (Al 1),
. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (Al2)
. Tekstit ja vaikuttaminen (Ä14)

sekä jokin seuraavista:
. Kirjaltisuuden keinoja ja tulkintaa (Al3),
. Teksti, tyylija konteksti (Al5),
. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (A16) tat
. Puheviestinnän taitojen syventäminen (Al7)

vastaavat tavoitteiltaan i\idinkieli, suomi -osa-atueen pakollisia osaamistavoitteita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seuranta kohteeU

a osaa viestiä ja toimia
erilaisissa
vuorova ikutustilanteissa
ymmärtää omaan alaansa
li ittyvien tärkeimpien
tekstilajien käytänteet,
olennaisen sisällön ja
tarkoituksen

osaa hakea tietoa eri
tietolähteistä ja käyttää tietoa
lähdekriittisesti sekä noudattaa
lähteiden käytön periaatteita

osaa hyödyntää keskeisiä
verkkoyhteisöjä opiskelussaan
sekä tehdä
ammattiosaamistaan
näkyväksi hyödyntäen erilaisia
medioita

osaa laatia alaansa liittyviä
kirjallisia töitä

osaa hyödyntää äidinkielen
oppimisen luku- ja
opiskel ustrateg ioita.

a

a

a

a

Opetus toteutetaan kahden
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
kahtena 3 ja 2 osp:n kurssina.

Opiskeltava sisältö:
- ammatillisettekstilajit
- kriittinen median käyttö,

tiedonhankinta ja lähteiden
käyttö

- kirjalliset ja suulliset
viestintätilanteet

- kielenhuolto ja -hallinta
- opiskelutaidot

Opetusmenetelmät:
- lähiopetus
- monimuoto-opetus

1. Viestintä- ja
vuorovaikutustilanteissa
toimiminen

2. Tekstien ymmärtäminen
3. Tiedon hankkiminen
4. Verkkoyhteisöjen

hyödyntäminen
5. Alan kirjallisten töiden

laatiminen
6. Luku- ja

opiskel ustrateg ioiden
hyödyntäminen

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja.



3.1.1,.5 Aidinkieli, suomi toisena kielenä

Opiskelija voi opiskella äidinkielen sovellusta suomi toisena kielenä, jos hänen äidinkielensä ei ole

suomi, ruotsi tai saâme tai hänellä on muutoin monikielinen tâusta.

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

Opiskelija

. osaa viestiä erilaisissa r,'uotovaikutustilanteissa

o ymmärtää ja tulkitse e nmqan alaan lrtrylä etilaisia tekstilajeja ja laajentaa sana- ja

ilmaisuvarantoaan

. os^a hyödyntää mediaa ja verkon ta\oamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä

. osaa hakea tietoa eri tietolähteistä sekä noudattaa lähteiden käytön petiaatteita

. osaa laau;a alaan lüttyviä kirjallisia töitä

. osaa toimia kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympädstössä

. osaa arvioida ja kehittää suomi toisena kielenä -Tattoaan.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITEERIT

Tyydyttävä T1 FlyvàF{2 I(ütettâvä I{3

Opiskelija

Viestintä- ja

l'uorovaikutus-
tilanteissa toimiminen

ymmärtäà alan
puhetilanteisün Lütty'vää

viestintää

yfj:jlfj:jltutàä alan
puhetilanteisiin lüttyvää
erilaista viestintää

y mrnàrtää monipuolis esti
alan puhetilanteisün
lrttyväà viestintää

osallistuu keskusteluun
käyttämällä
puheenr,'uotoja

osallistuu keskusteluun,
kày tIàà puhe enr,'uoto j a

ja perustelee
näkemyksiään

osallistuu keskusteluun
aktüvisesti ja perustelee
monipuolisesti
näkemyksiään

toimü ryhmä- ja
kokoustilanteissa sovitun
käytännön mukaisesti,
mutta tarvltsee atolttaln
ohjausta

noudattaa kokous- ja
neuvottelukäytäntöjä

hallitsee ammatin
kannalta keskeiset
kokous- ja
neuvottelukäytännöt

Tekstien ja tekstilajien
ymmärtäminen

y mmärtää amma ttitaid o n
kannalta keskeisten
tekstien pääsisällön ja

tuntee eri tekstilajeja

ymmärtää
amm?.ttltaidon kann al ta

keskeisten tekstien
pääsisällön ja
tarkoituksen sekä

tulkitsee tekstien
merkityksiä

y mmärtää amma ttitai do n
kannalta keskeisten
tekstien sisällön ja
yksityiskohdar, tekee
johtopäätöksiä sekä

arvioi tekstien sisältöä ja

ilmaisutapaa



Tiedon hankkiminen hakee ohjattuna
ammatialansakannalta
keskeistä tietoa selkeistä
teksteistä

hankkä 
^mlr:'attia,l^^nsalüttyvää tietoa erilaisista

lähteistä ja ar:rioi
lähteiden luotettavuutta

hankkü itsenäisesti tietoa
erilaisista lähteistä ja
arvioi nüden
luotettal'uutta

noudatTaa
tekijänoikeuksia, mutta
tarvitsee joskus ohjausta

tuntee tekijänoikeudet
oikeutena ja

velvoitteena, noudattaa
tekijänoikeuksia mm.
ilmoittamalla lähteensä

osaa vitata käyttämünsä
lähteisün ja tarvittaessa
prytàà nühin käyttöluvan

Mediataidot ja

verkkoviestinnän
hyödyntäminen

kàyTtàà ohjattuna oman
alansa ammattrjulkaisuja
ja mediatekstejä

käyttàä keskeisiä
viestintävälineitä ja

arvioi mediatekstejä

kày ttàà vies tintävälineitä
ja arøoi krüttisesti
mediatekstejä

Alan kitjallisten töiden
laatiminen

kitjoittaa ohjattuna
ammattitaidon kannalta
keskeisiä tekstejä

l<tl otttaa amma t titaido n
kannalta keskeisiä
tekstejä

kirj oittaa tavoitteellisesti
ja työstää tekstejään
palautteen pohjalta

kàyttàà ohjattuna
kirjoitetun suomen kielen
perussääntöjä
s anav aT atrto aar. laai entaen

kàyttàà kitjoitetun
suomerì kielen
perussääntöjä sana- ja

ilmaisuvatantoaan
laajentaen

käy tràà itsenäis esti j a

monipuolisesti
kirjoitetun suomen
kielen perussààntöjà
san^- l^
ilmaisuvatantoaan
Iaajentaen

I(elellisesti ja

kulttuurisesti
monimuotoisessa
ympäristössä
tolmlfrunen

tuntee omaa kielellistä ja

kulttuurista taustaansa ja

suomalaisen
yhteiskunnan
monlmuotorsuutta

tuntee oman kielel[sen
ja kulttuurisen taustansa
pääpürteet sekä

suomalaisen
yhteiskunnan
monlmuotolsuutta

tuntee monipuolisesti
omaa kielellistä ja

kulttuuris ta taustaans a ja

suomalaisen
yhteiskunnan kielellistä ja

kulttuurista
monlmuotolsuuttâ

toimü kielellistä ja
kulttuutista osaamistaan
hyö dyn täe n amrnat¡ia,lan
eri tilanteissa

ottaa huomioon
kulttuurien välisen
viestinnän toimiessaan
arnmatúalan tehtävissä

hyödyntää aktüvisesti
kielellistä ja kulttuurista
o saamis taan ammatialan
tehtävissä

Oman suomi toisena
kielenä taidon
aruolmlnen

arvioi suomen kielen
talto aan j a lukutaitoaan
saamaflsa palautteen
pohjalta ja kertoo, mitä
sänä voisi p^lø-nta .

arvioi tealistisesti omaa
kielenkäyttöään ja

lukutaitoaan, tunnistaa
vahr.rruksiaan ja

kehittämiskohteitaan.

arvioi realistisesti omaa
kielenkäyttöään ja

lukutaitoaan, tunnistaa
vahvuuksiaan,
kehittämiskohteitaan ja

kehittää taitojaan
palautteen pohjalta.



Osaamisen tunnustamisessa lukion kutssit Pera$eet hallìntaan (521), Kieli kQttt¿iön (522), Sluemmtit
t€krtitøidnt $2\ ja Saomalainen kalttuari (S25) vastaavat tavoitteiltaan Àidinkieli, suomi toisena kielenà -osa-
alueen pakollisia osaamistavoitteita.



YHTETSET TUTKTNNON OSAT/ OSA-ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMTNEN JA OPP|M|SEN

SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp)

Oppimisympäristö:

Aidinkieli, suomi toisena kielenä

3.1.1.5 Ridinkieli, suomi toìsena kielenä 5 osp, pakollinen osa-alue

Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaam¡sen tunnustamista lukio-opintojensa perusteella.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit:

. Perusteet hallintaan (521)

. Kielikäyttoön (522)

. Syvemmät tekstitaidot (524)

. Suomalainen kulttuuri (525)

vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieti, suomi toisena kietenä -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seuranta kohteeU

a

a

a

osaa viestiä ja toimia
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
ymmärtää ja tulkitsee omaan
al a a n lültyviäi erilai sia
tekstilajeja ja laajentaa sana-
ja ilmaisuvarantoaan

osaa hyödyntää mediaa ja
verkon tarjoamia viestintä- ja
vuorovaikutusvälineitä

osaa hakea tietoa eri
tietolähteistä sekä noudattaa
lähteiden käytön periaatteita

osaa laatia alaan liiftyvië)
kirjallisia töitä

osaa toimia kíelellisesti ja
kulttuurisesti monimuotoisessa
ympäristössä
osaa arvioida ja kehittää suomi
toisena kielenä taitoaan

a

a

a

Opetus toteutetaan kahden
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
kahtena 3 ja 2 osp:n kurssina.

Opiskeltava sisältö:
- ammatillisettekstilajit
- kriittinen median käyttö,

tiedonhankinta ja lähteiden
käyttö

- kirjalliset ja suulliset
viestintätilanteet

- kielenhuolto ja -hallinta
- opiskelutaidot

Opetusmenetelmät:
- lähiopetus
- monimuoto-opetus

1. Viestintä- ja
vuorovaikutustilanteissa
toimiminen

2. Tekstien ymmärtäminen
3. Tiedon hankkiminen
4. Verkkoyhteisöjen

hyödyntäminen
5. Alan kirjallisten töiden

laatiminen
6. Luku- ja

opiskelustrategioiden
hyödyntäminen

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja.



3.1. .1..1. Mediaviestinnän petusteet

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija
. osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan

o osaa käyttää ja tulkita erilaisia medioita ja mediaviestinnän tekstilajeja

. osaa hyödyntää viestintää omassa elämässään ja omalla alallaan.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN KOHDE, ARVIOINTIKRITEE,RIT

TyydyttàväT1 IIyvàI{2 Ilitettávä I(3

Opiskelija

Viestintä- ja

vuorovaikutus taito j en

kehittäminen

ilmaisee asiallisesti
mielipiteensä ja

perustelee ne

vakuuttavasti

toimä kohtehaastt ja

,oustavastr
vuorovaikutustilanteis s

a edlaisissa
ympädstöissä

yllàprtàà puhuessaan
l'uorovaikutusta,
havainnollistaa
puheenvuor o aan ja rakentaa
sen sisällön loogiseksi

oïtaa
r,-uotovaikutuksessa
toisten näkemykset
huomioon

ottaa v1estlnnassaan

huomioon
vasta flotta)aî,
tilanteen ja alansa
vaatimukset

viestü rakentavasti myös
ristirüta- ja

ongelmatilanteissa

ymmärtää henkilöiden
sanattoman viestinnän
merkityksen ja
vaikutuksia sanoman
vastaanottoon

ottaa huomioon
sanattoman viestinnän
vaikutuksia omassa
ilmaisussaan

soveltaa sanattoman
viestinnän sääntöjä
r,'uorovaikutuksessaan j a

vertailee merkityksiä myös
eri kulttuurien välillä

tolmÍ
ryhmätyötilanteessa
yhteistyöhakuisesti
osanaryhmäà

vie ryhmän
työskentelyä eteenpäin
aktävisesti ja arvostaa
muiden näkökantoja

tunnlstâa omân tolÍìlntânsa
vaikutukset ryhmàn
toimintaan ja kannustaa

ryhmän muita jäseniä

tolmlmaan

Medialukutaito tuntee median
tekstilajeja ja erllusia
medioita

tarkastelee median
tekstilajeja ja eri
medioita kdittisesti

osaakäyftää, tulkita ja

soveltaa erilaisia medioita ja

mediaviestinnän tekstilaj ej a

kàyttàà mallin mukaan
eri median tekstilajeja

muokkaa tuottamiaan
mediatekstejä
palautteen perusteella

tekee havaintoja median
tekstilaj eista, muokkaa nütä
ja arvtoi kielellisten
valintojen vaikutuksia



Mediataitojen
hyödyntäminen

osaa hyödyntää
viestintää omassa
elämässään ja omalla
alallaan

osaa hyödyntää
viestintää omassa

elämässään ja omalla
alallaan jaymmàttää
sen vaikutukset

osaa hyödynlàä ja sovekaa
viestin tää monipuolisesti
omâssa elämässään ja

omalla alallaan

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, nksiltja uuorouai,kutøs (AI 1), Tekstien røkenteita ja
nerkiflk:ià (AI2), Tekstitja aaikuttaminen ([I4) seka jokin seuraavista Kijallisøuden keinojaja tulkintøa

(AI3), Te,ësti, A/i jn konteksti Çtts¡, Kleh, kiiatlisøas ja identituetti @f6) tai Puheyiestinuin taitEen ¡1uentàminen
(ÁI7) vastaavat tavoitteiltaan Aidin/<ie/i, suomi -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.



Tutkinnon osan nimi: 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.1.1.1Mediaviestinnän perusteet, 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava osa-
alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos / verkkoym päristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustam¡sta

- lukio-opintojensa perusteella :

Osaamisen tunnustam¡sessa lukion kurssit:
. Kieli, tekstit jo vuorovoikutus (Ät t),
. Tekstien rokenteito ja merkityksiö (Ä12)

. Tekstit ja vaikuttominen (Al4l

sekä jokin seuraavista:
. Kirjollisuuden keinojo jo tulkintoo ¡ÄtS),
. Teksti, tyylija konteksti (Ats),
. Kieli, kirjallisuus jo identiteetti (At6)toi
. Puheviestinnön toitojen syventöminen (Ä17)

vastaavat tavo¡tte¡ltaan i\idÍnkielí, søomi -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavo¡tteita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seurantakohteet

a osaa kehittää viestintä- ja

vuo rova ikutusta itojaa n

a osaa käyttää ja tulkita erilaisia

medioita ja mediaviestinnän

tekstilajeja

a osaa hyödyntää viestintää

omassa elämässään ja omalla

ala llaan

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisä ltöa lueet:
- tutustuminen ja syventyminen

eri viestinnän muotoihin ja

perusteisiin
- omanmediakäyttäytymisen

havainnointi ja sen

kehittäminen
- mediaviestintä osana

työelämää

Opiskelu toteutetaan lä hiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

L. Opiskelija toimii viestintä-

Ja

vuorovaikutustila nte issa

2. Opiskelijahyödyntää
verkkoyhteisöjä ja

sosiaalista mediaa

3. Opiskelija perehtyy
mediaviestintää n.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja

Osaamisen arviointi: kurssitehtävät ja jatkuva näyttö.



3.1.1..2 Lukunurkka

Osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija
. tutustuukaunokirjallisuuteen
¡ kokee lukuelämyksiä

. asettaa itselleen lukutavoitteita ja pitää niistä kiinni

. osaa eritellä lukukokemuksiaan tehtävien avulla

Osaamisen arviointi

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Kirjollisuuden keinojo jo tulkintoo (Ä13) vastaa tavoitteiltaan

Lu ku n u rkka -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.

ARVIOINNIN KOHDE, ARVIOINTIKRITE,ERIT

TyydyttàvàT1 FIyvàIÌ2 Kütettávä K3

Opiskelija

Viestintätaitojen
kehittäminen

ilmaisee itseään
asiallisesti ja osaa
perustella mielipiteensä

osaa iLmaista itseään ja

perustella mielipiteensä
itsenäisesti

ilmaisee itseään
monipuolisesti ja luovasti

tuntee tekstilajien
tilanteenmukaisen
käytön vaatimuksia

tarkastelee tekstilajien eri
ilmaisutapoja krüttisesú

soveltaa vaihdellen ed
ilmaisutapoja ja tekstilajeja
omissa teksteissään ja

edlaisissa
kieliympäristöissä

tuottaa tekstiä ohjatusti
lukemansa pohjalta

tuottaa tekstiä itsenäisesti
lukemansa pohjalta

tuottaa tekstiä luovasti
lukemansa pohjalta

I{ielen ja kulttuurin
tuntemlnen

tutustuu kirj allisuuden
merkitykseen osana
yleissivistystä ja
identiteettiä

y frtfJltu tää kirj alli suu den
merkitykseen osana
yleissivistystä ja
identiteettiä

s)'ventyy kirjallisuuden
merkitykseen osana
yleissivistystä ja
identiteettiä

tutustuu kirj allisuuden
eti lajeihin ja muihin
taidemuotoihin.

arvioi lukemi aan l<trjoja
ja kokemiaan muita
taidemuotoja.

hankkü monipuolisia
lukukokemuksia sekä

arvioi kirjallisuuden ja
muiden taidemuotojen
metkitystä.



Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

3.1 .1 .2 Lukunurkka, 1 osp, valinnainen tai vapaasti valittava osa-alue

Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustam¡sta

- lukio-opintojensa perusteella

Osaamisen tunnustam¡sessa lukion kurssi:
. Kirjallisuuden keinojø ja tulkintoo (Ä13)

vastaa tavo¡tteiltaan valinnaisen tai vapaasti valittavan Lukunurkko -osa-alueen osaamistavo¡tte¡ta.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seurantakohteet

Opiskelija

. tutustuukaunokirjallisuuteen
r kokee lukuelämyksiä

. asettaa itselleen lukutavoitteita
ja pitää niistä kiinni

. osaa eritellä lukukokemuksiaan

tehtävien avulla

Osa-alueen op¡nnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- kahden kaunokirjallisen teoksen

lukeminen ja niiden käsittely

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

L Teosten lukeminen
2. Teoksiin pohjautuvien

kirja I listen tehtävien
tekeminen

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi: kirjalliset kurssitehtävät



3.2.2.1Svenska PRO Toinen kotimainen kieli, ruotsi, valinnainen tai vapaasti valrttava
osa-alue

Osaamistavo¡tteet, 2 osp

Opiskelija
. osaa käyttàä ruotsin kieltä työtehtävissään ja työhön lüttywissä suullisissa ja kirjallisissa

vuorovaikutustilanteis sa

' ymmärtäà ruotsin kielen metkityksen Pohjanmaan ja muilla ruotsin- tai kaksikielisillä alueilla sekä

pohjoismaisissa työelämäyhteyksissä toimittaessa

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERT T

TyrdyttavàT1 IIyvàH,2 ICitettävä I{3

Opiskelija

Viestintä- ja

r.r¡orovaikutustilanteis s a

tolmtrnlnen

kertoo lyhyesti itsestään

)^
työstään, esim.
tunnistaa työkaluja,
ammattinimikkeitä ja

ryötehtäviä

Yasfaa yksinkertaisün
kysymyksün
käsiteltäessä omaa
työympäristöä jahäntà
itseään, kun
puhekumppani puhuu
hitaasti ja selkeästi

esittää yksinkertaisia
kysymyksiä javastaa
käsiteltäessä omaa
työympäristöä 1ahàntà
itseään, kun
puhekumppani puhuu
selkeästi, sekä pyytää
tarvittaessa selvennys tä

viestü suullisesti
esimetkiksi
esittäytyessään
arkipäivän ja Söelàmàn
tutuissa tilanteissa

osallistuu keskusteluun,
kun
keskustelukumppani
puhuu hitaasti ja kàyttàà
selkeitä rakenteita

selviytyy r¡öelärnän
tavanomalslssa
palvelutilanteissa

Tekstien tuottaminen 'lur'-loittaa ohjattuna
työhönsä lütty-vrä lyhyitä
tekstejä

kirjoittaa työhönsä
lüttywiä lyhyttä tekstejä

kirjoittaa sujuvasti
tavanomaisi a vtestejä ja

työhönsä lütryviä
tekstejä sekä täyttää
työhönsä Lüttyviä
asiaki{oja

Monikielisessä ja -
kulttuurisessa
ympäristössä
tolm1mlnen

on íetolnen
opiskelemansa kielen ja
sen edustaman
kulttuurin merkityksestä

käyttää kieltä
monikielisessä tai -
kulttuurisessa
ympädstössä

soveltaa työssään
vieraan kielen ja
kulttuurin ietojaan ja

t^ltola n

Ilelen oppimisen
kehittäminen

tunnistaa omat kielen
opplfr)lsstrateglansa.

arvioi kielen oppimisen
tapojaan, nüden
vahvuuksia ja
heikkouksia.

vahvistaa oppimistaan
kokeilemalla uusia
kielen oppimisen rap oja.



Osaamisen tunnustamisessa lukion B1-kurssit Nuori ja hcinen maailmansa ja Opiskelu, työ ja
yhteiskunta vastaavat tavoitteiltaan Svenska PRO -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT

OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMI N E N, OPPIMISEN SEU RANTAKOHTEET
JA OSAAMISEN ARVIONTI

Tutkinnon osan nimi: 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.2.2.1. Svenska PRO, Toinen kotimainen kieli, ruotsi, valinnainen tai
vapaasti vaittava osa-alue, 2 osp

Oppimisympäristö: Oppilaitos ja osittain verkkoympäristö

Opiskelija vo¡ hakea osaam¡sen tunnustamista

- lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion B1-kurssit Nuorija hänen
maailmansa ja Opiskelu, työ ja yhteiskunta vastaavat tavoitteiltaan Syenska PRO -osa-alueen
valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun todetun osaamisensa perusteella.

- Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen
viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja
puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa 42.1 .

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seurantakohteet

a osaa käyttää ruotsin kieltä
työtehtävissään ja työhön
liittyvissä suullisissa ja
kirjallisissa
vuorovaikutustilanteissa

ymmärtää ruotsin kielen
merkityksen Pohjanmaan ja
muilla ruotsin- tai kaksikielisillä
alueilla sekä pohjoismaisissa
työelämäyhteyksissä
toimittaessa

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- oman alan suulliset ja kirjalliset

vuorova i kutu stilanteet

oman alan perus- ja
erityissanastot sekä sanonnat

hakee itsenäisesti tietoa
työhönsä ja ammattiinsa
liittyvistä lähteistä

saa valmiuksia toimia omassa
ammatissaan
pohjoismaisessa
ympäristössä.

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
johon voi sisältyä monimuoto- tai
verkko-opetusta

Opiskelija

1. Viesti itsenäisesti ruotsiksi
oman ammattinsa suullisissa ja
kirjallisissa
vuorovaikutustilanteissa.

2.. Hyödyntää erilaisia
ruotsinkielisiä, omaan alaansa
liittyviä tietolähteitä, mukaan
lukien sähköiset materiaalit.

Kaikkia oppimisen osa-alueita
seurataan monimuotoisesti eri
tasoilla.



Osaamisen arviointi: -
- kirialliset ia / tai suulliset kokeet, oppimistehtävät



3.1.3.1 English PRO, Vieras kieli, A - kieli {englanti), Valinna¡nen ta¡ vapaast¡ valittava osa-alue

Osaamistavo¡tteet 2 osp

Opiskelija
. osaa viestiä ja toimia kirjallisestija suullisesti englanninkielisissä vuorovaikutustilanteissa

kulttuurin erityispiirteitä ym märtäen
. osaa käyttää englannin kieltä osana omaa ammattitaitoaan
r ymmärtää jatkuvan kielitaidon kehittämisen merkityksen elämänsä eri vaiheissa

Osaamisen arviointi

Osaamisen tunnustam¡sessa lukion A-kielen kurssi Viesfintti jo vopoa-aiko (ENA2) vastaa tavoitteiltaan

V ie ro s ki el i, A- kie I i -osa-a lueen va li n na isia osaa mistavoitte ita.

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITEERIT

TyydyttàvàT1 HyvàFI2 I{ätettävä I{3

Opiskelija

Viestintä- ja

r,rrorovaikutus tilanteis sa

totmlfnlnen

I(ettoo arjestaan,
itsestään ja

työstään
yksinkertaisin
lausein, esim.
esittäytyessään tai
työelämän
ennakoitavissa
olevissa ja tutuissa
tilanteissa.

Esittää javastaa
kysymyksün tilanteeseen
sopivalla ja ty'ypillisellä
tav alla, kun kä sitellään

oma
työympäristöä ia hàntà
itseään, ja kun
puhekumppani puhuu
hitaasti ja selkeästi

Esittää ja vastaa
kysymyksrin luontevasti
ja luovasti käyttäen
omaksumaansa
kielitaitoa tilanteissa
joissa käsitellään omaa
työympäristöä jahàntä
itseään, sekä plytää
tarvittaessa selvennystä
esim. palvelutilanteissa.

Tekstien tuottaminen I(irjoittaa ohjattuna
työhön sä lüttyviä |yhyttà
tekstejä.

Ilrjoittaa kohtalaisen
sujuvasti ja itsenäisesti
työhönsä Lüttyviä
lyhyitàja tylpillisiä
tekstejä.

I(irjoittaa sujuvasti ja

its enäis e s ti tav anomaista
viestejä ja

työssä tarvittavia
tekstejä sekä täyttää
työhönsä lüttyviä
o"ioLiri^io

Monikielisessä ja -
kulttuurisessa
ympäristössä
tolm]mlnen

On tietoinen
opiskelemansa kielen ja
sen edustaman
kulttuurin merkityksestä

Kayttààkteltà
monikielisessä tai -
kulttuutisessa
ympäristössä

Soveltaa aktüvisesti
työssään
vieraan kielen ja

kulttuutin netolaan ja

tattolaan

ICelen oppimisen
kehittäminen

Tunnistaa omat
kielen
opplrilsstrâtegransa.

Arvioi kielen oppimisen
tapoiaan, nüden
vahvuuksia ja

heikkouksia.

Vahvistaa oppimistaan
kokeilemalla uusia
kielen oppimisen tapoja.



YHTEISET TUTKINNON OSAT
OSA.ALU EEN OPETUKSEN TOTEUTTAMI N EN, OPPI MISEN SEURANTAKOHTEET
JA OSAAMISEN ARVIONTI

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

3.1.3 Vieraat kielet

3.1.3.1 English PRO, Vieras kieli, A-kieli (englanti), 2 osp, valinnainen
tai vapaasti valittava osa-alue

Oppimisympäristö Oppilaitos ja osittain verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

- lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssi Vþstrntö ja vopao-aikø (ENA2)

vastaa tavoitteiltaanVieras kieli, A-kieli -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen

kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa 81.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa
ta¡totasoa 81.1.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seuranta kohteet

a osaa viestiä ja toimia
kirjallisesti ja suullisesti
englanninkielisissä
vuorovaikutustilanteissa
kulttuurin erityispiirteitä
ymmärtäen

osaa käyttää englannin kieltä
osana omaa ammattitaitoaan

ym märtää jatkuvan kielita idon
kehittämisen merkityksen
elämänsä eri vaiheissa

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- monipuoliset oman alan

suulliset ja kirjalliset
vuorova i kutu stilanteet

oman alan perus- ja
erityissanastot, term it ja fraasit

itsenäinen tiedonhaku työhön
ja ammattiin liittyvistä lähteistä

toimiminen omassa ammatissa
monikulttuurisessa ja
mon ikielisessä ym päristössä.

Opiskelu toteutetaan pääsääntöisesti
lähiopetuksena, osittain verkko- jaltai
monimuoto-opetuksena.

Opiskelija

1. Viestii itsenäisesti ja
aloitteellisesti englanniksi oman
ammattinsa suullisissa ja
kirjallisissa
vuorovaikutustilanteissa.

2. Hyödyntää itsenäisesti erilaisia
englanninkielisiä, omaan alaansa
liittyviä tietolähteitä, mukaan
lukien sähköiset materiaalit.

3. Toimiiitsenäisesti
monikielisessä ja
mon ikulttuurisessa ympäristössä,
jossa yhteisenä kielenä on
englanti.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen jaltai suullinen koe jaltai oppimistehtävät.



3.l.2.2Italiano per tutti! ltaliaa kaikille!

Osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija
o osaa ttaltan kielellä t^tvirtava.t sanastot ia ftaøsit perusvuorovaikutustilanteisün arkipâivän

viestinnässä

o osaa kertoa itahan kielellä jonkin verran lähielämänpürinsä asioista ja tapahtumista

. osaa soveltaa hankkimaansa kielitaitoa helpoissa omân âfiìrnattialansa työskentely- ja

viestintäLilanteissa

. osâa kàyttäà sanaktrjaa ja sähköisiä tietolähteitä apuvälineinä oma;n 
^mm^ttialansa

tiedonetsinnässä

o ymmärtää jonkin verra;î italialaisen kielialueen kulttuutisia erityispütteitä

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITE,E,RIT

TllrdyttàvàT1 IIyvàt{2 I3tettávä I{3

Opiskelila

Italtan kielen suullinen
ja kirjallinen
yksinkertainen
perusviestintä
arkipäivässä ja

työtehtävissä.

Viestü sanatasolla erittäin
lyhyesti arkt- ja

työelämän tilanteissa.
Osaa esim. tervehtiä ja

kertoa tärkeimmät
henkilötiedot.

Ifryy lavastaa
lausetasolla
yksinkertaisimpün ja
tavanomalsÍn
kysymyksün kun
käsitellään omaa
arl<telàmää 1a

työympäristöä.

I(ykenee yllapitàmààn
lyhyttä keskustelua
keskustelukumppanin
kanssa, joka puhuu
selkeästi ja hitaasti
ennakoitavissa olevissa
työeIämän ja

aÃúelàmän tilan tei s s a.

Työhön ja

työturvallisuuteen
lütty'vien perussanoj en
omaksuminen.

Hallitsee lähinnä

yksittäiset sanat itsestä ja

työstä, esim. tärkeimmät

työkalut, varoitukset ja

ammattinimikkeet.

Hallitsee tyypilliset, työn
toiminnallise t ja ty ötà
kuvaavat lyhyehköt
lauseet, esim. aivan
tyypillisimmät
asiakaspalvelufraasit tai
muutaman sanan viestit
työtovereille.

Kykenee osallistumaan
lausetasolla ammatissa
tarvittavün pidempün
mutta tavanomalsÍfì
vuotovaikutus tilanteisün,
ja soveltamaan
opprmaansa muuttuvlssa
tilanteissa. Hakee
tarflttaessa íetoa et1

tietolähteistä.

Italialaisen kielialueen
kulttuutisten
erityispürteiden
havainnointi ja

omaksuminen.

Tunnistaa joitakin aivan
selvimpiä pürteitä
italialaisen kielialueen
kulttuurista.

Tunnistaa jonkin verran
enemmän etoja
italialaisen kielialueen
kulttuurin ja oman
kielialueensa kulttuurin
välillä.

Kàyrràä italian kieltä
aÃ<t- ja

työympäristössä oman
osâafiìlsensa
laajuudessa kielen
kulttuurin
e dellyt tämällä tav alla.



Osaamisen tunnustamisessa lukion B-kielen kutssi IAB31 Hluriä pàiuäri, hawska tutustwa vast^a

tavoitteiltaan Vieras kie/i, A-kieli -osa-alueen valinnaisia osaamistavoltterta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.1 . Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.1.2.2ltaliano pertutti! ltaliaa kaikille! I osp, valinnainen taivapaasti
valittava osa-alue

Oppim isym päristö: Oppilaitos / verkkoym päristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

- lukio-opintojensa perusteella: Osaamisen tunnustamisessa lukion B-kielen kurssi lAB3L Hyvtiti pöiväö, hauska

tutustua vastaa tavoitteiltaanVieras kieli, A-kieli -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita

- aiempien opintojensa tai muun osaam¡sensa perusteella.
- Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen
viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa 4.1.2. ja
puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa 4.1.1

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen
seurantakohteet

osaa italian kielellä tarvittavat
sanastot ja fraasit perus-
vuorovaikutustilanteisiin arkipäivän
viestinnässä
osaa kertoa italian kielellä jonkin
verran lähielämänpiirinsä asioista
ja tapahtumista

osaa soveltaa hankkimaansa
kielitaitoa helpoissa oman

ammattialansa työskentely- ja
viestintätilanteissa
osaa käyttää sanakirjaa ja
sähköisiä tietolähteitä apuvälineinä
oman ammattialansa
tiedonetsinnässä
ymmärtää jonkin verran
italialaisen kielialueen
kulttuurisia erityispii rteitä

a

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- italian kielen ääntämisen

perusteita
- italian kielen peruskieliopin

rakenteita
- omasta lähielämänpiiristä

kertominen
- omaan ammattiin liittyviä

kaikkein keskeisimpiä
sanoJa

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena tai monimuoto-
opetuksena

l.ltalian kielen suullinen ja
kirjallinen yksinkertainen
perusviestintä arkipäivässä ja
työtehtävissä.

2. Työhön ja
työturvallisuuteen
liittyvien perussanojen
omaksuminen.

3 ltalialaisen kielialueen
kulttuuristen erityispiirteiden
havainnointija
omaksuminen.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja
tapoja.

Osaamisen arviointi:

- kiriallinen ialtai suullinen koe ialtai harioitustehtävät



3.1.2.3 Eins, zwei, dtei! Saksan perusteet

Osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija
- osaa saksan kielen peruskäsitteitä kuten lukusanatiakellonajat

- osaa viestiä saksan kielellä yksinkertaisissa arkipdivän vuorovaikutustilanteissa kuten tervehtiminen, hJ"västely,

esittäytyminen

- osa; kertoa saksan kielellä ionkin vetran itsestään ja perheestään

Osaamisen arviointi

Osaami¡ren voidaan tunrìustaa lukio-opintojensa pefi.rsteella: lukion valinnaisen Saksan kieli kutssi SAB3

7,Hy:ràä paivää, hauska tutusflla -perusteella tai aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

Tlydyttävä T1 t{yvä}I2 I(ütettävä I{3

Opiskelija

Saksan kielen
peruskäsitteiden kuten
lukusanojen ja
kellonaikojen
tuntefilnen.

-tuntee saksan kielen
peruskäsitteitä kuten
lukus anat j a kello najat.

-l<àyttàà saksan kielen
peruskäsitteitä kuten
lukusanat ja kellonajat.

-kàyttàà sujuvasti saks an
kielen petuskäsitteitä
kuten lukusanat ja

kellonajat ja osaa myös
soveltaa oppimaansa
muuttuvissa tilanteissa.

Viestirninen saksan

krelellä yksinkertaisis sa

arkipäivän
vuotovaikutustilanteis s a.

- pysqry lyhyesti v^st^ m 
^n

keskustelukumppanilleen,

pyst)ry auttavasl

kommunikoimaan

suullisesti yksinkertaisissa

arkielämän

r,-uotovaikutus tilanteis -sa,

jos puhekumppani puhuu

hitaasti jakäyttäà

yksinkertaista, keskeistä

sanastoa.

- pysqry vasta ma.^i
keskustelukumppanilleen
ja kommunikoimaan
suullisesti yksinketaisissa
artàeltamàn
vuotovaikutus tilanteis sa.

- viestü sujuvasti saksan
kielellä yksinkettaisis sa

atkiparvän
vuotovaikutustilanteis -
sa, osaa myös soveltaa
oppimaansâ keskeistä
arl<tpuvàn sanastoa
muuttuvissa tilanteissa.

Itsestään ja perheestään
kertominen

- pystyy lyhyesti kettomaan
itsestään ja perheestään
saksan klelellä.

-pystyy kettomaan
itsestään ja petheestään
sakan kielellä.

-kertoo sujuvasti
itsestään ja perheestään
saksan kielellä ja osaa

soveltaa oppimaansa
sânâstoâ muuth-rvlssâ

tilanteissa.

Oman alan
pefi.rssanaston
tuntemlfìen

-pystyy auttavasl
tunnistamaan alansa
perussanastoa

-pyst)ry auttavasl
ymmärtämään alansa
pefussanastoa

-ymmärtààjonkin veran
alansa petussanastoa



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA-ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

3.1 .2.3 Eins, zwei, drei! Saksan perusteet, I osp, valinnainen tai vapaasti
valittava osa-alue
Oppilaitos

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion valinnaisen Saksan kieli kurssi SAB3 1,

Hyvää päivää, hauska tutustua -kurssi vastaa valinnaisia tai vapaasti valittavia osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

osaa saksan kielen
peruskäsitteitä kuten
lukusanat ja kellonajat
osaa viestiä saksan kielellä
yksinkertaisissa arkipäivän
vuorovaikutustilanteissa kuten
tervehtiminen, hyvästely,
esittäytyminen
osaa kertoa saksan kielellä
jonkin verran itsestään ja
perheestään
osaa jonkin verran oman
alansa perussanastoa saksan
kielellä

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- saksan kielen peruskäsitteet
- saksan kielen ääntäminen
- itsestään kertominen

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
tai monimuoto-opetuksena

Oppimisen arviointi:
- työskentelyn aktiivisuus ja

säännöllisyys
- lähiopetuksessaläsnäolo.

1. Ymmålrtää ja ilmaisee saksaksi
lukusanoja ja kellonaikoja.

2. Viestii saksan kielellä
yksinkertaisissa arkipäivän
vuorovaikutustilanteissa.

3. Keftoo itsestään ja
perheestään.

4. Ymmärtää jonkin verran oman
alansa perussanastoa.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ia tapoia

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät.



3.1,.2.4 Pdvet! Y enàjàn perusteet

Osaamistavoitteet, 1 osp
Opiskelija

- osaa venàjän kielen peruskäsitteitä kuten kyrilliset aakkoset, lukusanat jzkellonøiat

- osaa viestiä venäjän kielellä yksinkettaisissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa kuten tervehtiminen, hy'västely,

esittäytyminen

- osaa kertoa venäjän kielellä jonkin verran itsestään ja perheestään

Osaamisen arviointi

Osaaminen voidaan tunnustaa lukro-oprntojensa perusteella: lukion valinnaisen venäJàn kieli kutssin VEB31,

Íþuàri þciiurici, haa¡ka tatartaa pefi.rsteella tai aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

TyydyttàvàT1 HyvàFl2 I3tettävä I{3

Opiskelija

Venäjän kielen
peruskäsitteiden kuten

þrillisten aakkosten,
lukusanojen ja
kellonaikojen
tuntemlfìen.

-tuntee venäjän kielen
peruskäsitteitä kuten
lukus anat ja kello najat.
- osaa lukea ia tuettuna
l<t\oittaa þrillisillä
aakko silla kirj oitetn ra
tekstiä

-kày ttää venä j än kielen
peruskäsitteitä kuten
lukus anat ja kel7o naj at.
- osaa lukea jakttjoittaa

þrilüsìllä aakkosilla
kirjoitettua tekstiä

-kàyttàà sujuvasti
venäjän kielen
peruskäsitteitä kuten
lukusanat ja kellonaiat 1a

osaa myös soveltaa
opplmaans a muuttuvls sâ

tilanteissa.
- osaa sujuvasti lukea ja
l<rjotttaa kyrillisillä
aakko silla kirj oitettua
tekstiä

Viestirninen venäjän
kielellä yksinkertaisis s a

atkipäivän
vuorovaikutus tilanteis s a.

- pyst)ry lyhyestr v^stazrna. n

keskustelukumppanilleen,

pystyy auttavasf

kommunikoimaan

suullis es ti yksinkertaisis sa

arkielämän

vuorovaikutustilanteis sa,

jos puhekumppani puhuu

hitaasti jakàyttäà

yksinketaista, keskeistä

sanasto¿.

- pyst)ry v^stzÀfl]a, u.

keskustelukumppanilleen
ja kommunikormaan
suullisesti yksinkettaisissa
atkiel'àmãn
vuorovaikutus tila nteis sa.

- viestü sujuvasti venäjän
kielellä yksinkertaisis sa

arl<ipärvär'
vuotovaikutustilanteis -
sa, osaa myös soveltaa
oppimaansa keskeistä
arkipäivän sanastoa
muuttuvissa tilanteissa.

Itsestään ja perheestään
kertominen

- pyst)ry lyhyesu kertomaan
itsestään ja petheestään
venäjàn kielellä.

-pyst)ry kertomaan
itsestään ja perheestään
venäjän kielellä.

-kettoo sujuvasti
itsestään ja perheestään
venàjàn kielellä 1a osaa
soveltaa oppimaansa
sanastoa muuttuvlssa
tilanteissa.

Oman alan
perussarìaston
turìterilnen

-pys t)ry auttavastl tuettuna
tunnistamaan alansa
pefussanastoa

-pyst'ry auttavastl
ym:llrättärnään alansa
pefi.rssanastoa

-ymmàrtää jonkin vettan
alansa perussanastoa



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp)

Oppimisympäristö:

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 1 I osp

3.1.2.4 Privet! Venäjän perusteet, I osp, valinnainen tai vapaasti valittava osa-
alue

Oppilaitos

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

- lukio-opintojensa perusteella: lukion valinnaisen venäjän kieli kurssin VE831, Hyvöö pdivoä, housko tutustua

osa-alueen valinnaisia tai vapaasti valittavia osaamistavoitteita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seuranta kohteet

. osaa tunnistaa venäjän kielen
erot verrattuna omaan
äidinkieleensä

. osaa lukea ja kirjoittaa
kyrillisillä aakkosilla

. osaa venäjän kielen
peruskäsitteitä kuten
tervehdykset, esittäytym inen,
kuulumiset, lukusanat,
viikonpäivät ja kuukaudet

. osaa venäjän kielen
ääntämisen perusteet

. osaa lyhyesti kertoa itsestään
ja ammattialastaan venäjäksi

. osaa jonkin verran oman
ala nsa peruskäsitteitä
venäjäksi

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- venäjän kielen peruskäsitteet
- venäjän kielen ääntäminen
- itsestään ja ammatistaan

kertominen
- oman alan peruskäsitteitä

venäjäksi

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
tai monimuoto-opetuksena.

1. Taiteen ja kulttuurin
tunnistaminen ja hyödyntämínen
havainnoiden ja hyödyntäen
tuotannossa kulttuurista
omaleimaisuutta.

2. Oma tuottaminen ja
tulkitsem inen tuottaen aineistoja
ja esityksiä hyödyntäen
kulttuurisia eroja rikastaen omaa
tuotostaan etsimällään aineistolla

3. Kulttuuriperinnön soveltaminen
Soveltaen kulttuurisia ja taiteen
ilmentymiä omassa työssään
itsenäisesti ja työryhm ien
jäsenenä

4. Kestävän kehityksen
periaatteiden noudattam inen
sitoutuneesti huom ioiden
ekologiset, sosiaaliset,
taloudelliset ja kulttuuriset
osatekijät työssä ja työyhteisössä.

5. Suunnitteluprosessin
toteuttaminen.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ia tapoia

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät.



TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Tutkinnon osa 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

1. Kuvaus osaamisen
tunnustamisen
toteuttamisesta

Ennen uuden tutkinnon osan tai sen osa-alueen aloittamista opettaja selvittää
opiskelijoille sen tavoitteet ja osaamistavoitteet, jotta opiskelija saisi käsityksen siitä,
onko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on. Tämän perusteella
opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koko tutkinnon osasta,
sen osa-alueesta tai osa-alueen osasta.

Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaava opettaja tekee osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen. Hän haastattelee opiskelijaa olemassa olevan
osaamisen selvittämiseksi. Tarvittaessa opiskelijalle annetaan mahdollisuus näyttää
vaadittava osaaminen. Opettaja merkitsee osaamisen tunnistamisen
arviointipäätöksen Wilmaan tai tutkinnon osan tai sen osa-alueen oppimisen
seurantakohteisiin ja tekee osaamisen tunnustamispäätöksen.

3.2.1. Matematiikka, 3 osp, pakollinen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria
(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), Iai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen
seu raavista I ukion ku rsseista Po ly n o m if u n kt i ot ( MAA2 ) lai G e o m et ri a ( MAA3)
vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Valinnaiset osa-alueet:
3.2.1.1Talous- ja tilastomatematiikka, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria
(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), lai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen
seuraavista lukion kursseisla Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3)

vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.2.1.2 Lausekkeet ja yhtälöt, l osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MABl ), Geometria
(MAB2) 1a Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen
seuraavista lukion kursseisla Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3)
vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.2.1.3 Matemaattiset menetelmät, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssi Mafem aattisia malleja / (MAB3),

Matemaattinen analyysi(MAB4), Tilastot jatodennäköisyys (MABS), Matemaattisia
malleja // (MAB6), Matemaattisia malleja /// (MAB8) tai Analyyftinen geometria (MAA4),

Vektorit (MAAS), Todennäköisyys ja tilastot (MAA6), Derivaatta (MAA7), Juuri- ja
I og a ritm ifu n kfiof ( MAAS), T rig o n o m etriset f u n kt iot ja I u k ujo n ot ( MAA9 ),

lntegraalilaskenfa (MAA10), Lukuteoria ja logiikka (MAA1 1) tai Numeerisia ja
algebrallisia menetelm¡ä (MAA12)vastaa tavoitteitaan Matematiikka-osa-alueen
valinnaisia osaam istavoitteita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella

3.2.2. Fysiikka ja kemia, 2 osp, pakollinen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja
lhmisen ja elinympäristön kemia (KE 1 ) vastaavat tavoitteiltaan Fysiikka ja kemia -osa-
alu een pakollisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Valinnaiset osa-alueet:
3.2.2.1 Energia ja ympäristö, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia,
joka vastaisi tavoitteiltaan Energia ja ympäristö -osa-alueen valinnaisia

osaamistavoitteita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella

3.2.2.2 Kestävä kehitys, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia,
joka vastaisi tavoitteiltaan Kestävä kehitys -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, I osp, pakollinen osa-
alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista

kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyodyntäminen -
osa-alueen pakollisia osaa m istavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.
Valinnaiset osa-al ueet:
3.2.3.1 Suunnitteluohjelmat, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista

kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Suunnitteluohjelmat -osa-alueen valinnaisia



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella

3.2.3.2 Sovellusohjelmat, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista

kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Sovellusohjelmat -osa-alueen valinnaisia
osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.2.3.3 Viestintälaitteet, I osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista

kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Viestintälaifteen -osa-alueen valinnaisia

osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

2. Oppimisen arviointi Oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten ja
tavoitteiden saavuttamisessa (ohjaava ja kannustava arviointi), oppimisen etenemisen
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä.

Tähän tutkinnon osaan kuuluvat alla mainitut osa-alueet, joista on laadittu erilliset
oppimisen suunnitelmat.
Pakolliset osa-alueet:

. Matematiikka, 3 osp
r Fysiikka ja kemia, 2 osp
. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, I osp

Valinnaiset osa-alueet:
. Talous- ja tilastomatematiikka, 2 osp
. Lausekkeetja yhtälöt, 1 osp
. Matemaattiset menetelmät, 2 osp
. Energia ja ympäristö, 2 osp
¡ Kestävä kehitys, 2 osp
. Suunnitteluohjelmat, 2 osp
. Sovellusohjelmat, 2 osp
. Viestintälaitteet, 1 osp

Opettaja kirjaa oppimisen seurantakohteiden arviointipäätöksen tutkinnonosittain / osa-
alueittain Wilmaan ennen opiskeliian osaamisen arviointi

3. Työssäoppimisen
/työpaikalla
tapahtuvan
opiskelun arviointi

Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella tutkinnon osa, tutkinnon osan osa-alue tai osa-
alueen osa työssäoppimisen yhteydessä, jos asiasta sovitaan erikseen tutkinnon osan
osa-alueen opettajan tai opettajien ja opiskelijan kesken.

Oppimisen tavoitteeUseurantakohteet käydään yhdessä läpi opiskelijan ja osa-alueen
opettajan kanssa työssäoppimisesta sovittaessa. Työssäoppimista ohjaavaa opettajaa
informoidaan asiasta.

Osa-alueen ooettaia on vhtevdessä tvössäoooimista ohiaavaan ooettaiaan ia



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

opiskelijaan työssäoppimisjakson aikana ja varmistaa opiskelijan tavoitteiden
mukaisen oppimisen.

Oppimisen arviointipäätöksen tekee osa-alueen opettaja ja merkitsee sen Wilmaan

4. Tutkinnon osan
arvosanan
muodostaminen

3.2.1. Matematiikka
3.2.2. Fysiikka ja kemia
3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Osa-alueen opettaja päättää osa-alueen arvosanasta lakirjaa osaamisen arvioinnin
Wilmaan.

Kun kaikki tutkinnon osan osa-alueiden arvosanat on annettu, määritetään tutkinnon
osan arvosana osaamispisteiden perusteella painottaen.
Tutkinnon osan aruosanasta päättävät ne opettajat, jotka ovat antaneet osa-alueiden
arvosanat. Osa-alueen aruosana dokumentoidaan Wilmaan.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA-ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp)

Oppimisympäristö:

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

3.2.1 Matematiikka, 3 osp, pakollinen osa-alue

Op pi laitosA/erkkoym pä ristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MABl ),
Geometria (MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), lai Funktiot ja yhtälöt (MAA1)ja toinen seuraavista lukion
kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteitaan Matematiikka-osa-alueen
pakollisia osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seuranta kohteet

a osaa peruslaskutoim itukset,
prosenttilaskennan ja
m ittayksiköiden m uunnokset
oman alan ja arkielämän
edellyttämässä laajuudessa,
osaa laskea pinta-aloja ja
tilavuuksia,
osaa soveltaa geometriaa
oman alan tehtävien
vaatimassa laajuudessa ja
hahmottaa tilaa ja muotoja
kolmiulotteisesti,
osaa käyttää sopivia
matemaattisia menetelm iä
oman alan ongelmien
ratkaisussa,
osaa arvioida tulosten
oikeellisuutta ja
suuruusluokkaa,
osaa käyttää matemaattisten
ongelmien ratkaisussa apuna
laskinta, tietokonetta ja
tarvittaessa muita
matematiikan apuvälineitä.

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

Sisältöalueet:
- peruslaskutoimitukset,
- prosenttilaskenta,
- mittayksiköt,
- geometria.

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

1. Peruslaskutoimitusten
hallitseminen

2. Prosenttilaskennan
hallitseminen

3. Mittayksiköiden muunnosten
hallitseminen

4. Geometrian soveltaminen

5. Laskimen ja tietokoneen käyttö
ongelmien ratkaisussa

Osaamisen arviointi:

- Kirjallinen koe



3.2.1.1 Talous- ia tilastomatematiikka, 2 osp

Osaamistavoitteet

Opiskelija

. osaa muodostaa jalaalu¿ omaan alaan liinjtuici yhtäLöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia

. osââ ratkaista jtässci rarpeellisia matem aat:dsia tehtáviä yhtälöillä, päättelemäll à tai kuvaajien ar,ulla

. osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa

. osaa soveltaa aÅ<t- ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiil<kaa, kuten kannattavuus-, kustannus-,

verotus- ja lainalaskelmia

. osââ kerätä ja ryhmitellä omaan alaanltttyväà tietoa.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE,

,{.RVI O INTIKRITE,E,RIT

TlrydyttàväT1. }{yvàFI2 I(ütettávä I{3

Opiskelija

Yhtä1öiden,
lausekkeiden,
taulukoiden ja

pilrrosten
käyttäminen
alakohtaisissa
tehtävissä

kàyttàä ohjeen mukaan
yhtälöitä, lausekkeita,
taulukoita ja pürroksia
alakohtaisissa
tehtävissä

kayftàä yhtälöitä,
lausekkeita, taulukoita ja
piìrroksia alakohtaisissa
tehtävissä

kayttaä soveltaen
yhtälöitä, lausekkeita,
taulukoita ja pürroksia
alakohtaisissa tehtävissä

Talousmatematükan
soveltaminen

tekee yksinkettaisia
kustannus- ja

kanna ttavuusvertailu ja

käyttäen
talousmatemztil<kaa

tekee kustannus- ja

kannattavuusvertailuj a

käyttäen
talousmatematil<kaa

tekee kustannus- ja
kannatta'ç'uu svertailu j a

käyttäen
talousmatematiJ}Jr.aa ja

tekee vertailujen pohjalta
perusteltuja
johtopäätöksiä

Matemaattisten
tulosten
oikeellisuuden
vaffiìlstafi[nen

Y^rmTsta

yksinkettaisten
laskelmien
oikeellisuuden

vatmist^ laskelmien
oikeellisuuden

vatmistaa monipuolisten
laskelmien oikeellisuuden
ja suuruusluokan

Tiedon kerääminen ja

ryhmitteleminen
keràà graaltsta ja

taulukoitua tietoa ed
lähteistä.

keràà ja ryhmittelee tietoa
talpeen mukaan, käyttäen
lähteenä tilastoja,
taulukoita ja graaftsia
esityksiä.

kerää ttetoa
monipuolisesti ja
soveltaen jakayttàen
tiedonlähtee nä nlastoja,
taulukoita ja graaÇtsia

esityksiä ja ryhmittelee
nüden pohjalta tietoa
erilaisün tarpeisün.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit l-"aase/<keetjalhtäl¿it Qtf1'B1), Ceometria QaAB2) ja

Ta/oasmatematiikka (MAB7), tai Fwnktiotjalhtrilöt çvIAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista



Poþnomfunktiot (MAA2) tat Geornetia (À4A.,\3) v^sta v^t tavoitteiltaan Matematiìkka-osa-alueen valinnaisia

osaalTìlstavo1tte1ta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEU RANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

3.2.1.1 Talous- ja tilastomatematiikka, 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppi laitosA/erkkoym pä ristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssil Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1),
Geometria (MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1)ja toinen seuraavista lukion
kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteitaan Matematiikka-osa-alueen
valinnaisia osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

a

osaa muodostaa ja laatü omaan
alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita,
taulukoita ja piirroksia
osaa ratkaista työssä tarpeellisia
matemaattisia tehtäviä yhtälöillä,
päättelemällä tai kuvaajien avulla
osaa arvioida tulosten
oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
osaa soveltaa arki- ja työelämässä
tarvittavaa talousmatematiikkaa,
kuten kannattavuus-, kustannus-,
verotus- ja lainalaskelmia
osaa kerätä ja ryhmitellä omaan
alaan lütlyvää tietoa.

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- talousmatematiikka

- indeksit
- valuutat
- korkolaskut
- osamaksukauppa
- kulutusluotot
- verotus

- tilastot
- peruskäsitteet
- taulukointijaluokittelu
- tunnusluvut
- graafinenesittäminen

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

1. Talouslaskelmien tuottaminen

2. Tilastollisen aineiston
analysointi

3. Laskimen ja tietokoneen käyttö
ongelmien ratkaisussa

Osaamisen arviointi:

- Kirjallinen koe tai kirjallinen koe ja harjoitustyö



3.2.1.2 Lausekkeet ia yhtälöt, 1 osp

Osaamistavoitteet

Opiskelija

. osaa ilmaista muuttujien välisiä rüppuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla

. osaa muodostaa jalaal¡l omøan alaan lii@uiä yhtàlöitä, lausekkeita, taulukoita ja pürroksia

. osaa ratkaista flässä Tarpeellisia matemaattisia tehtáviä yhtälöillä, päättelemällà tarkuvaajien avulla

. osaa arøotda tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa

Osaamisen arviointi

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit I-"awxkkeetjalht¿ilöl or41'Bl), Geometria QaAB2) ja

Taloatmatematiikka (MAB7), tai Fønktiotjalhtrilöt MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista

Poþnomifanktizt ÇtvIAA2) tai Ceometria (1\4.A.-A3) v^st^ v^t tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alween valinnaisia

osaafilstavolttelta.

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITE,E,RIT

Tyydyttävä T1 FIyvàl{2 Ilitettävä I(3

Opiskelija

Matemaattisten
lausekkeiden
käyttäminen

kày ttàà yksinkertaisia
matemaattlsla
lausekkeita

muodostaa jakàyttàà
yksinkettaisia
matemaattisia lausekkeita

muodostaa jakayttàà
matemaattisia lausekkeita

Yhtälöiden,
lausekkeiden,
taulukoiden ja
pÍrrosten
käyttäminen
alakohtaisissa
tehtávissä

kàyttàà ohjeen mukaan
yhtàlöità, lau s ekkeita,
taulukoita ja pürroksia
alakohtaisissa
tehtävissä

kàyttàà yhtälöitä,
lausekkeita, taulukoita ja
pürroksia alakohtaisissa
tehtävissä

käyttàà soveltaen
yhtälöitä, lausekkeita,
taulukoita ja pürroksia
alakoh taisissa teh tävissä

Matemaattisten
tulosten
oikeellisuuden
vâfm1stâfnlnen

vaffiìlstaa
yksinkertaisten
laskelmien
oikeellisuuden

varmistaa laskelmien
oikeellisuuden

varmistaa monipuolisten
laskelmien oikeellisuuden
ja suuruusluokan



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp)

Oppimisympäristö:

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

3.2.1 .2 Lausekkeet ja yhtälöt, 1 osp, valinnainen tai vapaasti valittava osa-alue

Oppi laitosA/erkkoym päristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1),
Geometria (MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1 ) ja toinen seuraavista lukion
kursseista Polynomifunktiot (MAA2) Iai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteitaan Matematiikka-osa-alueen
valinna isia osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seuranta kohteet

a

a

a

a

osaa ilmaista muuttujien välisiä
riippuvuuksia matemaattisilla
lausekkeilla,
osaa muodostaa ja laatia omaan
al a a n lüttyviä yhtälöitä,
lausekkeita, taulukoita ja piirroksia,
osaa ratkaista fyössá tarpeellisia
matemaattisia tehtäviä yhtälöillä,
päättelemällä tai kuvaajien avulla,
osaa arvioida tulosten
oikeellisuutta ja suuruusluokkaa.

Osa-alueen opinnot toteutetaan
ensimmäisen tai toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- algebran perusteet
- yhtälöt ja niiden soveltaminen

omalla alalla
- 1. asteen yhtälö
- epäyhtälö
- yhtälöpari
- 2. asteen yhtälö

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monim uoto-
opetuksena.

1. Lausekkeiden muodostaminen
ja käsittely

2. Yhtälöiden ratkaiseminen

Osaamisen arviointi:

- Kirjallinen koe



3.2.1.3 Matemaattiset menetelmät, 2 osp

Osaamistavoitteet

Opiskelija

. osaa muodostaa reaahrnaatlman ilmiöistä säännönmukaisuuksia ja dippuvuuksia sekä kuvata nütä

matemaattisilla malleilla

. osaa ratkaista edlaisin menetelmin yhtälöitä

. osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suutuusluokkaa

o osaa kàyttàà matemaattisten ongelmien ratkaisussa âpuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita

matematükan apuvälineitä.

Osaamisen arviointi

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Matemaaltisia ma//g'a 1 (À4,\83), Matemaattinen anaþ1si (I\4484),

Tilastotja todenncikäis11s (NIABS), Matemaaltisia na//e./a 11(I\4486), Matemaattisia ma//91'a 111(ÌVIAB8) tai

Analyyltinen geometria (l\4A',A.4), Vektorit G\4'\A5), Todennriköis11s ja tilastot (ÀdA,\6), Deriaaatta QvIAAT), Jauri-

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITE,E,RIT

TyrdyttàvàT1. FIyväF{2 IStettävä I{3

Opiskelija

Reaalimaailman
ilmiöiden
säännönmukaisuuksien
ja rüppuvuuksien
tunnlstamlnen,a
mallintaminen

muodostaa
yksinkertaisia
laus ekkeita ja yhtäIöità
rcaaTknaalknan
säännönmukaisuuksista
ja nþpuvuuksista

muodostaa lausekkeita ja

yh tälöitä r eaal-imaalknan
säännönmukaisuuksista
ja riþpur,'uuksista

muodostaa
monipuolisesti
lausekkeita ja yhtàlöità
reaalinaallman
säännönmukaisuuksista
ja rfppuvuuksista sekä

laalentaa käsirystään

yhteiskunnassa
tarvrtïavasta
matematükasta

Yhtälöiden
tatkaiseminen

ratkaisee yksinkertaisia
yhtäLöitä joillakin
tuntemillaan
menetelmillä

tatkaisee erilaisia
yhtälöitä tuntemillaan
menetelmillä

täydentäà kattavasti
yhtälöiden
ratkaisutaito jaan ja

soveltaa tattojaan
edlaisün ongelmün

Matemaattisten
tulosten oikeellisuuden
varfiìlstafrìlnen

YArmTst^

yksinkertaisten
laskelmien
oikeellisuuden

v^ïmista, laskelmien
oikeellisuuden

vatmistaa monipuolisten
laskelmien
oikeellisuuden ja

suuruusluokan

Laskimen ja muiden
apuvälineiden
käyttäminen

kàyttáä laskinta ja
muita apuvälineitä
ongelmien
tatkaisemiseen.

kày ttäà su j uvasti laskinta
ja muita apuvälineitä
ongelmien
ratkaisemiseen.

hyödyntää
monipuolisesti ja
tehokkaasti laskimen ja

muiden apuvälineiden
ominaisuuksia
ongelmien
ratkaisemiseen.



þ logaritmifunktiot ÇvIAA8), Trigonometriset funktiot ja lukujonot (I\4.A,A.9), Integrøalilas,kenta $tl.AA1.O), I-.nkateoria

ja logiikka (I\4-A,{11) tai Nømeerisia ja algebrallisia menetelrnià (À4,\,{12) v^st^ tavoitteitaan Matematiil<ka-osa-

alueen valinnaisia osaamistavolttetta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

3.2.1 .3 Matemaattiset menetelmät, 2 osp, valinnainen osa-alue

Oppi laitosA/erkkoym påiristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Matemaattisia malleja I (MAB3),
Matemaattinen analyysi(MAB4), Tilastot ja todennËiköisyys (MABS), Matemaattisia malleja ll(MAB6),
Matemaattisia malleja lll (MAB8) tai Analyyttinen geometria (MAA4), Vektorit (MAAS), Todennäköisyys ja
tilastot (MAA6), Derivaatta (MAA7), Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8), Trigonometriset funktiot ja lukujonot
(MAA9), lntegraalilaskenta (MAA10), Lukuteoria ja logiikka (MAA1 1) tai Numeerisia ja algebrallisia
menetelmiä (MAA12)vastaa tavoitteitaan Matematiikka-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seurantakohteet

a osaa muodostaa reaalimaailman
ilmiöistä säännönmukaisuuksia ja
riippuvuuksia sekä kuvata niitä
matemaattisilla malleilla,
osaa ratkaista erilaisin menetelmin
yhtälöitä,
osaa arvioida tulosten
oikeellisuutta ja suuruusluokkaa,
osaa käyttää matemaattisten
ongelmien ratkaisussa apuna
laskinta, tietokonetta ja
tarvittaessa m uita matematiikan
apuvälineitä.

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
tai kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- matemaattistenmallien

muodostaminen
reaalimaailman ilmiöistä,

- erilaistenyhtälöiden
ratkaisumenetelmät.

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

1. Matemaattisten mallien
muodostaminen

2. Yhtälöiden ratkaiseminen

3. Laskimen ja tietokoneen käyttö
ongelmien ratkaisussa

Osaamisen arviointi:

- Kirjallinen koe



3.2.2trysiJld<a jakemia

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp
Opiskelija

. osaa soveltaa ornan alan kannalla keskeisiä Srsükan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia

. osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden

erityisominaisuuksia

. osaa sätlyttäâ,käyttäà ja hävittää onalla a/a//a t^rvfttavi^ ainetta.

Osaamisen arrriointi

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fjtsiikka luonnontieteena FYl) ja Ihnisenja elinlmpciristön kenia
(KE1) korvaavat Flsiikl<a ja l<emiø -ntl<tnnon osan osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITEERIT

TlrydyttàvàT1. FIyväII2 I(ütettävä I(3

Opiskelif a

Fysükan käsitteiden,
ilmiöiden ja

lainalaisuuksien
soveltarninen

tuntee $rsükan käsitteitä
ja lainalaisuuksia nün,
että pystyy
työ tehtävis s ààn ottamaan
huomioon nühin Iütryvät
ilmiöt, mutta tawitsee
joissakin kohdin ohjausta

tuntee fysükan käsitteitä
ja lainalaisuuksia niin, että
pystfy työtehtävis sään

ottama î huomioon
nühin lüttyvät ilmiöt

tuntee $rsükan käsitteitä
ja lainalaisuuksia nün,
etta pystyy
työtehtävissään
itsenäisesti oTta;ma Ír
huomioon nühin
lüttyvät ilmiöt

I(emiallisten
aineiden ja nüden
ominaisuuksien
huomioon
ottaminen työssä

ottaa huomioon työssään
käytettävien
tavallisimpien
kemiallisten aineiden
ominaisuudet, reakdot ja
ympäristöriskit nün, ettei
Yaaranîa oma , muiden
eikä ympäristön
turvallisuutt^, mutTa
tarvitsee jonkin verran
ohjausta

ottaa huomioon työssään
käytettävien
tavallisimpien
kemiallisten aineiden
ominaisuudet, reakLiot ja

ympäristöriskit nün, ettei
va ranîa oma , muiden
eikä ympäristön
turvallisuutta

otta omatolmlsestl
huomioon työssään
käytettävien
tavallisimpien
kemiallisten aineiden
ominaisuudet, reaktiot
ja ympäristöriskit nün,
ettetva fanîaoma )

muiden eikä ympäristön
turvallisuutt a ja op astaa

muitakin turvalliseen
työskenteþn

I(emikaalien
säilyttäminen,
käsittely ja

hävittäminen

kä sittelee, sàtly ttàà ja

hävittäà oikein
työtehtävissään
tarvittavia kemika ale j a,

mutta tafldtsee ostn
ohjausta.

käsittelee, s à1Iy ttàà ja

hàvittaà oikein
työ te htävi s s äàn tarv ittav ia
kemikaaleja.

käsittelee, sätly trää ja

hàvittàä oikein
työtehtävissään
tarvittz^'ria kemikaale j a

toimien itsenäisesti ja

su,uvastl.



Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

. os^ soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekanükan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja

lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään

. osaa valmistaa ala//a tarvtttavia aineseoksia

o osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alønkannalta keskeisistä $rsikaalisista ja

kemiallisis ta ilmiöis tä

o osaa keràtà, kâsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia

. osaa arøoida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, farl<kuutta ja

mielekkyyttä.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITE,E,RIT

Tyydyttävä T1 FIyvàtI2 ICitettávä I(3

Opiskelija

Lämpöopin,
mekanükan ja

sähköopin
lainalaisuuksien
tuntemlnen Ja

huomioon
ottaminen työssä

tuntee lämpöopin,
mekanükan ja sähköopin
lainalaisuuksia nün, että
ottaa työtehtävissään
huomioon nühin lüttywät
ilmiöt, mutta tarvitsee
joissakin kohdin ohjausta

tuntee lämpöopin,
mekanükan ja sähköopin
lainalaisuuksia nün, että
ottaa työtehtävissäân
huomioon nühin lütty'vät
ilmiöt

tuntee lämpöopin,
mekanükan ja sähköopin
lainalaisuuksia nün, että
ottaa työtehtävissään
itsenäisesti huomioon
nühin lüttyvät ilmiöt

Aineseosten
valmistaminen

laskee ohjattuna
pitoisuuksia ja aineiden
määriä myös
reaktioyhtälöiden ar,'ulla

sekä hankkü ohjeen
mukaan tietoa
kemikaalien
kä y t tö turv allis u us tiedo t tei
stâ

laskee pitoisuuksia ja
aineiden määriä myös
teaktioyhtälöiden avulla
sekä hankkü tietoa
kemikaalien
käy ttöturvallisuustiedotteis
t^

laskee itsenäisesti ja

joustavasti pitoisuuksia
ja aineiden määdä myös
reaktioyhtälöiden avulla
erilaisissa työtilanteis sa

eri tietolähteistä
hankkimansa tiedon
mukaan

Havainnointi ja
rilttaamlnen

toteuttaa mittaukset ja
kokeellisen havainnoinrun
käyttäen tavallisimpia
menetelmiä ja -vältneità
ohjatussa työtilanteessa

toteuttâa mittaukset ja

kokeellisen havainnoinnin
käyttäen tavallisimpia
menetelmiä ja -välineitä
omatofrìlsestl

kàyltàä mittauksün ja

kokeelliseen
havainnointün
sopivimpia menetelmiä
ja välineitä sujuvasti ja
toteuttaa työnsä
jätjestelmällisesti ja

huolellisesti



Mittaustulosten
kerääminen,
käsittely ja

analysointi

kerää mittaus- ja
kokeellisen työskentelyn
tulokset, esittää ne
mahdollisilla kuv aajrlla ja

taulukoilla ja laskee nüstä
lopullisen tuloksen, mutta
tarvitsee joissakin asioissa
ohjausta

kerää mittaus- ja
kokeellisen työskenteþ
tulokset, esittää ne
kuvaajilla ja taulukoilla ja
laskee nüstä lopulLisen
tuloksen analysoinnin
jälkeen

ketää itsenäisesti
mittaus- ja kokeellisen
työskentelyn tulokset,
esittää ne kuvaajilla ja

taulukoilla ja laskee
nüstä lopullisen tuloksen
analysoinnin jälkeen

Mittaustulosten
luotettavuuden,
tatkkuuden ja

mielekkyyden
afúolntl

arvioi mittaus tulo s ten
luotettavuutta ja

määrittelee joitakin
virhetekijöitä sekä

llmoittaa tuloksen oikealla
tarkkuudella, muttâ
tafintsee 

^)otttaÍr
ohjausta.

arvioi mittaustulosten
luotettavuutta ja

määrittelee virhetekij öitä
sekä ilmoittaa tuloksen
oikealla tatkkuudella.

awioi itsenäisesti
mittaustulosten
luotettavuutta ja

määrittelee virhetekijät
sekä ilmoittaa tuloksen
oikealla tarkkuudella.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kutssit Fltsiikka laonnontieteenä FVI),l-i*p¿¡ (FY2) ja lhmisen ja
elirymþäristön kemia (I{81) korvaavat Flsiik,ka ja kemia -útkinnon osan osaamistavoitteet yhteisissä
tutkinnon osissa.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

3.2.2 Fysiikka ja kemia, 2 osp, pakollinen osa-alue

Oppilaitostuerkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

- lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssil Fysiikka luonnontieteenö (FYII ja lhmisen
jo elinympöristön kemia (KEL) korvaavat Fysiikko ja kemro -tutkinnon osan osaamistavo¡tteet yhteisissä tutkinnon
osissa.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seuranta kohteet

a

a

a

osaa soveltaa oman alan

kan nalta keskeisiä fysiikan
käsitteitä, ilmiöitä ja
lainala isuuksia

osaa ottaa työssään huomioon
oman alan kannalta keskeisiä

kemian ilmiöitä ja aineiden
erityisomina isu u ksia

osaa säilyttää, käyttää ja

hävittää omalla alalla
tarvittavia aineita.

Osa-alueen opinnot toteutetaan
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- mekaniikka
- sähköoppi
- mittaukset
- ympäristöasiat,jätteiden

käsittely
- valo-oppi
- materiaalien kehitys
- kemian ja fysiikan

perusilmiöiden soveltaminen
arJessa

- kemiallistenaineiden
turvallinen käsittely ja
hävittäminen

- lämpöoppi

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monim uoto-
opetuksena.

L. Fysiikan käsitteiden,
ilmiöiden ja
lainala isuuksien
soveltaminen

2. Kemiallisten aineiden ja

niiden ominaisuuksien
huomioon ottaminen
työssä sekä Kemikaa lien
säilyttäminen, käsittely ja
hävittäminen

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi:

- Kirjallinen koe tai kurssÍn lopputyö



3.2.2.1 Energia ja ympäristö, 2osp, valinnainen tai vapaasti valittava opintojakso

Osaamistavoitteet, 2osp

Opiskelija
. tietää energiantuotannon ja- siirron ympäristövaikutuksia paikallisella sekä globaalisella

tasolla
. tuntee uusiutuvien energialähteiden varat ja potentiaalit sekä muut vaikutukset
. osaa toimia oikein tekemällä energiaan liittyviä päätöksiä mm. lämmitysmuodon

kodinkoneiden vallinnassa
valinnan osalta

o yrmmärtää miten energian käyttö ja kulutus eri teollisuuden sektoreilla vaikuttavat
ympäristöön

. tuntee energiankulutuksen koskevia haasteita omassa elämässään sekä pystyy
vaikuttamaan energian asialliseen kulutukseen päästojen vähentämiseksi

o tietää, miten voisi vähentää energiankulutusta asumisessa, liikkumisessa sekä työssä
. tietää mitä on energiantodistuksen kriteerit ja miten ne savutetaan

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Opiskelija

Energiantuotannon
ja - siirron
ympäristövaikutuksia
paikallisella sekä
globaalisella tasolla

- tuntee tärkeimmät
sähkön tuotannon
energialähteet
Suomessa

- tuntee
energ iantuotantomuotojen
ympäristövaikutukset

- ymmärtää energian
käytön tarpeet eri
teollisuuden sektoreilla
Suomessa

-osaa analysoida
energian tuotannosta
ja siirrosta aiheuttavia
monenlaisia
ympäristövaikutuksia

- ymmärtää energiaan
liittyvät globaalit
haasteet

Uusiutuvien
energialähteiden
varat ja potentiaalit
sekä muut
vaikutukset

- tietää uusiutuvien
energian eri muotoja

- ymmärtää fossiilisten
sekä uusiuntuvien
polttoaineiden globaalit
varannot

- tietää uusiutuviin
energian eri muotoihin
hyötyjä sekä haittoja

- ymmärtää
uusiuntuvien
energiaan liittyvät
globaalit haasteet ja
pystyy ne
analysoimaan eri
näkökulmasta



Energian liittyviä
päätöksiä arjessa
sekä työelämässä

- ymmärtää miten
jätteiden kierrätys
vaikuttaa raaka
aineiden sekä
energiansäästön

- tuntee eri
lämmitysmuodot ja niiden
ympäristövaikutukset sekä
energiankulutus

- soveltaa
osaamistaan
esimerkkitapauksissa

- osaa tarkastella
tuotteen
elinkaarianalyysi
energian kulutuksen
osalta

Energian käyttö ja
kulutus eri
teollisuuden
sektoreilla ja niiden
vaikutus
ympäristöön

- tuntee tärkeimmät
sähkön tuotannon
energialähteet
Suomessa

- tunnistaa energian
käyttökohteet sekä
Suomessa että
maailmanlaajuisesti

-osaa analysoida
energian tuotannosta
ja siirrosta aiheuttavia
monenlaisia
ympäristövaikutuksia

- tunnistaa energian
käyttökohteet sekä
Suomessa että
maailmanlaajuisesti

Energiankulutuksen
koskevia haasteita
omassa elämässä
sekä tapoja toimia
energian asiallisen
kulutuksen
päästöjen
vähentämiseksi

- tietää miten toimia
vastuullisena
kuluttajana
valitsemalla
energiansäästäviä
kodinkoneita ja
työvälineitä

- ymmärtää miten jätteiden
kierrätys ja veden säästö
vaikuttaa
energiankulutukseen

- ymmärtää energiaan
liittyvät globaalit
haasteetja pysty ne
analysoimaan eri
näkökulmasta

Energiankulutusta
vähentäminen
asumisessa,
liikkumisessa sekä
työssä

-osaa laskea eri
laitteiden
sähkönkulutuksen
kustannukset

- tietää sähkölaiteisin
hyötysuhteen vaikuttavat
tekijät

- tiedä passiivitalon
rakenne periaatteet

- soveltaa
osaamistaan eri
elämän tilanteessa
energian koskevien
päätöksien
tekemisissä

Energiatodistus
työkaluna
rakennusten
energiatehokkuuden

- tietää mitä on
energiantodistus ja
sen kriteerit

- tuntee
energiatodistusvaatimukset
ja keinot niiden
saavuttamiseksi

- tietää
ympäristöministeriön
asetus rakennuksen
energiatodistuksesta

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisitavoitteiltaan Energia ja
ympäristö -osa-alueen valinnaisia taivapaastivalittavia osaamistavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA-ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.2.2.1 Energia ja ympäristö, 2osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi
tavoitteiltaan Energia ja ympäristö -osa-alueen valinnaisia tai vapaasti valittavia osaamistavoitteita

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seu rantakohteet

a

a

a

a

osaa analysoida energian
tuotannosta ja siirrosta
aiheuttavia monenlaisia
ympäristövaikutuksia

tuntee uusiutuvien
energialähteiden varat 1a
potentiaalit sekä muut
vaikutukset

tiedä energiantuotanto ja
-käyttö
ympäristövaikutuksia
alallisella ja paikallisella
sekä globaalisella tasolla

osaa toimia oikein
tekemällä energiaan
liittyviä päätöksiä mm.
lämmitysmuodon
kodinkoneiden vallinnassa

Osa-alueen opinnot toteutetaan
ensimmäinen taitoisen
opiskeluvuoden aikana

Sisältöalueet:
- miten energia ja

ympäristö sidoksissa
toisiinsa

- energiatodistus
- veden ja energian säästö
- lämmitysmuodot
- sähkönkulutus ja

kustannukset
- liikenne ja

hiilidioksidipäästöt
- energianpolitiikan

lähtökohtia
- energiatehokkuus
- energian tuotanto ja

siirto
- energiankulutuksen

kasvu
- energianvaarat
- paikallisia

energiantuottavia
laitoksia

Opiskelija

l.Osaa antaa esimerkkejä elämästä
ja energiantehokkuudesta

2.Tietää mitä on energiantodistuksen
taustalla ja miten kriteereitä
savutetaan

3.Tietää mitä on lämmitysmuodot ja
osaa valita oikean muodon energian
kulutuksen pienentämisen sen
pienentämiseksi

4.Osaa lajitella oikein sekä
ymmärtää keskeisten tuotteiden
elinkaaren ajatellun energian
kulutusta ottaen huomion

5.Tuntee lähialueen energian
valmistavia laitoksia

6.Osaa analysoida maailmanlaajuisia
energiatuotannon ongelmia ja tietää
niiden syitä



havainnoi
energiakulutuksen
koskevia haasteita
omassa elämässä sekä
pysty vaikutta energian
asiallisen kulutuksen
päästöjen vähentämiseksi

a tiedä miten voisi vähentää
energiankulutusta
asumisessa, liikkumisessa
sekä työssä

a tietää mitä
energiantodistuksen
kriteerit ja miten
savutetaan

on

ne

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena, verkko-
opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

7.Osaa edistää energian ja veden
kulutuksen optimointia

B.Osaa tehdä oikeita päätöksiä
valitsemalla esim. sopivan
lämmitysmuodon, kodinkoneen,
kuljetus sekä liikkumisen tapoja

9.Osaa toimia oikein jätteiden
synnyn ehkäisemiseksi ja tietä miten
se vaikutta energian kulutuksen

1 0.Ymmärtää uusiutuvien sekä
fossiilisten poltonaineiden globaalit
varannot

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät



3.2.2.2 Kestävä kehitys,2osp, valinnainen taivapaastivalittava opintojakso

Osaam istavoitteet,2osp

Opiskelija

. tuntee perusasiat kestävän kehityksen ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja
kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä ymmärtää, että vasta niiden samanaikainen
toteuttaminen tekee kehityksestä kestävän. tletää mitä on ympäristöpassin taustalla ja miten kehitetään ympäristöpassitoimintamalli

. tietää mitä ympäristömerkki kertoo tuotteen tai palvelun vaikutuksista ympäristöön sekä
mitä on merkinnän tavoitteena. osaa toimia sekä yksityis-, että työelämässä niin, että energian ja veden kulutus pienenee

. tietää Suomen että globaalinen vesistöjen tilanne. ymmärtää miten jätteiden kierrätys vaikuttaa energiankulutukseen ja pystyy omaksumaan
kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja

Arviointi

Arvioinnin
kohteet

Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Opiskelija

Kestävän
kehityksen arvot
ja haasteet

-osaa antaa esimerkkejä
elämästä ja kestävän
kehityksen toiminnasta

- osaa analysoida
maailmanlaajuisia
ympäristöuhkia ja tietää
niiden syitä

- tietää mitä
ympäristöriskejä
ihmisen toiminta
aiheuttaa ja pystyy
toimimaan oikein

-osaa tarkastella niitä
monista näkökulmista
(ekologinen,
taloudellinen,
sosiaalinen,
kulttuurinen)

Ympäristöpassi -
ympäristöosaava
ammattilainen
kestävän
kehityksen
edistäjänä

- tietää mitä on
ympäristöpassin taustalla
ja miten kehitetään
ympäristöpassitoimintamalli

- osaa vertailla ja valita
erilaisia elintarvikkeiden
raaka-aineita niiden
ympäristövaikutuksen
perustella

- soveltaa
osaamistaan
esimerkkitapauksissa



Energian ja veden
kulutus sekä
säästö kestävän
kehityksen
perusteena

- tietää mitä on
vesijalanjälki

- osaa toimia yksityis-,
että työelämässä niin, että
energian kulutus pienenee

-osaa edistää energian
ja veden kulutuksen
optimointia

- tietää mitä on
vesijalanjälkija osaa
valita oikean toiminta
muodon sen
pienentämiseksi

- osaa toimia sekä
yksityis- että
työelämässä niin, että
energian kulutus
pienenee
osaa tehdä energian
tuotannon analyysija
sen ympäristön
kuormitus
globaalisella tasolla

Jätteiden lajittelu
ja hyötykäyttö
osana kestävä
kehitystä

- osaa lajitella oikein

- tietää toimia oikein
biojätteiden määrään
vähentämiseksi

- osaa toimia oikein
jätteiden synnyn
ehkälsemiseksi

- tietää miten eri alojen
ongelmajätteet
käsitellään

- ymmärtää
keskeisten tuotteiden
elinkaaren ajatellun

- ymmärtää miten
jätteiden kierrätys
vaikuttaa
enerqiankulutukseen

Ympäristömerkit
ja viralliset
ympäristömerkit

- tietää mitä
ympäristömerkki kertoo
tuotteen tai palvelun
vaikutuksista ympäristöön
sekä mitä on merkinnän
tavoitteena

-osaa tunnista
Suomessa tavattavia
ulkomaisia
ympäristömerkkejä

- osaa selittä
Ekoenergia- merkin
myöntäminen kriteereitä

- osaa selittää miksi
tuotteiden
ympäristömerkit
auttavat kuluttajaa ja
miksi
ympäristömerkkejä
kannattaa suosia

Vesistöjen tilanne
Suomessa sekä
globaalisella
tasolla

- tietää mitä on Suomen
vesistöjen tilanne

- tietää mitä on veden
sekä Suomen että
globaalinen tilanne

- osaa tehdä veden
tarve ja kulutuksen
analyysija sen
ympäristön kuormitus
sekä paikallisella että
globaalisella tasolla

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Kestcivä kehitys -osa-

alueen valinnaisia tai vapaasti valittavia osaamistavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA-ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnonosannimi: 3.2Matemaattis-luonnontieteellinenosaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.2.2.2 Kestävä kehitys , 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisitavoitteiltaan

Kestavö kehitys -osa-alueen valinnaisia tai vapaasti valittavia osaamistavoitteita.

- aiempien opintojensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

a tuntee perusasiat kestävän
kehityksen ekologisesta,
taloudellisesta, sosiaalisesta ja
kulttuurisesta ulottuvu udesta
sekä ymmärtää, että vasta niiden
samanaikainen toteuttam inen
tekee kehityksestä kestävän

tietää mitä on ympäristöpassin
taustalla ja miten kehitetään
ym päristöpassitoim intamalli

tietää mitä ympäristömerkki
kertoo tuotteen tai palvelun
vaikutuksista ympäristöön sekä
mitä on merkinnän tavoitteena

osaa toimia sekä yksityis-, että
työelämässä niin, että energian
ja veden kulutus pienenee

tietää Suomen että globaalinen
vesistöjen tilanne

ymmärtää miten jätteiden
kierrätys vaikuttaa
energiankulutukseen ja pystyy
omaksumaan kestävän
kehityksen edellyttäm iä
toimintatapoja

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
ensimmäinen tai toisen
opiskeluvuoden aikana

Sisältöalueet:
- kestävän kehityksen

toiminta
- ympäristöpassitoimintamalli
- vesijaalanjälki
- elinkaarianalyysi
- ympäristömerkkejä
- ekologisestikestävämpi

talo/
- passiivitalo
- energian ja veden kulutus

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena, verkko-opetuksena
tai monimuoto-opetuksena.

l.Osaa antaa esimerkkejä elämästä ja
kestävän kehityksen toiminnasta

2.Tielää mitä on ympäristöpassin
taustalla ja miten kehitetään
ym päristöpassitoim intamalli

3.Tietää mitä on vesijalanjälkija osaa
valita oikean toiminta muodon sen
pienentämiseksi
sekä tietää mitä on Suomen vesistöjen
tilanne

4.Osaa lajitella oikein sekä ymmärtää
keskeisten tuotteiden elinkaaren
ajatellun

5.Osaa luokitella tunnistaa kotimaisia
sekåi virallisia ympäristömerkkejä

6.Tietää mitä tarkoittaa ekologisesti
kestävämpitalo

7.Osa analysoida maailmanlaajuisia
ympäristöuhkia ja tietää niiden syitä

8.Osa edistää energian ja veden
kulutuksen optimointia sekä vähentää
biojätteiden määrää

9.Tietää mitä ympäristöriskejä ihmisen
toiminta aiheuttaa ja pystyy toimimaan
oikein
10.Osaa tehdä oikeita päätöksiä

Op ske ja



valitsemalla esim. sopivan
lämmitysmuodon, kodinkoneen, kuljetus
sekä liikkumisen tapoja

11.Osaa toimia oikein jËitteiden synnyn
ehkäisemiseksi.

12.1ietää mitä on passiivitalo sekä miksi
kannattaa se rakentaa?

13.Osaa vertailla ja valita erilaisia
elintarvikkeiden raaka-aineita niiden
ympäristövaikutuksen perustella

I 4.Tunnista oman alan ongelmajätteet
ja osaa toimia niiden kanssa
asianmukaisesti

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät



3.2.3 Tieto- ja viestintäteknükka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp
Opiskelija

. osaa kàyttää yleisimpiä deto- ja viestintäteknükan sovelluksia ja hyödyntää nüden käyttöön
tarkoitettuja ohjeita ja opparta

. osa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään

. osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti

. osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

TyydyttàväT1 IIyvàF{2 I{ütettävä I{3

Opiskelija

Tieto- ja
viestintäteknükan
sovellusten
käyttäminen

kàyttàà tarvitsemiaan
sovelluksia mutta
tarv'1tsee aloltta'\n
ohjausta

kàyttàä sujuvasti
tarvitsemiaan sovelluksia

kàyttaà sovelluksia
monipuolisesti eri
tilanteiden ja tarpeiden
mukaan

Ohjeiden ja oppaiden
käyttäminen

kàyrüä ohjeita ja
opp atta, mutta tarntsee
ajoittain ohjausta

kàyTtàà sujuvasti ohjetta ja

oppaltâ
käy ttäà suj uvas ti ohj eita
ja oppaita ja tatkaisee
nüden avulla erilaisia
ongelmia

Verkkoidentiteetin ja

yksityislyden
suoJââfiìlnen

luo ohjattuna
verkkoidentiteetin sekä

arvioi sen käyttöön
lüttywiä riskejä ja
suo j autumismenetelmiä

luo verkkoidentiteetin
sekä arvioi sen käyttöön
lüttyviä riskejä ja
suo j autumismenetelmiä

luo vetkkoidentiteetin
arvioi sen käyttöön
lüttywiä riskejä ja valitsee
laitteisün ja

käyttötapoihin sopivat
suojautumismenetelmät

valitsee ohjattuna
tilanteeseen sopivan
verkkoyhteyden
suo,austason

valitsee tilanteeseen
sopivan verkkoyhteyden
suo,austason

valitsee erilaisün
tilanteisün sopivan
verkkoyhteyden
suolaustason

osaa vahta turvallisen
tavan maksulükenteelle
kotimaassa

osaa vahta turvallisen
tavan koti- ja ulkomaiselle
maksulükenteelle

osaa v altTa tilantees een

sopivan turvallisen tavan
koti- ja ulkomaiselle
maksuläkenteelle

Ohjeiden ja

määräysten
noudattaminen

noudattaa
totfilnnassaan
tekijänoikeus-,
tleïotrurva- )a
tietosuoiaohieita ia -

nouðaTtaa itsenäisesti
tekijänoikeus-, tietoturva-
ja tietosuojaohjeira ja -
màäràykslà

nottdattaa its enäise s ti
tekijänoikeus-,
tletoturva- ,a
tietosuojaoh jerta ja -
rnààñykslà, pitäà



rnäàräykslä, mutta
tarvitsee ajoittain
ohjausta

tietoj aan ajan tasalla ja

ohjaa tarvtttaessa muita

nowdattaa
verkonkäytön etikettiä

noudattaa verkonkäytön
etikettiä

noudattaa verkonkäytön
etikettiä

Tiedostojen
säilyttäminen ja
lähettäminen

o s aa kày ttää ylei simpiä
tiedostojen säilyrys- ja

lähetysmuotoja.

valitsee
tarkoituksenmukaiset
tiedosto j en säilytys- j a

lähetysmuodot.

valitsee
tatkoituksenmukaiset
tiedostojen säilytys- ja

lähetysmuodot
huomioiden tietoturvan.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja
aiestintàtekniikkaja sen þtöd1ntäninen -osa-alueen pakollisia osaamistavorttelta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKO HTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, 1 osp (0,67 ov),
pakollinen osa-alue

Oppimisympäristö: OppilaitosA/erkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja
viestintätekniikan ja sen hyodyntäminen -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita,
aiem pien opintojensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seuranta kohteet

a Osaa käyttää yleisimpiä tieto-
ja viestintätekniikan
sovelluksia ja hyödyntää
niiden käyttöön tarkoitettuja
ohjeita ja oppaita,
osaa suojata
verkkoidentiteettiään ja
yksityisyyttään,
osaa toimia tekijänoikeus-,
tietoturva- ja
tietosuojaohjeiden ja -
määräysten mukaisesti,
osaa tiedostojen eri säilytys- ja
lähetysmuodot.

a

a

a

Osa-alueen opinnot voidaan toteuttaa
missä tahansa vaiheessa opintoja.

Sisältöalueet:
- tieto- ja viestintätekniikan

sovellusten käyttäm inen
- ohjeiden ja oppaiden

käyttäminen
- verkkoidentiteetinja

yksityisyyden suojaaminen
- ohjeiden ja määräysten

noudattaminen
- tiedostojen säilyttäminen ja

lähettäminen.

Opiskelu toteutetaa n lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monim uoto-
opetuksena.

1. Harjoitustehtävät
(työvälineohjelmat)

2. Oman tietokoneen tietoturva-
asetusten tarkistaminen

3. Ohjelmistolisenssien
käyttöalueiden hallitsem inen

4. Tiedostojen säilytys- ja
lähetysm uotojen hallitsem inen

Osaamisen arviointi:

- Konekoe



3.2.3.1 Suunnitteluohielmat, 2 osp

Osaamistavoitteet

Opiskelija

. osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksün, joita voidaan hyödyntää ornalla ammattialalla

. osaa tatkaista yleisimpün tieto- ja viesuntäteknükan sovelluksün lüttyviä ongelmia

Osaamisen arviointi

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja
uiestintäteknükkaja sen h1öþntäminen -osa-alueen valinnaisia osaamistavolttelta.

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

TyrydyttävàT1 FIyvàH2 Kitetrávä K3

Opiskelija

Ammatttalakohtaisten
tieto j är j estelmäsovelluksi
en hyödyntäminen

hakee tietoa itselleen
uusis ta amrnattialalla
käytettävistä
tietojärjestelmäsovelluksi
sta

hakee tietoa
ammatnalalle kehi tteillä
olevista
tieto j ärj e stelmäsovelluksi
sta

hakee tietoa aktüvisesti
ammaffialalla
tapahtuvasta
tietoj ätj estelmäsovellust
en kehittymisestä



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp)

Oppimisympäristö:

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

3.2.3.1 Suunnitteluohjelmat, 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava osa-alue

Oppi laitos/Työpa ikkaA/erkkoym päristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja
viestintiátekniikan ja sen hyödyntäminen -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita,
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

a osaa perehtyä erilaisten
tietojärjestelm ien sovelluksiin,
joita voidaan hyödyntää omalla
ammattialalla
osaa ratkaista yleisimpiin tieto-
ja viestintätekniikan sovelluksiin
liittyviä ongelmia

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- omalla ammattialalla

hyödynnettäuen
suunnitteluohjelm ien käyttö:

- käyttöönotto,
- hyödyntäminen,
- päivittäminen,
- tietoturva,

- ongelmatilanteidenratkaiseminen

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
työssäoppimalla, verkko-opetuksena tai
monim uoto-opetuksena.

1. Ohjelmien käyttöönotto

2. Ohjelmien hyödyntäminen

3. Ohjelmien päivittäminen

4. Tietoturvasta huolehtiminen

Osaamisen arviointi:

- Konekoe jaltai portfolio jaltai työnäyte



3.2.3.2 Sovellusohielmat, 2 osp

Osaamistavoitteet

Opiskelija

. osaa petehtyä erilaisten tietojätjestelmien sovelluksün, joita voidaan hyödyntää omallø ammattialallø

. osaa ratkaista yleisimpün tieto- ja viestintäteknükan sovelluksün lüttyviä ongelmia

Osaamisen arviointi

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja
uiestintàte,þnük,kaja sen þtöþntciminen -osa-alueen valinnaisia osaamistavortterta.

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITE,E,RIT

Tyydyttävä T1 l{yvàIÌ2 I{ütettävä I(3

Opiskelija

Arrrmattialakohtaisten
tietoj ärj estelmäsovelluksi
en hyödyntäminen

hakee tietoa itselleen
uusista amr¡'at:j.alalla
käytettävistä
tieto j ärj e s telmäs ovelluksi
sta

hakee tietoa
amrnattsalalTe kehitteillä
olevista
tieto j ärj estelmäs ovelluksi
sta

hakee tietoa aktüvisesti
ammatttalalla
tapahtuvasta
tietojärj estelmäsovellust
en kehittymisestä



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.2.3.2 Sovellusohjelmal,2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos/TyöpaikkaA/erkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja
viestintätekniikan ja sen hyödyntíiminen -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita,
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

a osaa perehtyä erilaisten
tietojärjestelm ie n sovel luksi i n,
joita voidaan hyödyntää omalla
ammaftialalla
osaa ratkaista yleisimpiin tieto-
ja viestintätekniikan sovellu ksiin
liittyviä ongelmia

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- omalla ammattialalla

hyödynnettävien
tietojärjestelmäsovellusten käyttö:

- käyttöönotto,
- hyödyntäminen,
- päivittäminen,
- tietoturva,

- ongelmatilanteidenratkaiseminen

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
työssäoppimalla, verkko-opetuksena tai
monimuoto-opetuksena.

1. Ohjelmien käyttöönotto

2. Ohjelmien hyödyntäminen

3. Ohjelmien päivittäminen

4. Tietoturvasta huolehtiminen

Osaamisen arviointi:

- Konekoe jaltai portfolio jaltai työnäyte



3.2.3.3 Viestintälaitteet, 1 osp

Osaamistavoitteet

Opiskelija

. osaa ottaakäyttöön uusia tteto- ia viestintäteknükan laitteita ja sovelluksia

. osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi

. osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen l<asaan kuvaamisessa sekä osaamisensa ja

ammattitaitonsa markkinoinnissa.

Osaamisen arviointi

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja
uie¡tinttite/<nii,kkaja sen lryädlntrininen -osa-alueen valinnaisia osaamistavolttettâ.

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITEERIT

TyydyttävàT1. l{yvà}I2 Kütettävä K3

Opiskelija

Laitteiden ja sovellusten

käyttöön ottaminen

ottaa käyttöön itselleen
uusia laitteita ja
sovelluksia mutta
tarutsee alotttaln
oh;'austa

ottaa sujuvasti käyttöön
itselleen uusia laitteita ja
sovelluksia

ottaa sujuvasti käyttöön
itselleen uusia laitteita ja

sovelluksia ja pystry
tan'lttaes s a op astamaan
multâ

Sähköisen median
hyödyntäminen

hakee alaans a lttttyväà
úetoa, toimü tvt-verkkoja
hyödyntävissä
vetkostoissa ja arvtoi
löytämänsä tiedon
käyttöarvoa, mutta
tarv'1tsee a)orttarn
ohjausta

hakee alaansalttryràä
tietoa, toimü wt-vetkkoja
hyödyntävissä
verkostoissa ja arwoi
löyTärnäànsä Tsetoa

kdittisesti

hakee monipuolisesti
alaansa lrttyväà ttetoa ja

toimü aktüvisesti fvt-
vetkkoja hyödyntävissä
verkostoissa ja arvtoi
löytämäänsä tietoa
krüttisesti

Digitaali s e n materiaaltn
hyödyntäminen

kàyltàà digitaalisia
materiaaleja os a amis en s a

Ja amrn ttltaltonsa
kuvaamiseen tarviten
ajoittain oh1'austa.

kàyTtàà digitaalisia
materiaaleja o saamis en sa

la afl]flìatltÏaltonsa
kuvaamiseen ja
hyödyntää nütä
työnhaussa.

kuvaa ammatillista
osaafiìlstaan
monipuolisesti
digitaalisilla
mateitaalolla ja

hyödyntää nütä
tehokkaasti työnhaussa.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.2.3.3 Viestintälaitteet, 1 osp, valinnainen tai vapaasti valittava osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos/TyöpaikkaA/erkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

lukion opetussuunnitelman perusteissa eí ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja
viestintätekniikan ja sen hyödyntäminen -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita,
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seuranta kohteet

a

a

osaa ottaa käyttöön uusia tieto- ja
viestintätekniikan laitteita ja
sovelluksia
osaa toimia sähköisissä medioissa
oman osaamisensa kehittämiseksi
ja jakamiseksi
osaa hyödyntää digitaalisia
materiaaleja a m m atill ise n ka sv u n
kuvaamiseksi sekä osaamisensa
ja ammattitaitonsa
markkinoinnissa

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- uusien laitteiden ja sovellusten

käyttöönottaminen,
- sähköinen media ja sen

hyödyntäminen,
- sähköinen portfolio.

Opiskelu toteutetaa n lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

1. Uusien laitteiden
käyttöönottaminen

2. Sähköisen median
hyödyntäminen

3. Sähköisen portfolion
toteuttaminen

Osaamisen arviointi:

- Konekoeja/tai portfolio jallai työnäyte



TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Tutkinnon osa 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava
osaaminen, 8 osp

ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

1. Kuvaus osaamisen
tunnustamisen
toteuttamisesta

Ennen uuden tutkinnon osan tai sen osa-alueen aloittamista opettaja selvittää
opiskelijoille osaamistavoitteet, jotta opiskelija saisi käsityksen siitä, onko tutkinnon
osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on. Tämän perusteella opiskelija voi hakea
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koko tutkinnon osasta, sen osa-alueesta tai
osa-alueen osasta.

Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaava opettaja tekee osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen. Hän haastattelee opiskelijaa osaamistavoitteisiin
perustuvan olemassa olevan osaamisen selvittämiseksi. Tarvittaessa opiskelijalle
annetaan mahdollisuus näyttää vaadittava osaaminen. Opettaja merkitsee osaamisen
tunnistamisen arviointipäätöksen Wilmaan tai tutkinnon osan tai sen osa-alueen
oppimisen seurantakohteisiin ja tekee osaamisen tunnustamispäätöksen.

3.3.1 Yhteiskuntataidot, I osp, pakollinen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit
Yhteiskuntatiefo (YH 1 ) ja Taloustieto (YH2) vastaavat tavoitteiltaan Yhteiskuntataidot -
osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.
Valinnaiset osa-alueet:
3.3.1.1 Oma talous,2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia,
joka vastaisi tavoitteiltaan Oma talous -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.3.1.2 Kansalaisen lakitieto, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Kansalaisen
lakitieto vastaa tavoitteiltaan Kansalaisen lakitieto -osa-alueen valinnaisia
osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.
3.3.1.3 Kuluttajatieto, I osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia,
joka vastaisi tavoitteiltaan Kuluttajatieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.3.2 Työelämätaidot, I osp, pakollinen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia,
joka vastaisi tavoitteiltaan Työelämätaidof -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.
Valinnaiset osa-alueet:
3.3.2.1 Työelämän pelisäännöt, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia,
joka vastaisi tavoitteiltaan Työelämän pelisäännöt -osa-alueen valinnaisia
osaamistavoitteita
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta, I osp, pakollinen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia,
joka vastaisi tavoitteiltaan Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen pakollisia

osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.
Valinnaiset osa-alueet:
3.3.3.1 Yritystoiminnan suunnittelu, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia,
joka vastaisi tavoitteiltaan Yritystoiminnan su un n ittelu -osa-alueen valinnaisia
osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp, pakollinen osa-
alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssit Taitoa ja kuntoa (Ll1) tai Liikuntaa
yhdessä jaerikseen(Ll2) jaTerueyden perusteet (TE1)vastaavattavoitteiltaan
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen pakollisia

osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.
Valinnaiset osa-alueet:

3.3.4.1 Liikunta 2, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion syventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä
mainitaan kuntoliikunta jaltai maila- ja pallopelit, vastaavat tavoitteiltaan Työkyvyn
ylläpitááminen, liikunta ja terueystieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.
3.3.4.2 Liikunta 3, 2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueísiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion syventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä
mainitaan fyysisen kunnon kehittäminen jaltai palloilu jaltai "virkisty liikunnasta",
vastaavat tavoitteiltaan Tvökvvvn vlläpitäminen, liikunta ia tervevstieto -osa-alueen



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

valinnaisia osaam istavoitteita.
- aiempien opintojensa taí muun osaamisensa perusteella

3.3.4.3 Liikunta 4, I osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamísta sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion syventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä
mainitaan fyysisen kunnon kehittäminen jaltai perusliikunta jaltai maila- ja pallopelit,
vastaavat tavoitteiltaan Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen
valinnaisia osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.3.4.4 Terveystieto 2,2 osp
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion syventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä
mainitaan kuntosaliohjelmien suunnittelu jaltai ergonomia, vastaavat tavoitteiltaan
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terueystieto -osa-alueen valinnaisia
osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

2. Oppimisen arviointi Oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten ja
tavoitteiden saavuttamisessa (ohjaava ja kannustava arviointi), oppimisen etenemisen
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittåimistä.

Tähän tutkinnon osaan kuuluvat alla mainitut osa-alueet, joista on laadittu erilliset
oppimisen suunnitelmat.

Pakolliset osa-alueet:
. Yhteiskuntataidot 1 osp
. Työelämätaidot 1 sp
r Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp

Valinnaiset osa-alueet:
. Oma talous, 2 osp
. Kansalaisen lakitieto, 2 osp
¡ Kuluttajatieto, 1 osp
. Työelämän pelisäännöt, 2 osp
. Yritystoiminnan suunnittelu, 2 osp
. Liikunta 2,2 osp
. Liikunta 3, 2 osp
. Liikunta 4, I osp
. Terveystieto 2, 2 osp

Opettaja kirjaa oppimisen seurantakohteiden arviointipäätöksen tutkinnonosittaín / osa-
alueittain Wilmaan ennen opiskelijan osaamisen arviointia.

3. Työssäoppimisen
/työpaikalla
tapahtuvan
opiskelun arviointi

Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella tutkinnon osa, tutkinnon osan osa-alue tai osa-
alueen osa työssäoppimisen yhteydessä, jos asiasta sovitaan erikseen tutkinnon osan
osa-alueen opettajan tai opettajien ja opiskelijan kesken.



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

Oppimisen tavoitteeUseurantakohteet käydään yhdessä läpi opiskelijan ja osa-alueen
opettajan kanssa työssäoppimisesta sovittaessa. Työssäoppimista ohjaavaa opettajaa
informoidaan asiasta.

Osa-alueen opettaja on yhteydessä työssäoppimista ohjaavaan opettajaan ja
opiskelijaan työssäoppimisjakson aikana ja varmistaa opiskelijan tavoitteiden
mukaisen oppimisen.

Oppimisen arviointipäätöksen tekee osa-alueen opettaja ja merkitsee sen Wilmaan.

4. Tutkinnon osan
arvosanan
muodostaminen

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

Osa-alueen opettaja päättää osa-alueen arvosanasta ja kirjaa osaamisen arvioinnin
Wilmaan.

Kun kaikki tutkinnon osan osa-alueiden arvosanat on annettu, määritetään tutkinnon
osan arvosana osaamispisteiden perusteella painottaen
Tutkinnon osan aruosanasta päättävät ne opettajat, jotka ovat antaneet osa-alueiden
arvosanat. Osa-alueen aruosana dokumentoidaan Wilmaan.



3.3.1 Yhteiskuntataidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp
Opiskelija

. osaâ toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

. osaa toimia t^sâ,-^tvoîja yhdenvertaisuuden peÃaatteitanoudattaen

. osaa suunnitella jahoitaa omaa talouttaan sekä anioida sifüen lütt''viä riskejä

o hyödyntää sosiaalista mediaa aktüvisen osallistumisen keinona

o osaa kàyttaä yhteiskunnan tarioamia palveluja ja toimia kuluttajana.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITE,E,RIT

Tlydyttävä T1 F{yvàF{2 I(ütettävä I{3

Opiskelija

I{ansalaisena
tormmlnen Ja

yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon
osallistuminen

tietää kansalaisen
perusoikeuksia ja

velvollisuuksia
Suomessa ja osaa

kertoa nüstä

tietää kansalaisen
perusoikeuksia ja

velvollisuuksia Suomessa
ja osaa kertoa nüstä

tuntee kansalaisen
perusoikeudet ja

velvollisuudet Suomessa
ja awiot nütä suhteessa

muiden maiden
vâstaâvl1n

yhteiskunnallista
päätöksentekoa

seurâa yhteiskunnallista
päätoksentekoa ja

ilmaisee omia
mrelipiteitään
tarpeellisiksi kokemistaan
2SlOlStA

seuraa aktüvisesti
yhteiskunnall-ista
päätöksentekoa ja

osallistuu sühen eri
tavoln

osallistuu
opiskelijoiden tai
muiden tahojen

iàrjestàmàän
toimintaan ja v alktttaa
yhteisölliseen
toimintaan omalta
osaltaan

osallistuu
opiskelijakunnan tai
muiden tahojen

1àrj estàmààn toirnintaan
ja valkutïaa
päätöksentekoon omalta
osaltaan

osallistuu
opiskelijakunnan tai
muiden tahojen
j àri e stämààn toimin ta a n
ja v arkuttaa ak tüvises ú
asioita koskevaan
päätöksentekoon

Tasa-awon ja
yhdenvertaisuuden
periaatteiden
noudattaminen

toimü asianmukaisesti
edlaisten ihmisten
kanssa myös
monikulttuurisissa
työyhteisöissä

toimü muita ihmisiä
arvo s tavalla tav alJ.a,

kohtelee yhdenvertaisesti

ryötovereitaan ja

asial<kaitaan
mahdollisesta
edlaisuudesta huolimatta

edistää omalta osaltaan
työyh teis ön hyväks1'vää

ilmapüriä ja puuttuu
asiamukaisesti
mahdolliseen
kiusaamiseen tai
häinntäàn



Oman talouden ja

raha-asioiden
suunnitteleminen ja

hoitaminen

tekee ohjattuna
suunnitelman
menoistaan ja

tuloistaan tietäen
luoton ottamisen
ehdot, seuraukset ja

riskit

tekee suunnitelman
menoistaan ja tuloistaan
ennakoiden tulevia
tapahtumia sekä tietäen
luoton ottamisen ehdot,
seuraukset ja riskit

tekee itsenäisesti ja

vastuullisesti
suunnitelman
menoistaan ja tuloistaan
ennakoiden tulevia
tapahtumia sekä tietäen
luoton ottamisen ehdot,
seuraukset ja riskit

Sosiaalisen median
hyödyntäminen

käyttäà ohiattlrna
sosiaalista mediaa
omanja f tai
edustamansa yhteisön
tai yrityksen asian

edistämiseen

käy ttàä s o siaalis ta media a

oman ja /tai edustamansa
yhteisön tai yrityksen
asian edistämiseen

käyttàä sosiaalista
mediaa monipuolisesti
omanja ftai
edustamansa yhteisön tai
yrityksen asian

edistämiseen

Yhteiskunnan
palvelujen
käyttäminen ja

kuluttajana
to1mffi1nen

kàyttàà opiskelijan
tarvitsemia p alv eluja ja

ymmàrtä| miten
palvelut
yhteiskunnassa
rahoitetaan

käy ttäà monipuolis esti j a

hatkiten opiskelijan
tarvits emia p alv eluja ja

ymmärtää, miten palvelut
yhteiskunnassa
rahoitetaan

kày ttäà its enäis es ti j a

valintoja tehden
opiskelijan tarvitsemia
palveluj a ja ymrnàrtää,
miten palvelut
yhteiskunnassa
nhoitetaa¡

tuntee kuluttajan
oikeuksia ja

velvollisuuksia sekä

tietää, mistä s^ 
^pu

kuluttaja-asioissa.

hakee tuotteista ja

palveluista tutkittua tietoa
eri lähteitä kày t tàmàllà
sekä tietää, mistä saa

ttetoa ja apua kuluttaja-
as101ssa.

hakee tuotteista ja

palveluista tutkittua
tietoa eri lähteita
kàyttàmàIlà sekä osaa

awioida tiedonlähteiden
luotettavuutta.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yltteiskantatieto (I{1) ja Tøloøstieto (YH2) v^st^ v^t
t^voittellt^ n Ybteiskunlataidot -osa-alueen pakollisia osaamistavolttelta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT

OSA-ALUEEN OPETU KSEN TOTEUTTAMI N EN, OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET
JA OSAAMISEN ARVIONTI

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

3.3.1 Yhteiskuntataidot, 1 osp, pakollinen osa-alue

Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssil Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto
(YH2) vastaavat tavoitteiltaan Yhteiskuntataidot -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seurantakohteet

a osaa toimia kansalaisena ja
osallistua yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon
osaa toimia tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden periaatteita
noudattaen

osaa suunnitella ja hoitaa
omaa talouttaan sekä arvioida
siihen liittyviä riskejä
hyödyntää sosiaalista mediaa
aktiivisen osall istum isen
keinona
osaa käyttää yhteiskunnan
tarjoamia palveluja ja toimia
kuluttajana

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- kansalaisen perusoikeudet ja

velvollisuudet
- yhteiskunnallisen

päätöksenteon järjestelmä
- oman talouden hallinta
- sosiaalinen media
- kuluttajapalveluiden käyttö.

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monim uoto-
opetuksena.

Opiskelija

1. Osoittaa ymmärtävänsä ja
seuraavansa yhteiskunnallista
päätöksenteko ja selvittää omat
osallistum ismahdollisuutensa
yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon.

2. Osoittaa pyrkivänsä tasa-arvon
ja yhdenvertaisuuden
toteuttamiseen.

3. Suunnittelee omaa talouttaan.

4. Osaa hyödyntää sosiaalista
mediaa.

5. Perehtyy yhteiskunnan
palvelujen käyttäm iseen ja
kuluttajana toimim iseen.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät



3.3.1..1. Oma talous

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija
. osaa suunnitella jahoitaa omaa talouttaan sekä arvioida sühen Lüttyviä dskejä
o ttetàä mitä kaikke^ omø; n kotün muuttaminen ja itsenäisesti asuminen vaau ja mitä kustannuksia

sütä syntyy
. osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia
. osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisempiä toimijoita sekä arvioida nüden

metkityksen kansantaloudelle

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITE,E,RIT

TyrydyttàväT1 F{yvà}I2 I3tettävä I(3

Opiskelija

Oman talouden
suunnittelu ja

hoitaminen

tietää oman talouden

suunnitteluun ja

hoitamiseen lüttyvistä

tekijöistä ja

mahdollisista riskeistä

sekä luoton ottamisen

seurauksista ja riskeistä

osaa suunnttella ja

hoitaa oma talovtta î
ja arvioida nühin

lüttywiä mahdollisia

riskejä sekä tietää

luoton ottamisen

seurauksista ja riskeistä

suunnittelee jahoitaa
itsenäisesti omaa
talouttaan ja osaa

arvioida nühin liittyviä
mahdollisia dskejä sekä

tietää luoton ottamisen
seutaukset ja riskit

tietää miten harkitseva

ja hintatietoinen

kuluttaja toimü ja tuntee

säästämisen ja

s1,o1ttafiusen Pefiaatteet

osaa tolmta
harkitsevana ja

hintatietoisena

kuluttajana ja ttetäà

miten voi sààstàä ja

sljolttaâ

osaa tehdä järkeviä
kulutuspäätöksiä ja

valintoja ja toimü
hintatietoisena
kuluttajana sekä tietää
miten voi sààstàa ja

slJolttaa

Omaan kotün
muuttârilnen Ja

itsenäinen asuminen

selvittää ohjatusti

or¡'^ n kotün

muuttamlsen,a

itsenäisesti asumisen

velvoitteita ja

kustannuksia

selvittää monipuolisesti
omaafl kotün
muuttarilsen Ja

itsenäisesti asumisen
velvoitteita ja

kustannuksia

selvittää itsenäisesti
omaan kotün
muuttamisen ja

itsenäisesti asumisen
velvoitteita ja

kustannuksia

Yhteiskunnallisen ja

taloutta koskevan
keskustelun
seufaaÍünen

seuraa jonkin

tietolähteen avulla

yhteiskunnallista ja

taloutta koskevaa

uutlsolntla

seuraa eri tietolähteistä

yhteiskunnallista ja

taloutta koskevaa

uutlsolntta

seuraa aktüvisesti eti

tietolähteistä

yhteiskunnallista ja

taloutta koskevaa

uutlsolntta



I{ansantalouden
peruskäsitteet

tietää esimerkkejä

kansantalouden

peruskäsitteistä ja

keskeisistä toimijoista

selvittää kansantalouden

peruskäsitteitä ja

keskeisiä toimijoita

selvittää kansantalouden

peruskäsitteitä ja

keskeisiä toimijoita ja

ymmärtää nüden

merkityksen ja nüden

väliset

riþpuvuussuhteet

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kutssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Oruø tølous-osa-alueen

valinnaisia osaamistavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

3.3.1.1. Oma talous, 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava osa-alue

Oppilaitos / verkkoym päristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:
lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Oma tolous-osa-alueen
va lin naisia osaamistavoitte¡ta.
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

a

a

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seuranta kohteet

a

a

a

a

osaa suunnitella ja hoitaa
omaa talouttaan sekä arvioida
siihen liittyviä riskejä
tietää mitä kaikkea omaan
kotiin muuttaminen ja
itsenäisesti asuminen vaatii ja
mitä kustannuksia siitä syntyy
osaa seurata yhteiskunnallista
keskustelua ja taloutta
koskevaa uutisointia
osaa selvittää kansantalouden
peruskäsitteitä ja sen
keskeisimpiä toimijoita sekä
arvioida niiden
merkityksen kansantaloudelle.

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- oman talouden hoitaminen
- kuluttajakäyttäytyminen
- säästäminen ja sijoittaminen
- lainat, pikavipit, korot
- maksuhäiriöt
- muutto omaan kotiin
- taloutta koskeva uutisointi
- kansantaloudenperuskäsitteet

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monim uoto-
opetuksena.

Opiskelija
1. Osaa suunnitella ja hoitaa
omaa talouttaan ja arvioida siihen
liittyviä riskejä

2. Osaa toimia harkitsevana ja
hintatietoisena kuluttajana

3. Tietää miten voi säästää ja
sijoittaa

4.Tietää erilaisista lainoista ja
koroista

5. Tietää miksi maksuhäiriö
syntyy ja mitkä ovat sen
seuraukset

6. Tietää minkälaisia
kustannuksia omaan kotiin
muuttamisesta syntyy

7. Osaa seurata taloutta koskevaa
uutisointia

8.Osaa selvittää kansantalouden
peruskäsitteitä ja sen
keskeisempiä toimijoita sekä

arvioida niiden merkityksen
kansataloudelle

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ia tapoia

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harioitustehtävät.



3.3.1..2 I{ansalaisen lakitieto

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija
. tuntee yksilön oikeusturvajärjestelmän keskeisen sisällön sekä yhteiskunnan normijärjestelmän,
. tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa vuokra- ja velkasuhteessa,
. tunteekeskeisenperhelainsäädännön,
. tuntee asunnon ostamisen ja künteistökâupan oikeudelliset periaatteet,
. tuntee hallintomenetteþ sekä viranomaisten oikeudet ja velvollisuudet suhteessa kansalaisün,
. tunteevahingonkorvausvastuun,
. tuntee rikosoikeudellisen vastuunsa ja keskeisen rikoslainsäädännön sekä ymmärtää asemansa

yh teiskunnan lakia noudattavana j äs enenä ja täy siv altais ena kan salais ena.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEE,RIT

TyydyttäväT1 }IyváII2 Kritettävä I(3

Opiskelija

Yksilön
oikeus turva j ärj e stelmän
keskeisen sisällön sekä

yhteiskunnan
normijärjestelmän
tuntemlnen.

- osaa tarv'lttaessa
prytàa neuvoja
vitanomaisilt^ omz, n
oikeusturvaansa
lütry'vissä asioissa.

- prytàà tarvittaessa
neuvo j a viranomaisilta
oma fi <¡ikeusturvaansa
llttyvissä asioissa ja flrntee
yhteiskunnan tarioamat
oikeusapupalvelut.

- prytàà tarvittaessa
neuvora
vfuanomaisilt^ ol¡raàn
oikeusturvaansa
ltttywissä asioissa ja

kàyttäà tarvittaessa

^pvîaaîyhteiskunnan
tatjoamia
oikeusapupalveluja
sekä huolehtü
oikeusturvastaan.

Oikeuksien ja
velvollisuuksien tunteminen
vuokra- ja velkasuhteessa.

- ymmàrtàà

velkasuhteen

merkityksen sekä osaa

tehdä

vuokrasopimuksen.

- ymmfutäà velkasuhteen
oikeudellisen
merkityksen.

- tuntee
velkasuhteen
oikeudellisen
merkityksen ja
seutaukset

- osaa tehdä
vuokrasopimuksen ja

tuntee'r,'uokr:alaisen
oikeudellisen aseman.

- tekee
l'uokrasopimuksen

lâ tuntee
r.'uokralaisen ja

vwoktaajan
oikeudellisen
aseman.

Perhe ja perintö - ymmartaa

pethelainsäädännön

- tunnlstaa

perhelainsäädännön

- osaa eritellä

esimerkein eri



keskeisen sisällön t^\o^m^l
toimintamahdollisuudet

eri elämäntilanteissa.

tolmmtatapo,a

perhelainsäädännön

tarjoamien

vaihtoehtoisten
mahdollisuuksien

perusteella.

Asunnon ostamisen ja
künteistökaupan
oikeudellisten periaatteiden
tuntemlnen.

- rtetää keskeisimmät
ostajan oikeudet
asuntokaupassa.

- lJctàà ostajan oikeudet
asuntokaupassa.

- soveltaa asunto- ja

künteistökauppaa

koskevia säädöksiä

edlaisissa

esimetkki-

tapauksissa

Hallintomenettelyn sekä

viranomaisten oikeuksien ja

velvollisuuksien tunteminen.

- tuntee hywän
hallinnon tärkeimmät
peflaatteet.

- tuntee hyvän hallinnon
periaatteet.

- tuntee hyvän
hallinnon
periaatteet.

- flrntee vlfanomalsten
oikeudet ja

velvollisuudet suhteessa

kansalaisün.

- tuntee
\,.lranoma1sten

oikeudet ja

velvollisuudet
suhteessa

kansalaisün.

- soveltaa ttetoja
esimetkki-
tapauksissa

Rikosoikeudellisen vastuun
ja keskeisen
rikoslainsäädännön
tunteminen sekä lakien
noudattamisen
ymmärtäminen.

- osaa eLää

yhteiskunnan lakia
noodattavana
jäsenenä.

- tuntee keskeisen
rikoslainsäädännön ja

noudattaalal<a.

- tuntee keskeisen
rikoslainsäädännön
ja noudattaalal<ta.
- tuntee
dkosoikeudellisen
vastuunsa.

- ymmàrtàà
asemansa

yhteiskunnan lakia
noudattavana
jäsenenà ja

täysivaltaisena
kansalaisena.



Vahingonkorvausvastuun
yleiset periaatteet.

- tietäà
vahingonkorvaus-
vastuun
keskeiset periaatteet.

- retàä
vahingonkorvausvastuun

sisällön ja merkityksen

kansalaisena ja

työntekijänä.

- soveltaa ja arvioi
vahingon
aiheuttamisen

seurauksia omassa

elämässään,

^filmatTssa 
î la

työsuhteessaan.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Kansalaisen lakitietovast^a tavoitteiltaan Kansalaisen lakilieto -

osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.3.1 .2 Kansalaisen lakitieto, 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaa misen tunnustam ista :

- lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Kansolaisen lakitieto vastaa tavoitteiltaan
Ko nso I a i se n I o kiti eto -osa-alueen va li n na isia osaa m istavoitte¡ta.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

a

a

tuntee yksilön
o i ke u stu rvaj ä rj estel m ä n
keskeisen sisällön sekä
yhteiskunnan
normijärjestelmän
tuntee oikeutensa ja
velvollisuutensa vuokra- ja
velkasuhteessa,
tuntee keskeisen
perhelainsäädännön
tuntee asunnon ostamisen ja
kiinteistökaupan oikeudelliset
periaatteet
tuntee hallintomenettelyn
sekä viranomaisten oikeudet
ja velvollisuudet suhteessa
kansalaisiin
tuntee
vahin gonkorvausvastuun
tuntee rikosoikeudellisen
vastuunsa ja keskeisen
rikoslainsäädännön sekä
ymmärtää asemansa
yhteiskunnan lakia
noudattavana jäsenenä ja
täysivaltaisena kansalaisena.

a

a

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- oikeusturva
- vuokrasuhde
- perhe ja perintö
- velkasuhde
- hyvä hallinto
- tietosuoja
- vahingonkorvausvastuu

Opiskelu toteutetaan
lähiopetu ksena, verkko-opetuksena
tai monimuoto-opetuksena.

Oppimisen arviointi:
- työskentelyn aktiivisuus ja

säännöllisyys
- lähiopetuksessaläsnäolo.

Opiskelija

1. Tuntee yksilön
oikeusturvajärjestelmän keskeisen
sisällön sekä yhteiskunnan
normijärjestelmän.

2. Tuntee oikeudet ja velvollisuudet
vuokra- ja velkasuhteessa.

3. Tuntee keskeisen
perhelainsäädännön

4. Tuntee asunnon ostamisen ja
kiinteistökaupan oikeudellisten
periaatteet.

5. Tuntee hyvän hallinnon periaatteet.

6. Tuntee rikosoikeudellisen vastuunsa,
keskeisen rikoslainsäädännön ja
noudattaa lakeja.

7. Tuntee vahingonkorvausjärjestelmän

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät.



3.3.1..3 I{uluttajatieto

Osaamistavoitteet, 1 osp
Opiskelija
. turitee kuluttajansuojalait, oikeutensa ja velvollisuutensa kuluttajana, asiakaspalvehjana, ynttäJànä ja

yrityksen työntekijänä,
. tuntee verkkokaupan säännöt
. tzìmii flössàcin ja kan:alaisena køløtta-;¡ien oikeuksien, ueluollisuuksien ja uastuøn mukaisesti,

o toirnü kuluttajana ja työntekijänä kansantaloutta ja kestävää kehitystä edistävästi,
o ttetää kuluttajansuojavfuanomaiset ja valitusmenettelyt ja osaa tarpeen vaatiessa hyödyntàä näità

palveluja,
. tarut€€ taoteturuøl/isaaslain, tøoteuastualain ja aaun kølattajan øsemaan ja tarua//isauteen uaikuttaaan

/ainscicidcinnön,

. tuntee ylivelkaantumisen ongelman ja sen seutaukset.

Osaamisen an¡iointi

ARVIOINNIN KOHDE, ARVIOINTIKRITEERIT

TlrydyttàvaT'1. FIyvàFI2 Ilitettävä K3

Opiskelija

Kuluttaj ansuo j alakien,
kuluttaj an, asiakaspalvelij an,

ytrttäjàn ja yrityksen
ryöntekrjän kuluttajansuoj aa

koskevien oikeuksien ja
velvollisuuksien tunteminen.

- tuntee kuluttajansuojalain
mukais et toimenpiteet,
joihin kuluttaja ja
elinkeinonha i1 oittaja ov at
oikeutettuja.

- tuntee
kuluttajansuojalain
mukaiset
toimenpiteet, joihin
ktiuttaja ja

elinkeinonha loittaja
ovat oikeutettuja ja

osaa puolustaa omia
oìkeuksiaan
kuluttajanaia
yhteiskunnan
jâsenenä.

- toimü erilaisissa
elämäntilanteissa
kuluttaj ansuo j alakien
mukais es ti asial<kaana,

a siaka sp alvelij ana, y tittãjànä
tai yrityksen työntekij änä.

Verkkokaupan sääntöjen
tuntefiúnen.

- tuntee verkkokaupan

yleiset pelisäännöt

- tuntee
verkkokaupan
yleiset pelisäännöt
ja omat oikeutensa
ja velvoitteensa
myyjànà ja

asial<kaana.

- soveltaa osaamistaan
esimerkkitap auksiss a.

Omassa työssään ja
kansalaisena kuluttajien
oikeuksien, velvollisuuksien
ja vastuun mukaisesti
tolmlm1fìen.

- noudattaa omassa

työssään keskeisiä

kulutta j an 
^s 

emaa ko skevia
määräykstä.

- kààntyy tarvittaessa
kuluttaj aviranomaisten
puoleen omia oikeuksiaan

- noudattaa omassa
työssään kuluttajan
asemaa koskevia
màätàykslâ.

- þkenee
puolustamaan omia

- noudattaa ja soveltaa
omassa työssään kuluttajan
asemaa koskevia
màäràyksrà.

- puolustaa omia
oikeuksiaan kuluttajana ja
yhteiskunnan jäsenenä.



ja velvollisuuksiaan
koskevassa asiassa.

oikeuksiaan
kuluttajana ja
yhteiskunnan
jäsenenä.

Toirninta kuluttajana ja

työntekijänä kans antaloutta
ja kestävää kehitystä
edistävästi.

- tuntee keskeisimmät
kestävää kelrrtystä edistävät
peíaatteet.

- osaa tehdä sellaisia
valintoja omassa
työssään ja
kuluttajana, jotka
palvelevat kestävää

kehitystâ.

- tekee sellaisia valtnto¡a
omassa työssään ja

kuluttajana, jotka palvelevat
kestâvää kehitystä ja ovat
koko kansatalouden
k¿nnalta edullisia.

Kulutta j ansuo j aorganis aation
tuntelnnen ta
hyödyntämrnen.

- tuntee keskeisimmät
kuluttaj ansuo j aviranomaiset
ja osaa tarvittaessa tehdä
kuluttajavalituksen.

- tuntee
kuluttajansuo ja-

ofgatusaaüon
keskeiset totrrrtjat 1a

osaa hyödyntää
jätjestelmää
kuluttajana ja
työntekijänä.

- tuntee
kuluttaj ansuo j aotganisaation
jz osaa hyödyntää sitä
tafpeen vaaüessa.

Tuoteturvallisuuslain,
tuotevastuulain ja muun
kuluttajan aserna fli^
turvallisuuteen vaikuttavan
lainsäädännön tunteminen.

- tuntee oman afnmatínsa
kannalta keskeisimmät
kuluttajan tetveyteen ja
turvallisuuteen vaikuttavat
tuotetutvallisuuslain ia
tuotevastuulain määräykset.
- tuntee keskeisimmät
hintamerkintälain
määräykset.

- tuntee oman
afiunatínsa
kannalta kuluttajan
tefveyteen,a
turvallisuuteen
vaikuttavat
tuotetufvallisuuslain
ja tuotevastuulain
määtäykset.
- tuntee
hintamerkintälain
määtäykset.

- soveltaa
luoteturvallisuuslain,
tuotevastuulain,
hintamerkintälan ja muiden
kuluttajan terveyteen,
lutvallisuutee n ia asemazn
vaikuttavia lakeja omassa
ryössään ja ammatissaan.

Vivelkaantumisen ongelman
ja sen seurauksien
tuntemlnen.

- ymmärtàä, mitä velka on. - ymr:rärtäävelan

oton merkityksen ja

ylivelkaantumisen

seuraukset omassa

elämässään.

- ymmärtää velan oton
metkityksen ja

ylivelkaantumisen

seutaukset omassa

elämässään, työntekijänä,

y tittàjànà j a kans alaisena.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kutssia, ioka vastaisi tavoitteiltaan KuluttEatieto-osa-alueen

valinnaisia val:,ttavía osaamistâvoitterta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.3.1.3 Kuluttajatieto, 1 osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan
Ku I uttojat ieto-osa-a luee n va I i n na isia osa am istavoitte ita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

o tuntee kuluttajansuojalait,
oikeutensa ja velvollisuutensa
kuluttajana, asiakaspalvelijana,
yrittäjä nä ja yrityksen
työntekijänä,

. tuntee verkkokaupan säännöt
o toimii työssaän ja konsalaisena

ku I uttoj i e n o i ke uks i e n,

ve lvol I isuu ksie n ja vastuu n
mukaisesti,

o toimii kuluttajana ja työntekijänä
kansantaloutta ja kestävää

ke h itystä ed istävästi,
o tietää

kuluttajansuojavira nomaiset ja

valitusmenettelyt ja osaa

tarpeen vaatiessa hyödyntää
näitä palveluja,

. tunteetuoteturvollisuuslain,
tuotevastuuloin ja muun
kuluttajon asemaan jo
tu rva I I is u u te e n va i kuttova n

lainscicidcinnön,
. tunteeylivelkaantumisen

ongelman ja sen seuraukset,

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- kaupankäynninsäännöt
- verkkokauppa
- kuluttajaviiranomaiset
- kestävä kehitys
- tuotevastuu ja

tuoteturvallisuus
- työntekijän vastuu

kuluttaja-asioissa
- ylivelkaantuminen.

Opiskelu toteutetaan
läh iopetuksena, verkko-opetuksena
tai monimuoto-opetuksena.

Oppimisen arviointi:
- työskentelyn aktiivisuus ja

säännöllisyys
- lähiopetuksessaläsnäolo.

Opiskelija

1 . Tuntee kuluttaja nsuojalakien,
kuluttaja n, asiakaspa lvelijan, yrittäjän ja
yrityksen työntekijän ku luttajansuojaa
koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

2. Tuntee verkkokaupan säännöt.

3. Toimii omassa työssään ja

kansa la isena kuluttajien oikeuksien,
velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti

4. Toimii kuluttajana ja työntekijänä
kansantaloutta ja kestävää kehitystä
edistävästi

5. Tuntee ja hyödyntää
ku luttajansuojaorga nisaatiota .

6. Noudattaa tuoteturvallisuuslain,
tuotevastuulain ja muiden kuluttajan
asemaan ja turvallisuuteen vaikuttavien
lakien määräyksiä omassa työssään .

7. Tietää ylivelkaantumisen ongelman ja

sen seuraukset.

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.



Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät



3.3.2Työelàmätaidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp
Opiskelija

. os^ hakea itselleen työpaikkaa

. osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat

. osâa perehtyä työpaikan toimintaan jâ työtehtävün sekä huolehtia työtuwallisuudesta

. osaa työskennellä työpaikassa jakehittàà osaamistaan.

Osaamisen arviointi

Työsopimus jä{estelmä
n, työsopimuksen ja
työlainsäädännön
sisällön tunteminen

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

TyydyttàvàTl l{yvà}I2 I(itettávä I{3

Opiskelija

Työpaikan hakeminen hakee työpalI<kaa ja

tekee työhakemuksen
sekä CV:n tarviten
jonkin verca;î ohjausta

hakee itsenäisesti
työpaikkoja sekä laatü
selkeän työhakemuksen
ja CV:n

hakee aktüvisesti ja
oma-aloitteisesti
työpaikkoja tunnistaen
omat vahvuutensa

laatä selkeän ja olnr:'aa

osaamistaan kuvaavan
työpaikkahakemuksen ja

CV:n

toimü työhaastattelussa
asiallisesti

toimü työhaastattelussa
kohteliaas ti ja asiallisesti

toimü työhaastattelussa
kohteliaasti ja asiallisesti

pukeutuu toimialan ja
työpaikan mukaisesti

ottaa pukeutumisessa
huomioon työpalkan 1a

toimialan luonteen

ottaa pukeutumisessa
huomioon työpalkan ja

toimialan erityispürteet

tuo esille omaa
osaâÍìlstâan

tuo selkeästi esille omat
vahr,'uutensa
esitellessään osaamistaan

petustelee omaa
osa mlstaaî la
vahr.'uuksiaan laaja-
alaisesti

Median käyttäminen
työnhaussa

hakee työpaikkoja
koskevia tietoja
mediasta

tutus tuu työpaikkoihin
mediatietoja hyödyntãen

kày ttâà monipuolis e s tt
mediaa työnhaussa
hyödyntäen sosiaalisen
median mahdollisuuksia

tuntee keskeiset asiat
alan työehdoista ja

oman alansa
työlainsäädännöstä

tuntee oman alan
työehdot ja keskeisen
työlainsäädännön

tuntee hyvin oman alan
työehdot ja keskeisen
työlainsäädännön
mahdollisuudet työtä
kehitettäessä



vafmistaa, että oman
työsopimuksen sisältö
on sovitun mukainen

varmtstaa, että oman
työsopimuksen sisältö
on sovitun mukainentuntee oman

työsopimuksensa
sisällön

ottaa tormlnnassaan
huomioon oikeutensa
ja velvollisuuteflsa,
muttâ taÍutsee a,o1tta1n

ohjausta

toimü työssään
oikeuksiensa ja
velvollisuuksiensa
mukaisesti

toimü työssään
oikeuksiensa ja
velvollisuuksiensa
mukaisesti sekä

perustelee vastuullisesti
tolfrìlntâânsâ

Työpaikan toirnintaan
ja työhön
perehtyminen

hakee tietoa työpaikan
tolmlrinasta ja
ryötehrävisrään

hakee monipuolisesti
tietoa työpaikan
tolmlnnasta la
ryörehtävisrään

hakee itsenäisesti
monipuolisesta lietoa
työpaikan toiminnasta ja
työtehtävistään

noudattaa työstä
annettuja
turvallisuusohjeita

noudattaa työstä
annettu,a
turvallisuusohjeita

soveltaa jakehittàà
työstä annettujâ
turvallisuusohjeita

Työyhteisössä
tolm1mlnen

noudattaa annettuja
työaikoja ja sovittuja
tolmmtatapo,a

noudattaa annettujâ
työalkoja, sovittuja
tormrìtatapoß ß tolmr
joustavasti erilaisissa
työtilanteissa

noudattaa annettuja
työaikoja ja sovittuja
tolmlntatapop ß totm11
joustavasti työyhteisön
erilaisissa muuttuvissa
tilanteissa

huolehtii työssä
vaaditusta suoja- ym.
vaatetuksestaan

huolehtü työssä
vaaditusta suoja- ym.
vaatetuksestaan

huolehtü työssä
vaaditusta suoja- ym.
vaatetuksestaan

työskentelee osana

työryhmää ja erilaisten
ihmisten kanssa, mutta
tafirltsee a)otttaln
ohjausta.

työskentelee luontevasti
osana työyhteisöään
erilaisten ihmisten ja

ryhmien kanssa.

työskentelee luontevasti
osana työyhteisöään
erilaisten ihmisten ja

ryhmien kanssa ja esittàä
kehittämisideoita
työyhteisön ja -ryhman
käyttöön.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan þöe/timrilaìdot-osa-
alueen pakollisia osaamis tavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT

OSA.ALU EEN OPETUKSEN TOTEUTTAMI N EN, OPPIMISEN SEU RANTAKOHTEET
JA OSAAMISEN ARVIONTI

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp)

Oppimisympäristö:

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

3.3.2 TyöelËimätaidot, 1 osp, pakollinen osa-alue

Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi
tavoitteiltaanTyöeltimätoidot -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja
toteutus

Oppim isen seuranta kohteet

a osaa hakea itselleen työpaikkaa

osaa kuvata
työsopimusjärjestelmää ja
työsopimuksen keskeiset asiat

osaa perehtyä työpaikan
toimintaan ja työtehtäviin sekä
huolehtia työturvallisuudesta
osaa työskennellä työpaikassa
ja kehittää osaamistaan

a

a

Osa-alueen opinnot
toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- työnhaku
- työlainsäädäntö
- työpaikan käytänteet

Opiskelu toteutetaan
läh iopetuksena, verkko-
opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

Opiskelija

1. Osaa toimia ja hyödyntää mediaa
työnhakutilanteissa

2. Tuntee työsopim usjärjestelmän,
työsopimuksen ja työlainsäädännön
keskeisen sisällön

3. Tuntee työpaikan käytänteet ja
työturvallisuusvaatimukset

4. Osaa toimia omassa
työyhteisössään vaatim usten
mukaisesti.

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät.



3.3.2.1. Työelämän pelisäännöt

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija
. tunteesuomalaisentyökulttuutin
. tllntee työelämän työntekijälle asettamat odotukset
. tuntee oman alansa alaistaidot ja esimiestyön
. turitee alansatyöturvallisuusvaatimukset ja työsuojelun otganisaation
. tLrntee ornan alansa työehtosopimuskäytännön
. tuntee työdtojen ntkaisujàrjestelmän
. tuntee työttömyysturvajärjestelman
. tunteeyhteistoimintamenettelyn.

Osaamisen arv"iointi

ARVIOINNIN
KOHDE,

,{RVIOINTIKRITEE,RIT

TyydyttàvàT1 IIyvàI{2 i(ütettävä I(3

Opiskelija

Perehtly suomalaiseen
työkulttuurün ja sen

vaatimuksün

tietää suomalaisen

työkulttuurin keskeisen

sisällön ja vaatimukset

omassa ammatlssaân lâ
työsuhteessa.

osaa soveltaa

suomalaisen

työkulttuurin
vaatimuksia oma r-l

tolmlntaansa.

soveltaa ja toimü
suomalaisen
työkulttuurin
mukaisesti omâssâ

ammatlssaan Ja

työssään.

tietää esim. tasa-arvon,

yhdenvertaisuuden,

ryöaikojen noudattamisen

merkityksen ryöelämässä.

osaa soveltaa esim.

tasa-arvoa,

yhdenvertaisuutta ja

ty ö alkoja työelämäs s ä.

soveltaa 1a noudattaa
esün. tasa-arvoa,
yhdenvertaisuutta ja

ty öalkoja työ elämä s s ä.

Tunnistaa työelämän
työntekijälle asettamat
odotukset ja osaa toimia
nüden mukaisesti

tietää työntekijälle

âsetetut odotukset

toimä ja kàyttàyú¡y
työelämän odotusten
mukaisesti ja tunnistaa
omat vahr,'uutensa
työntekijänä

toimä ja kàyttàyryy
työelämän odotusten
mukaisesti omassa

arrìmatlssaan,
hallitsee sen

erityisvaatimukset ja

tunflstaa omat
vahr,rrutensa

Alaistaidot ja esimiestyö tunnistaa alaisenja

esimiehen roolit
toimü oman toolinsa

mukaisesti omassa

tyossaan

toimü oman roolinsa

mukaisesti omassa

työssään ja ymmartäà

työpaikkansa muiden

toimijoiden toolit

Työturvallisuuden ja

työsuojelun tuntemus
tuntee oman alansa

keskeiset

tuntee

työturvallisuuslain j a

tolml1

työturvallisuuslain ja



työ turvallisuus säännö t oman alansa keskeiset

työturvallisuus säännöt

sekä työsuojelun

organtsaaüon.

oman alansa

keskeisten

työturvallisuus sääntö j

en mukaisesti sekä

osaa hyödyntää

työsuojelun

ofganlsaatlota omassa

tolmlnnassâafì.

Työehto sopimuskäytänt

ö ja oman alan

työehtosopimus

tuntee oman alansa

työehtos opimusmenettely

n ja osaa etsiä tietoa

oman alansa

työehtosopimuksesta

tuntee oman alansa

työehtosopimusmenett
elyn ja soveltaa oman
alansa
työehtosopimusta
omassa afrunatlssaan

toimü aktüvisesti
työehtosopimuksen
soveltamisessa
omâssa työssään ja

amrnattssaan

Työrütojen
ratkaiseminen

tuntee työrütojen

ratkaisujätjestelmän

keskeisen sisällön

toimü omassa työssään
lakien mukaisesti ja

pyrkü tuwaamaan
työrauhan

soveltaa lakeja ja

sopimuksia omassa
työssään ja toimü
lakien mukaisesti

Työttömyys turvaj är j es te

lmä

tuntee keskeiset

työttömyysturva j ätj estelm

mat

tuntee

työttömyysturvan eti

säädökset ja toimü
nüden mukaisesti

totrrl1l

työttömyysturvan eri

muotoihin sisältyvien

säädösten mukaisesti

ia osaa soveltaa nütä

omassâ työssään ja

elämässään

Yhteistoimintamenettel
y työpaikoilla

tuntee

yhteistoimintamenettelyn
keskeiset säädökset

tuntee

yhteis toimintamenettely
n keskeisen sisällön

osaa soveltaa

yhteistoimintamenette
lyn sisâltöjä omâssa

työssään jakehittàä

työyhteisöään

yhteistoiminnan

ar,.ulla

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan þtie/àmcin pelisri¿innät-

osa-alueen valinnaisia osaamistavolttetta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET
Tutkinnon osan nimi: 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.3.2.1Työelämän pelisäännöt, 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava

osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustam¡sta:

- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan

Työe lö md n pe I iscionnöt -osa-alueen valinna isia osaamistavoitteita.

- aiempien opintojensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

a

a

a

o

a

a

a

tuntee suomalaisen
työkulttuu rin
tuntee työelämän työntekijälle
asettamat odotukset
tuntee oman alansa alaistaidot
ja esimíestyön

tuntee alansa

työturva llisuusvaatimukset ja

työsuojelu n organisaation
tuntee oman alansa

työe htosopim uskäytä n nön

tuntee työriitojen
ratka isujärjestelmä n

tuntee
työttö myystu rvajä rjeste I mä n

tuntee
yhteisto im inta me nettelyn.

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- suomalainentyökulttuurija

sen osatekijät
- työntekijälleasetetut

vaatimukset eri
ammateissa

- alais- ja esimiestaidot
- työsuojelu ja sen

organisaatio
- työehtosopimuskäytäntöja

työriidat
- työttömyysturva
- yhteistoiminta työpaikoilla..

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena, verkko-opetuksena
tai monimuoto-opetuksena.

Opiskelija

1. Perehtyy suomalaiseen työkulttuu riin
ja sen vaatimuksiin.

2. Tunnistaa työelämän työntekijälle
asettamat odotukset ja toimii niiden
mukaisesti.

3. Osaa sopeutua alaisen ja esimiehen
rooleihin.

4. Toimi työtu rva llisuuden vaatimusten
mukaan ja hyödyntää työsuojelun
organisaat¡ota.

5. Perehtyy työehtosopimuskäytä ntöön
ja oman alan työehtosopimukseen.

6. Tuntee työriitojen ratkaisemisen
mekanismin ja toimintatavat.

7. Tuntee suomalaisen
työttö myystu rvajä rjestelmä n ja to¡m ¡i

sen mukaisesti.

8. Käyttää yhteistoimintamenettelyn
suomia mahdollisuuksia työpaikan
kehittämisessä.

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.



Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät



3.3.3 Y rittäiy1's ja yritystoiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

. osaa arvtoida ja runnistaa oman osaamisensa ja omat vahr,'uutensa

. osaa ideoida omaa lükeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia

. osaa awioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi

. os¿l^ selvittää ornia ammøtil/isia verkostojaan

. osa: tunnistaa kannattavan lüketoiminnan periaatteet

. osaa arvioida oman ynttàiyyden ja ydtystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja

Suomen kansantaloudelle.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN KOHDE, ARVIOINTIKRITEERIT

TyrydyttàvàT1, F{yvà}I2 I(ütettävä I{3

Opiskelija

Oman osaamisen
afúollTìlnen la
hrnnlstamlfien

arvlol osaafiì1sta î la
selvittää
vahr,'uuksiaan oman
alansa toirnintaan
lüttyen, mutta
tan'ltsee alotttâ.ttr
ohjausta

arvioi monipuolisesti
omaâ osaaÍìlsta n l^
vahvuuksiaan oman
ala¡sa toimintaan
lüttyen

arvioi monipuolisesti ja

perustellen omaa
osaafnlsÏaan )a
vahl'uuksiaan oman
alansa toirnintaan
lüttyen

Oman lükeidean ja sen

kehittämismahdollisuuksien
ideoiminen

selvittää ja ideoi
ytltystolûxnt^ nsz.

lüttyviä
mahdollisuuksia,
yfltysmuotoJa,
keskeisiä palveluja tai
tuottelta, mutta
tarútsee 

^jorttarn
ohjausta

selvittää ja ideoi
yfltystolÍUnta' flsa
lüttywiä
mahdollisuuksia,
yritysmuotoja, keskeisiä
palveluja tai tuotteita

selvittää
monipuolisesti ja
itsenäisesti
yfltystormlnt^ Írsa
lüttywiä
mahdollisuuksia,
yfltysmuotola,
keskeisiä palveluja tai
tuotteltâ

kehittää liikeideaa kehittää ja perustelee
lükeidean

Yrittäjäksi ryhtymisen
mahdollisuuksien
arúoüilnen

hankkü tietoa, millä
roimenpiteillä ia
tukipalveluilla oma
yritys voidaan
perLlstâa, mutta
tarutsee alotttalî
ohjausta

selvittää
monipuolisesti, mitä
toimenpiteitä oman
yrityksen
perustamlsessa
tawitaan ja mità
tukipalveluita on
käytettävissä

selvittää
monipuolisesti ja

perustellen, mitä
toimenpiteitä ornan
yrityksen
perustanìlsessa
tarvitaa¡ ja mità
tukipalveluita on



käytettävissä

Omien ammatillisten
vetkostojen selvittäminen

selvittää oman alansa

yhteistyökumppanit ja

ammatilliset verkostot
jakuvaa yhteistyön
mahdollisuuksia ed
tahojen kanssa

selvittää kattavasti
oman alansa

yhteistyökumppanit ja

ammatilliset verkostot
ja arvioi yhteistyön
mahdollisuuksia eri
tahojen kanssa

selvittää
monipuolisesti ja
itsenäisesti oman
alansa

yhteistyökumppanit ja

ammatilliset vetkostot

ia arøoi krüttisesti
yhteistyön
mahdollisuuksia ed
tahojen kanssa

Lüketoiminnan
periaatteiden selvittäminen

selvittää oman
lükeidean pohjalta
rahoituslähteet,
tuotot la
kustannukset, mutta
tarvrtsee a)orïtattr
ohjausta

selvittää oman
Läkeidean pohjalta
rahoituslähteet, tuotot
1'a kustannukset

selvittää kattavasi ja

perustellen oman
lükeidean pohjalta
rahoituslähteet, tuotot
ja kustannukset

Oman alan yritystoi¡ninnan
merkityksen selvittäminen

selvittää
yritys toirninnan dskit
ja merkityksen omaân
elämäänsä sekä

elinkeinoelämän
kannaha, mutta
tarv'ltsee aloltt^tn
ohjausta.

selvittää monipuolisesti
yritystoiminnan riskit ja

merkityksen omaan
elämäänsä sekä

elinkeinoelämän
kannalta.

selvittää
yritystoiminnan riskit
ja merkityksen omaan
elämäänsä sekä

perustelee oman alan

yfltystoÍilnnan
merkityksen
elinkeinoelämässä ja

ennakoi oman alan
tulevia kehitysnäkymiä.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, jokavastaisi tavoitteiltaan Yrittøjy1s1ayiþtstoiruintø

-osa-alueen pakollisia osaamistavoittetta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT

OSA.ALUEEN OPETU KSEN TOTEUTTAMI N EN, OPPIMISEN SEU RANTAKOHTEET
JA OSAAMISEN ARVIONTI

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp, pakollinen osa-alue

Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaam¡sen tunnustamista

- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi
tavoitteiltaan Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja
toteutus

Oppimisen seurantakohteet

a osaa arvioida ja tunnistaa oman

osaamisensa ja omat vahvuutensa

osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen

kehittämismahdollisuuksia

osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä

yrittäjäksi

osaa selvittää omia ammotillisia

verkostojaan

osaa tunn¡staa kannattavan

liiketoiminnan periaatteet

osaa arvioida oman yrittäjyyden ja

yritysto¡min nan merkitystä omalle

hyvinvoinnilleen ja Suomen

kansa ntaloudelle.

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
ensimmäisen opiskeluvuoden
aikana.

Sisältöalueet:
- omat vahvuudet ja

heikkoudet yrittäjänä
- oman ammattialan

yritystoiminta
- yrityksen

perusta m istoimenpiteet
- liikeidea
- yritystoiminnanriskit.

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai
monimuoto-opetuksena

Opiskelija

1. Arvioi omaa osaamistaan
oman ammattialallaan ja osaa
tunnistaa omat vahvuutensa
yritystoim innan näkökulmasta.

2. Kehittelee ja arvioi oman
ammattialansa yritystoiminnan
mahdollisuuksia

3. Selvittää yrityksen
perustamisprosessin

4. Selvittää oman
ammattialansa yritystoim innan
yhteistyö- ja
verkostoitum ismahdollisuuksia.

5. Hahmottelee liikeidean, tulos-
ja rahoitussuunnitelman.

6. Selvittää yritystoiminnan
riskit.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltaí harjoitustehtävät.



3.3.3.1 Yritystoiminnan suunnittelu
Osaamistavoitteet, 2 osp
Opiskelija

. osaa kartoittaa oman a/an yritystoiminnan kehittämista¡peita

. osaa selvittää oman lüketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen sühen

toteuttamalla pienen pro jektin

. osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muutl^a oma toimintaansa

. osaa suunnitella omaa toirnint^ans^ ja ajankàyttöäàn.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITE,E,RIT

TyydyttäväT1 HyvàF{2 Ilitettävä I{3

Opiskelija

,\lan yritystoiminnan
kehittämistarpeiden

kartoittaminen

kafioittaa asiakkaiden

talpeiden, kilpailun ja

toimintaympäristön
muutoksia, mutta

tarfltsee a)ottta'rn

ohjausta

kartoittaa monipuolis es ti
asiakkaiden tarpeiden,

kilpailun ja

toimintaympädstön

muutoksia

karloittaa itsenäises ti j a

monipuolisesti

asiakkaiden tarpeiden,

kilpailun ja

toimintaympäristön

muutoksia

ennakoi tulevia

kehitysnäkymiä

Lüketoiminnan

tuloksellisuuden

selvittäminen

selvittää läkeideansa

pohjalta,

plenlmuotolsessa

ptojektissa, tuotot ja

kustannukset sekä

oman työpanoksensa

vaikutuksen, mutta

tarntsee alotttalî
ohjausta

selvittää lükeideansa

pohjaka,

plentmuotolsessa

projektissa, tuotot ja
kustannukset sekä oman

työpanoksensa

vaikutuksen

selvittää monipuolisesti

lükeideansa pohjalta,

plenlmuotolsessa

projektissa, tuotot ja
kustannukset sekä oman

työpanoksensa

vaikutuksen sekä

perustelee toimintansa

Uusien

tolrrxntatapo,en

kehittäminen

tekee

kehittämisehdotuksia

uuslsta

tolmlntatavolsta Ja

mvvttaa. omaa

tolmlntaansa, mutta

tarvltsee qofttatn
ohjausta

tekee perusteltuja

kehittämisehdotuksia

uuslsta tolfiuntatavolsta Ja

mv]ottaa onaa
tolrilntaansa

ennakoi tulevia

kehitysnäkymiä ja tekee

perusteltuja

kehittämisehdotuksia

uusista toimintatavoista

sekä muutta^ oma

tolmlntaansa



Oman toiminnan ja

ajankàyrön

suunnitteleminen

suunnittelee tehtävänsä

ja nähin tarvittavan

Iyöaian pääosin

itsenáisesti.

suunnittelee tehtävänsä ja

nifüin tarvit tav an ty öajan

itsenäisesti

suunnittelee tehtävänsä

ja nähin tarvtttavan

ty öajan its enäisesti ottaen

huomioon tulevat

työvaiheet

t eagol muutosta4)elsÍn. reagoi muutostarpeisün

ja tekee työhönsä [ittyviä
kehittämis ehdotuksia.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Yrirystuiminnøn

suannitte la-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.3.3.1 Yritystoiminnan suunnittelu, 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan
Yr ¡ty sto i m i n n d n su u n n ittelu-osa-a lueen va I in na isia osaa m istavoitteita.

- aiempien opintojensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seurantakohteet

a

a

osaa kartoittaa omon olon

yritystoiminnan

keh ittä m ista rpe¡ta

osaa selvittää oman

liiketoiminnan

tuloksellisuuden ja oman

työpa noksen vaikutuksen

siihen toteuttamalla pienen

projektin

osaa tehdä

keh ittä m ise hdotu ksia

uusista toimintatavoista ja

muuttaa omaa toimintaansa

osaa suunnitella omaa

toimintaansa ja

aja nkäyttöään.

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- liikeideansuunnittelu

omalle alalle
- rahoitussuunnitelma
- tulossuunnitelma
- liiketoimintasuunnitelma
- työsuunnitelman

laatiminen.

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena, verkko-opetuksena
tai monim uoto-opetuksena.

Opiskelija

1. Selvittää oman alan yritystoiminnan
kehittämistarpeita ja -mahdollisuu ksia

2, Selvittää liiketoimin na n

tuloksellisuutta ja mahdollisuuksia

3. ldeoi uusia toimintatapoja omalle
ala lle

4. Suunnittelee omaa toimintaa ja

aja n käyttöä

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät.



3.3.4 Työkpyn ylläpitäminen, lükunta ja terveystieto

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija
. osâa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työþkyä ja lükuntaa edistävän suunnitelman ja

toimia sen mukaisesti osaa edistää 1a yllàprtää opiskelu-, toirninta- ja ryökykyàän
. osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden

haitta- vaikutukset
. osâa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hy'vin

voinnille
. osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvoinua
. osaa kehittää toimintatapo jaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellis¡rttä
. osa;^ toimia turvallisesti ja ergonomrsesti, ehkäistä tapaturmia toimia ensiaputilanteissa sekä

hakea apua.

Osaamisen arviointi

Terveellisiä elämän-
tapoja, työkykyä ja

lükuntaa edistävän
suunnitelmanlaald-
mlnen lâ sen toteut-
tamlnen

141

ARVIOINNIN
KOHDE,

ÂRVIOINTIKRITEE,RIT

Tyydyttävä T1 FIyvàFI2 Ilitettävä I(3

Opiskelija

ottaa suunnitelmassaan
huomioon lükunnan,
teneellisen tavinnon,
Ievon, unen. virkisryk-
sen, ihmissuhteiden ja

terveyden väliset yh-
teydet omien Läkunta-
tottumusten sekä oman
opiskelu- ja työkpryn
ylläpitämisessä

ottaa suunriitelmassaan
huomioon lükunnan, ter-
veellisen tavinnon, levon,
unen, virkisryksen, ihmis-
suhteiden ja terveyden
väLiset yhteydet omien
Lükuntatottumusten sekä

oman opiskelu- ja göky-
vyn ylläpitämisessä

ottaa suunnitelmassaan
monipuolisesti huomi-
oon lükunnan, terveelli-
sen tavinnon, levon,
unen, virkistyksen, ih-
missuhteiden ja tervey-
den väliset yhteydet omi-
en lükuntatottumusten
sekä oman opiskelu- ja

ryökyr,ryn ylläpitämises sä

Ravitsemuksen mer-
kityksen sekä tupa-
koinnin ja päihteiden
haittavaikutusten
huomioon ottaminen

hakee tietoja tavalli-
simmista terveyshai-
toista sekä tavallisim-
mista terveyttä ja opis-
kelu- ja työkykyä
kuormittavista tekij öis-
ÍL

hakee tietoja terveyshai-
toista sekä terveyll;á ja

opiskelu- ja työkyþä
kuotmittavista tekijöistä

hakee monipuoLista tie-
toa terveyshaitoista sekä

terveyttä ja opiskelu- ja

työkykyä kuormittavis ta

tekijöistä

hakee tietoa ravitse-
muksesta ja sen merki-
tyksestä ihmisen ter-
veydelle

hakee tietoa terveellisestä
ravitsemuksesta ja sen

merkityksestä ihmisen
terveydelle

hakee monipuoLista tie-
toa terveellises tä ravit-
semuksesta ja sen merki-
tyksestä ihmisen tervey-
delle ja vertailee ruoka-
aineiden ja -tuotteiden
sisältöjä



ottaa tiedot huomioon
suunnitelmassaan,
mutta tar-vrtsee a]olttatn
ohjausta terveyttä edis-
tâvän tiedon hankin-
NASSA

ottaa tiedot huomioon
suunnitelmassaan

ottaa tiedot krüttisesti
huomioon suunnitelmas-
saan

Suunnitelman toteut-
tamlnen

sitoutuu suunnitelmaan
ja toteuttaa sitä, arvioi
säännöllisesti suunni-
telmaansa ja omaa toi-
mintaansa, tekee suun-
nitelmaan päivityksiä,
mutta tarvitsee sünä

ajoittain ohjausta

sitoutuu suunnitelmaan ja

toteuttaâ sitä, arvioi sään-

nöllisesti suunnitelmaansa
ja omaa toimintaansa,
hyödyntää arvioinnissa
muilta s^ m^ar'sz- palau-
tetta, tekee suunnitelmaan
päivityksiä ja arwor omaa
kehittymistään

sitoutuu suunnitelmaan
ja toteuttaa sitä, arvioi
säännöllisesti j a kdittises-
ti suunnitelmaansa 1a

omaa toimintaansa, hyö-
dyntàà arvioinnis s a muil-
ta saa;m aîsa palautetta,
tekee suunnitelmaan
päivityksiä ja arnoi omaa
kehittymistään

Opiskelu-, toiminta-
ja työkyr,yn edistämi-
nen ja ylläpitäminen
Lükunnan avulla

kàyttàà lükunnan har-
f a starils een t^wtttavl^
motorlsla perustâ1to,a

kàyttàà ja soveltaa lükun-
nan harrastamiseen tarvit-
tavla motofl s1a perustarto-
ja monipuolisesti

kàyltäà lükunnan harras-
tarilseen tarflttavla mo-
torisia p erostaitoja ja

läkunnan lajitaitoja mo-
nipuolisesti

pitàà yllà $rysistä toi-
mintakyþään ja osallis-
tuu lükuntatilanteisün
annettujen ohjeiden
mukaan ja noudatïaa
reilun pelin p eÀaatteita

pitàà yllà $,ysistä toimin-
takykyään ja osallisruu
lükuntatilan teisün aktüvi-
sesti reilun pelin periaat-
teita noudattaen

seuraa, arøor ja prtáà yllä

frysistä toimintakykyään
sekä osallisruu lükuntari-
lanteisün aktüvisesti edis-
täen reilun pelin periaat-
tetta.

noudattaa turvallisuutta
lükunnassa

toimü lükuntatilanteissa
turvallisesti sekä itsenäi-
sesti että ryhmässä

edistää toiminnallaan

ryhmän turvallisuutta

1,42

Mielenterveyden,
seksuaaliterveyden ja
ihmissuhteiden mer-
kityksen kuvaaminen

selvittää mielenteruey-
den, seksuaaliterveyden
ja ihmissuhteiden mer-
kitystä ihmrsen h)'ott-
voinnille

selvittää mielenterveyden,
seksuaaliterveyden ja ih-
missuhteiden merkitystä
ihmis en hy'vinvoinnille

selvittää monipuolisesti
mielenterveyden, seksu-
aaliterveyden ja ihmis-
suhteiden merkitystä
ihmisen hywinvoinnille

tuo esille, minkälaisilla
toimenpiteillä edellä
malnlttuja aslolta vo1-

daan edistää, mutta
tarvitsee ajoittain ohja-
ustâ

tuo esille ja pohtü, minkä-
laisilla toimenpiteillä edel-
lä mainittuja asioita voi-
daan edistää

arvioi, minkälaisilla tor-
menpiteillä edellä mainit-
ruja asioita voidaan edis-
täà



Oppilaitosyhteisön
hy'vinvoinnin ja osal-
Lisuuden edistäminen

toimü opiskelijaryhmän
jäsenenä hy'vinvointia
edistävästi j a osallistuu
opiskelijoille järjestet-
ryihin lükunta- ja mui-
hin tapahtumün sekä

tilaisuuksün

toimü aktüvisesti opiskeli-
iaryhmàn jäsenenä hyt.-
vointia edrstävästi sekä

suunnittelee ja osallistuu
opiskelij oiden järjestämün
läkunta- ja muihin tapah-
rumün sekä tilaisuuksün

toimü aktüvisesti opiske-
bjaryhmànjäsenenä sekä

suunnittelee ja osallistuu
opiskelij oiden järjestä-

mün lükunta- ja muihin
tapahtumün ja tilaisuuk-
sLin hy'vinvoinria edis tä-
västi

Terveyden, turvalli-
suuden ja työkyr,ryn
huomioon ottaminen

tolrrü so\'lttu,en terve-
yttà ja turvallisuutta
edistävien toimintaoh-
jeiden mukaisesti, mut-
ta tarutsee a)olftatn
ohjausta

torml sovrttuien terveyttä
ja rurvallisuutta edistävien
toimintaohjeiden mukai-
sesti yhteistyössä muiden
kanssa

tormf so\,'lttulen terveyt-
tä ja turvallisuutta edistä-
vien toimintaohjeiden
mukaisesti yhteisryössä
muiden kanssa ja arwoi
toimintatapojen kehittä-
mistarpeita

Tapaturmien ehkäi-
sefiìlfien, enslavun
antaminen sekä et-
gonorilnen tofilml-
nen

ennakoi mahdollisia
tapaturmariskejä lükun-
tatilanteissa

ehkäisee toiminnallaan
lükuntatapaturmien syn-
tymistä

toimü huolellisesti ja

ennaltaehkäisee lfüunta-
tapaturmien syntymistä

osaa hakea ja antaa
ensiapua tavallisim¡nis-
sa enslapua vaaívtssa
tilanteissa

osaa hakea ja antaa en-
s1âpuâ

osaa hakea ja antaa en-
slapua

ottaâ tomlnnassaan
huomioon oman am-
matin kuormitta\,'uus-
tekijät ja toimü et-
gonorrusesfl.

ottaa totmlnnassaân
huomioon oman ammatin
kuormittar,'uus teki j ä t j a

tolm11 efgonomlsestl.

ottaa tolmlnnassaan
huomioon oman 

^mma-tin kuotmitta'r,rrus teki j ä t
ja työskentelee edlaisissa
ympäristöissä ergonomi-
sestl.

1,43

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Taitoaja l<untoa (LI1) tai Liikantaalhduviþ erikseen (LI2) ja Ter-

uelden þerøsteet Ç81) vastat v^t tavoitteiltaan þriþtrytnflàpitäminen, liikunta ja terueytìeto -osa-alueen pakollisia

osaaÍìlstavoltte1ta.



Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija
. osaa kuvata väestön terveyseroja ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöita ja niiden
ennalta- ehkäisyä

' osaâ arvioida $ysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä
omassa elämäntavas saan ja toimintaympäristössaan

. osaa tarvittaessa käyttàà sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja

' osaa hyödyntää terveysläkuntaa

' osaa edistää ryhmän jäsenenä ryhmän toimintaa ja osallistua ryö- i" opiskelukyr,yn sekä

hyvrnvoin- nin edistämiseen.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN KOH_
DF,

ARVIOiNTIKRITEERIT

Tyydyttävä T1 F{yvàF{2 I{ütettâvä I{3

Opiskelija

Väestön terveyserojen ja
tavallisimpien kansansai-
rauksien riskitekijöiden
huomioon ottaminen

hakee tietoa tavallisim-
mista terveyshaitoista,
toimintakykyä kuormit-
tavista tekijöistä ja kan-
sansairauksista, mutta
tarvits ee ajoittain oh j aus -

ta

hakee tietoa terveyshai-
toista, toimintakykyä
kuormittavista tekijöistä
ja kansansairauksista

hakee monipuolisesti
tietoa teweyshaitoista,
toimintakykyä kuormit-
tavista tekijöistä ja kan-
sansairauksista

arvioi krüttises ti saa-

maansa tletoa

Fyysiseen, sosiaaliseen ja

p syykkis een toimintaky-
kyyn vaikuttavien teki-
jöiden huomioon otta-
mlnen

hakee tietoa $rysiseen
sosiaaliseen j 

" 
pryykki'-

seen toimintakykyyn
vaikutt avista tekij öistä

hakee monipuolista tie-
toa $rysiseen, sosiaali-
seen ja psyykkiseen toi-
mintakykyyn vaikutta-
vista tekijöistä

hakee monipuolista tie-
toa Sysiseen, sosiaali-
seen ja psyykkiseen toi-
mintakykyyn vaikutta-
vista tekijöistä

petustelee tiedolla lükun-
ta- ja hyvinvointi-
suunnitelmansa ra tkaisuja

arvioi tiedon merkitystä
ja perustelee lükunta- ja
hyvinvointi-
suunnitelmansa ratkaisu-

l^

arvioi krüttisesti tiedon
metkitystä ja perustelee
Iükunta- ja hy'vinvointi-
suunnitelmansa ratkaisu-

)^

tarvits ee aj oittain oh j aus-
ta suunnitelman toteut-
tamlsessa

toimii suunnitelmansa
mukaisesti

toteuttaa suunnitel-
m^ ns^johdonmukai-
ses t1

1,44

Tiedon hakeminen sosi-
aah,- ja terveydenhuolto-
palveluista

hakee tarvittaessa úetoa
sosiaali- ja terveyden-
huoltopalveluista, mutta
tarvits ee aj oittain oh j aus-
ta sopivan palvelun löy-
tämisessä

hakee tietoa sosiaali- ja

terveydenhuoltop alvelu-
jen tarjonnas ta luo tetta-
vista tietolähteistä

hakee itsenäisesti tietoa
sosiaali- ja terveyden-
huoltopalvelujen tarj on-
nasta luotettavista tieto-
lähteistä



ohjaa rnuita opiskelij oita
hankkimaan tietoa pal-
veluista

Terveyslükunnan hyö-
dyntäminen

hyödyntää omassa toi-
minnassaan yleisimpiä
kunto- ja terveyslükun-
tamuoto,a, mutta tanlt-
see ajoittain yksilöllistä
ohjausta

hyödyntää omassa toi-
minnassaan etilaisia
kunto- ja terveyslükun-
ta-muotola la sevra
omaa edistymistään

hyödyntää omassa toi-
minnassaan suunnitel-
mallisesti etilaisia kunto-
ja terveyslükuntamuoto-
ja ja seutaa krüttísesti
omaa edistymistään ja
muuttaa tañ'lttaessa
suunnitelmaansa

Ryhmän toiminnan ja

hyvinvoinn in edistämi-
nen

osallistuu aktüvisesti

ryhmän j äs enenä lükunta-
tai muuhun tapahtu-
ma tt.

osallistuu aktüvisesti

ryhmän jäsenenä lükun-
ta- tai muuhun tapah-
tumaan ja kannustaa
myös muita osallistu-
màatÌ.

osallístuu aktüvisesti
lükunta- ja muihin ta-
pahtumün

ottaa osallistuessaan
huomioon muiden osal-
listujien erilaisuuden ja
künnostuksen kohteet.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kuntoliikanta pI5) ja Naoret, nruey ja arkielcimci QE2) vastaavat

tavoitteiltaan þäþrytnflàpitciminen, liikanta ja terveltstieto -osa-alueen valinnaisia osaanìrstavolttelta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT

OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMI NEN, OPPIMISEN S EURANTAKOHTEET
JA OSAAMISEN ARVIONTI

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp)

Oppimisympäristö:

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

Lukio-opintojensa perusteella: Taitoa ja kuntoa (Ll1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (Ll2) ja Terveyden
perusteet (TE1) vastaavat tavoitteiltaan Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terueystieto -osa-alueen pakollisia
osaamistavoitteita
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seurantakohteet

a osaa laatia itselleen
terveellisiä elämäntapoja,
työkykyä ja liikuntaa edistävän
suunnitelman ja toimia sen
mukaisesti; osaa edistää ja
ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja

työkykyään
osaa ottaa huomioon
ravitsemuksen merkityksen
terveydelle sekä tupakoinnin ja
päihteiden haittavaikutukset

osaa kuvata m ielenterveyden,
seksuaaliterveyden ja
ihm issuhteiden merkityksen
ihmisen hyvinvoinnille

osaa edistää
oppilaitosyhteisön hyvinvointia

osaa kehittää toim intatapojaan
ja toim intaympäristönsä
turvallisuutta ja terveellisyyttä

osaa toimia turvallisesti ja

ergonomisesti, ehkäistä
tapaturmia, toimia
ensiaputilanteissa sekä hakea
apua.

a

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- terveellisetelämäntavat
- ravinto ja terveys
- liikunta ja terveys
- liikuntaa ja terveyttä

ylläpitävän suunnitelman
tekeminen ja toteuttam inen

- vaikuteaineidenvaikutus
terveyteen

- mielenterveys,
seksuaaliterveys ja
ihmissuhteet

- oppilaitosyhteisönhyvinvoinnin
edistäminen

- terveys, turvallisuus ja työkyky
- ergonomia,liikuntatapaturmien

ehkäisy ja ensiapu

Opiskelu toteutetaan läh iopetuksena,
verkko-opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

Opiskelija

L Osoittaa ymmärtävänsä
monipuolisen liikunnan,
terveellisen ravinnon, unen,
virkistyksen, ihmissuhteiden ja
terveyden väliset yhteydet omien
liikuntatottumusten ja oman
opiskelu- ja työkyvyn
ylläpitämisessä.

2. Osaa hakea tietoa
terveyshaitoista sekä terveyttä ja
opiskelu- ja työkykyä
kuorm ittavista tekijöistä kriittisesti.

Osaa hakea monipuolista tietoa
terveellisestä ravitsem uksesta ja
sen merkityksestä ihmisen
terveydelle ja vertailee ruoka-
aineiden ja {uotteiden sisältöjä.

3. Osaa selvittää
m ielenterveyden ,

seksuaaliterveyden ja
ihm issuhteiden merkitystä
ihmisen hyvinvoinnille.

Pystyy arvioimaan minkälaisilla
toimenpiteillä edellä mainittuja
asioita voidaan edistää.

4. Toimii opiskelijaryhmän
iäsenenä sekä suunnittelee ia



osallistuu opiskelijoiden
järjestämiin liikunta- ja muihin
tapahtumiin ja tilaisuuksiin
hyvinvointia edistävästi.

5. Osaa toimia sovittujen terveyttä
ja turvallisuutta edistävien
toimintaohjeiden m ukaisesti
yhteistyössä muiden kanssa ja
arvioi toimintatapojen
kehittämistarpeita.

6. Toimii huolellisestija osaa
ennaltaehkäistä
liikuntatapaturmien syntymistä.

Osaa hakea ja antaa ensiapua

Osaa ottaa toiminnassaan
huomioon oman ammatin
kuorm ittavuustekijät ja
työskentelee erilaisissa
ympäristöissä ergonom isesti.

Edellä mainittujen seurannassa
käytetään erilaisia menetelmiä ja
tapoja.

Osaamisen arviointi:

Kirjallinen tai suullinen koe jaltai suunnitelman tekeminen työkykyä ja liikuntaa edistävään toimintaan
Liikuntataitojen ja fyysisen kunnon arviointijatkuvalla seurannalla jaltai liikuntatesteillä.
Osa-alue voidaan tunnustaa osaksi ammattiosaajan työkykypassia.



3.3.4.1Lükunta 2

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija
o osaa hyödyntää terveyslükuntaa
. osaa arvioida $rysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintaþkyyn vaikuttavia tekijöitâ omassa

elämäntavas saan ja toimintaympäristössää

. osaa edistää ryhmän jäsenenä ryhmän toimintaa ja osallistua Vö- j^ opiskelukpyn sekä

h1'vinvoinnin edistämiseen
. tottuu monipuoliseen lükuntaan ja saa myönteisiä lükuntakokemuksia,
o ymmärtää monipuolisen lükunnan ja S,ysisen kunnon kehittämisen periaatteet harjoittelussaan,
o toimü teweyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävästi,

. tutustuu mahdollisuuksien mukaan eri läkuntalajeihin.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN KOHDE, ARVIOINTIKRITE,E,RIT

TlrydyttàvàT1 F{yvà}I2 I3tettävä I{3

Opiskelija

Terveysläkunnan
hyödyntäminen

- osâa tafvtttaessa
prytáà neuvoja
terveyslükunnasta

- osaa hyödyntää
terveyslükuntaa

- osaa hyödyntää
tenreyslükuntaa
monipuolisesti

Fyysiseen, sosiaaliseen ja
psyykkiseen toirnintakykyyn
vaikuttavien tekijöiden
hyödyntäminen omassa
elämässä ja

toimintaympäris tössä.

- ymmàrtäà lükunnan

metkityksen $ysiseen,
sosiaaliseen ja

psyykkiseen

toimintakykyyn

- hyödyntää lükuntaa

$rysisen, p syykkisen ja

sosiaalisen
toimintakyvyn
ylläpitämisessä

- hyödyntää
lükuntaa
monipuolisesti

Sysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen
toimintakyr,yn
ylläpitämisessä ja

edistämisessä

Työ- ja opiskelukyvyn sekä

hyvinvoinnin edistäminen

ryhmässä

- ymmärtàà ryhmässä
työskentelyä

- osaa toimia ryhmässä - omalla

toiminnallaan

edistää ryhmän
totrilntaa

Myönteisten kokemusten
saaminen monipuolisesta
lükunnasta.

- osallish-ru

lükuntatunteihin
- osallistuu aktiivisesti
lükuntatunteihin

- osallistuu

aktüvisesti ja

myönteisesti

lükuntatunteihin



Fyysisen kunnon
kehittämisen periaatteiden
ymmättäminen
harjoittelussa.

- ymmärtàà
harjoittelun
merkityksen firysiseen
kuntoon

- tietää $¡ysisen kunnon
ja harjoittelun
vaikutukset

- hyödyntää
harjoittelua $'ysisen
kunnon
kehittämisessä

- osallistuu tunneilla
aktjivisesti $¡ysisen
kunnon kehittämiseen

- kehittää tunneilla
aktüvisesti firysistä
kuntoaan

Terveyden, hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistäminen
Lükunnassa.

- toimü sääntöjen ja
ohjeiden mukaan

-'letaä säännöt ja toimr
nüden mukaisesti

- huomioi myös

ryhmän jäsenet

tolmlnnassaan

Eri lükuntalajeihin
tutustufrìlnen.

- osallistuu jonkin
verra;n erilaisün
lükuntalajeihin

- osallistuu aktüvisesti

tunnilla lükuntaan

- osallistuu

aktìivisesti ja

lükkuu

monipuolisesti

Osaamisen tunnustamisessa lukion s1'ventävät ja soveltavat kutssit, joiden nimissä mainitaan
kuntoläkunta ja/tai malla- ja pallopelit, v^st^ v^t tavoitteiltaan þöþrynfl@itàminen, liikantø ja
teru€Jsti€to -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA-ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.3.4.1 Liikunta 2,2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos ja lähialueet

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

Osaamisen tunnustamisessa lukion swentävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä mainitaan
kuntoliikunta jallai maila- ja pallopelit, vastaavat tavoitteiltaan Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja
te rveystieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seuranta kohteet

a

osaa hyödyntää
terveysliikuntaa
osaa arvioida fyysiseen,
sosiaaliseen ja
psyykkiseen
toim intakykyyn vaikuttavia
tekijöitä omassa
elämäntavassaan ja
toimintaympäristössään
osaa edistää ryhmän
jäsenenä ryhmän
toimintaa ja osallistua työ-
ja opiskelukyvyn sekä
hyvinvoinnin edistämiseen
tottuu monipuoliseen
liikuntaan ja saa
myönteisiä
liikuntakokemuksia,
ymmärtää liikunnan ja
fyysisen kunnon
keh ittämisen periaatteet
harjoittelussaan,
toimii terveyttä,
hyvinvointia ja
tu rvallisuutta ed istävästi,
tutustuu mahdollisuuksien
mukaan eri liikuntalajeihin.

a

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- Fyysinentoimintakyvyn

tukeminen ja
vahvistaminen

- Hyvinvoinnin
edistäminen liikunnan
avulla

- Monipuolisten
liikuntataitojen
kehittäminen ja
ylläpitäminen erilaisissa
ympäristöissä

- Turvallisuuden ja
toimintakyvyn
huomioiminen eri
liikuntalajeissa

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena ja monimuoto-
opetuksena

Opiskelija

1 . osaa hyödyntää terveysliikuntaa

2. osaa arvioida fyysiseen,
sosiaaliseen ja psyykkiseen
toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä
omassa elämäntavassaan ja
toimintaympäristössään

3. osaa edistää ryhmän jäsenenä

ryhmän toimintaa ja osallistua työ- ja
opiskelukyvyn sekä hyvinvoinnin
edistämiseen

4. tottuu monipuoliseen liikuntaan ja
saa myönteisiä liikuntakokemuksia,

5. ymmärtää liikunnan ja fyysisen
kunnon kehittämisen periaatteet
harjoittelussaan

6. toimii terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisu utta edistävästi

7. tutustuu mahdollisuuksien mukaan
uusiin liikuntalajeihin.

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi:
- fyysisen kunnon mittaaminen
- liikunnallisten taitojen testiVseuranta



- toimii sovittujen ohjeiden mukaan



3.3.4.2 Lükunta 3

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija
o ymmärtää lükunnan metkityksen toirninta- ja työkywylle,
o ymmärtää monipuolisen kuntolükunnan metkityksen ihmisen yleiselle hlwinvoinnille,
. oppü kunnon kohottamisen perusteita sekä petuslükunnassa ettâ palloilulajeissa,
¡ lükkuu ja toimü vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä
o ymmärtää lükunnan ja ftysisen kunnon kehittämisen periaatteet harjoittelussaan,
o saa rloa ja virkistystä eri lükuntalajien panssa,

. tutustuu mahdollisuuksien mukaan eri lükuntalajeihin.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT

Ty,ydyttàväT1 Flyvä H2 I(ütettävä I(3

Opiskelija

Lükunnan metkitys
toiminta- ja työkyvylle

- osaapwtaa neuvoa
toiminta- ja työkyvyn
ylläpitämiseen

- osaa hyödyntää lükuntaa
toiminta- ja työþr,yn
ylläpitämisessä

- osaa hyödyntää
monipuolisesti
lijkuntaa toiminta- ia
työþyn
ylläpitämisessä

Monipuolisen
kuntolükunnan merkitys

- ymmfutàà lükunnan

merkityksen $rysiseen
toimintakykyyn

- hyödyntää lükuntaa

Srysis en toimintakyvyn
ylläpitämisessä

- hyödyntää Lükuntaa

monipuolisesti

S'ysisen
toimintakyvyn
ylläpitämisessä ja

edistämisessä

Fyysisen kunnon
kohottaminen

- yrtttàa kohottaa

kuntoaan

- osallistuu

kevytkuormitteisesti

lükuntaharjoituksün

- kohottaa kuntoaan

- osallistuu

kohtuukuormitteis es ti
lükuntaharjoituksün

- osaa kunnon

kohottamiseen

lütt1wiä monipuolisia

harjoituksia

- osallistuu

raskaskuormitteisesti

lükuntaharjoituksün

Sosiaalisen h1'vinvoinnin ja
toimintakyryn merkitys
lükunnassa

- osallistuu
Lükuntatunteihin

- osallistuu aktüvisesti ja
posrü1úsest1

ryhmäntoimintaan
Iiikuntatunneilla

- osallistuu

kannustavasti

lükuntatunteihin

kaikkien ryhmän



jäsenten kanssa

P syykkis en hyvinvoinnin
merkitys lükunnassa

- ymmfutàä lükunnan
merkityksen
psyykkiseen
h)'vinvointün

- saa tLoa ja vfukistystä
lükunnasta

- nauttü lükunnasta
ja nro omalla
toiminnallaan tloa ja

vitkistystä myös
muille

Eri lükuntalajeihin
tutustumlnen.

- osallistuu jonkin
verr^n erilaisün
lükuntalajeihin

- osallistuu aktüvisesti

tunnilla lükuntaan

- osallistuu

aktüvisesti ja lükkuu

monipuolisesti

Osaamisen tunnustamisessa lukion syventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä maititaan $'ysisen
kunnon kehittäminen ja/ta: palloilu jaf tai"vkl<tsty lükunnasta",vastaavat tavoitteiltaanþö,þtryn

1tllcþitciminen, liikøntøjø terueltstieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavolttetta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.3.4.2 Liikunta 3, 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos ja lähialueet

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

Osaamisen tunnustamisessa lukion syventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä mainitaan
ñTysisen kunnon kehittäminen jaltai palloilu jaltai "virkisty liikunnasta", vastaavat tavoitteiltaan
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terueystieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

ymmärtää liikunnan
merkityksen toiminta- ja
työkyvylle,
ymmärtää monipuolisen
kuntoliikunnan
merkityksen ihmisen
yleiselle hyvinvoinnille,
oppii kunnon
kohottamisen perusteita
sekä perusliikunnassa että
palloilulajeissa,
liikkuu ja toimii
vastuullisesti sekä
itsenäisesti että ryhmässä
ymmärtää liikunnan ja
fyysisen kunnon
keh ittämisen periaatteet
harjoittelussaan,
saa iloa ja virkistystä eri
liikuntalajien parissa,
tutustuu mahdollisuuksien
mukaan eri liikuntalajeihin.

a

a

a

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- Fyysisen kunnon

kehittäminen työ- ja
toimintakyvyn
vahvistamisessa

- Psyykkisenhyvinvoinnin
edistäminen liikunnan
avulla

- Monipuolisten
liikuntataitojen
kehittäminen ja
ylläpitäminen erilaisissa
ympäristöissä

- Turvallisuuden
huomioiminen eri
liikuntatilanteissa

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena ja monimuoto-
opetuksena

Opiskelija

1. osaa hyödyntää liikuntaa työkykyä
ylläpitävässä toimin nassa

2. osaa arvioida fyysiseen,
sosiaaliseen ja psyykkiseen
toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä
omassa elämässään

3. tietää perusliikunnan ja
palloilulajien merkityksen oman
kunnon kehittämisessä

4. kanlaa vastuuta itsenäisessä
liikunnassa ja ryhmäliikunnassa

5. ymmärtää kestävyys- ja
lihaskuntoharjoittelu n periaatteet

6. löytää itselle mieluisan tavan
liikkua

7. osallistuu mahdollisuuksien
mukaan uusiin liikuntalajeihin.

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi:
- fyysisen kunnon mittaaminen
- liikunnallisten taitojen testiUseuranta
- toimii sovittuien ohieiden mukaan



3.3.4.2 Lükunta 4

Osaamistavoitteet, 1 osp

¡ edistää läkunnan avulla teweellistä ja aktüvista elämàntapaa,
o patantaalükuntataitojaan,
o pttäà yllä $ysistä toimintakykyään peruslükunnan ja/tai pal,olIun avulla
o lükkuu ja toimü vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN KOHDE, ARVIOINTIKRITE,E,RIT

TyrdyttàvàT1 llyvàF{2 I(ütettävä I{3

Opiskelija

Terveellisen ja aktüvisen
elärrräntav an e dis tämin en
lükunnan avulla

- ymmaïta
terveellisen ja
aktävisen elàmänTavan
ja lükunnan yhteyden

- osaa hyödyntää lükuntaa
hywinvointinsa
edistämisessä

- osaa hyödyntää
monipuolisesti
lükuntaa
hyvinvointinsa
edistämisessä

Lükuntataitojen
pafantamlnen

- pyrkä p^r^îtama, rr

lükuntataitojaan

- pú^nta'
lükuntataitojaan

- Edist¡y
läkuntataidoissaan

Fyysisen toimintakyr,yn
ylläpitäminen peruslükunnan
ja / tai pallotlun avulla

- pyrkä ylläpitämäàn

lükunnallista

toimintakykyä

- om a ko. lükuntalajien
perustaidot ja þkenee
taitojensa ja $ysisten
ominaisuuksiensa puolesta
osallistumaan aktüvisesti
ed lükuntasuorituksün

- ymmärtàä lükunnan
merkityksen

Sysiselle,
psyykkiselle ja

sosiaaliselle

hyvinvoinnille;
hallitsee ko.
lükuntalajien
perustaidot

Vastuullinen lükkuminen ja

toimiminen sekä itsenäisesti
että ryhmässä

- osallistuu
lükuntatunteihin

- osallistuu
lükuntalunteihin
huomioiden muut

- osallistuu

aktüvisesti ja

myönteisesti

läkuntatunterhin ja

osaa lükkua

itsenäisesti ja

vastuullisesti

huomioiden muut



Osaamisen tunnustamisessa lukion sy'ventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä mainitaan Srysisen
kunnon kehittäminen ja/tai peruslükunta ja/tarmatTa- ja pallopelit,v^sta v^t tavoitteiltaan Työkyryn
ylläpitäminen, lükunta ja terveystieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavorttelta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.3.4.3 Liikunta 4, I osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos ja lähialueet

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

Osaamisen tunnustamisessa lukion syventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä mainitaan
ñTysisen kunnon kehittäminen jaltai perusliikunta jallai maila- ja pallopelit, vastaavat tavoitteiltaan
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seuranta kohteet

. edistää liikunnan avulla
terveellistä ja aktiivista
elämäntapaa,

. parantaa liikuntataitojaan,
o pitää yllä fyysistä

toimintakykyään
perusliikunn an jallai palloilun
avulla

. liikkuu ja toimii vastuullisesti
sekä itsenäisesti että
ryhmässä

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- Fyysinentoimintakyvyn

tukeminen ja
vahvistaminen
perusliikunnan ja
palloilulajien avulla

- Hyvinvoinnin
edistäminen liikunnan
avulla

- Monipuolisten
liikuntataitojen
kehittäminen ja
ylläpitäminen erilaisissa
ympäristöissä

- Turvallisuuden ja
toimintakyvyn
huomioiminen
perusliikunnassa ja
palloilulajeissa

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena ja monimuoto-
opetuksena

Opiskelija

1. osaa hyödyntää eri liikuntalajeja
terveellisessä ja aktiivisessa
elämäntavassa

2. pyrkü parantamaan
liikuntataitojaan

3. liikkuu hyödyntäen perusliikuntaa
jaltai palloilulajeja

4. Osaa toimia itsenäisestija
huomioida ryhmän jäsenet.

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi:
- liikunnallisten taitojen seuranta jaltai testit
- toimii sovittujen ohjeiden mukaan



3.3.4.4 Terveystieto 2

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija
o osoittaa halua ja þkyä ylläpitàà ja edtstàa terveytta,
o ymrnärtää toimintakyltyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja elinympäristössään,
e ymmärtää lükunnan ja kehonhuollon väliset yhteydet terveyteen
. tunnistaa ammattinsa keskeiset kuormitustel<:jàt ja osaa kehittää työskentelytapojaan ja

toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellislyttä yhteistyössä muiden kanssa,

. osaa rakentaa itselleen sellaisia kunto-ohjelmia, joiden avulla elimistö kehittyy sopusuhtaisesti,

. tunnista^ omz, n jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia jaksamista edistävällä tavalla,
o tekee itselleen kestävää kehitystä edistäviä terveysohjelmia

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT

Tyydyttävä T1 I{yväF{2 I(ütettávä I{3

Opiskelija

Terveyden ylläpito ja

edistäminen
- pwta tefveyteen
lüttyviä ohjeita

- osaa hyödyntää
rerveyrrä yllàpitav àá,

tletoa

- ylläpitàä ja osaa
edistää omaa ja

muiden terveyttä

Toimintakykyyn vaikuttavat
tekijät

- ymmàrtäà

toimintakykyyn

vaikuttavia tekijöitä

- hyödyntää
toimintakykyyn
vaikuttavia tekijöitä

- hyödyntää
monipuolisesti
toimintakykyyn
vaikuttavia tekijöitä

Lükunnan ja kehonhuollon
väliset yhteydet terveyteen

- ymmàrtää lükunnan
ja kehonhuollon

vaikutukset terveyteen

- osallistuu erilaisün

harjoituksün

- edistää terveyttään

Lükunnan ja

kehonhuollon avulla

- osallistuu myönteisesti

erilaisün harjoituksün

- osaa

monipuolisesti

hyödyntää terveyttä

e di s täviä harj oitteita

- osallistuu

aktüvisesti erilaisün

harjoituksün

Ergonomia - ymma.tt^
efgonofilan
merkityksen

- hyödyntää ergonomia - osaa toteuttaa

ergonomiaa omassa

tolmlnnassa

monipuolisesti

I{unto-ohjelmien
suunnittelu ia toteutus

- tekee ja toteuttaa
ohiatusti kunto-

- tekee ja toteutiaa
erilaisia kunto-ohjelmia

- osaa tehdä ja

toteuttaa itsenäisesti



ohjelmia erilaisia kunto-
ohielmia

Jaksamisen edistäminen - ymmàrtää
jaksamiseen Iüttyviä
aslolta

- osaa tolmla ofllaa
jaksamista edistävästi

- toimü jaksamista

edistävästi ryhmässä

I(estävää kehitystä edistävät
terveysohjelmat

- tekee ohjatusti
kestävää kehitystä
edistäviä
terveysohjelmia

- tekee jatotewttaa

kestävää kehitystä

edistäviä terveysohjelmia

- osaa tehdä ja

toteuttaa itsenäisesti

kestávää kehitystä

edistäviä

terveysohjelmia

Osaamisen tunnustamisessa lukion syventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä mainitaan
kuntosaliohjelmien suunnittelu ja/tai ergonomia, vastaavat tavoitteiltaan þöþrynfl@itäminen, liikunta ja
teruelttieto -osa-alueen valinnaisia osaafiìrstavolttelta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi: 3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Osa-af ue ja laajuus (osp): 3.3.4.4 Terveystieto 2, 2 osp, valinnainen tai vapaasti valittava
osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos, lähialueet ja yhteistyötahot

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

Osaamisen tunnustamisessa lukion syventävät ja soveltavat kurssit, joiden nimissä mainitaan
kuntosaliohjelmien suunnittelu jaltai ergonomia, vastaavat tavoitteiltaan Työkyvyn ylläpitäminen,
liikunta ja terueystieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seuranta kohteet

a

a

osoittaa halua ja kykyä
ylläpitää ja edistää terveyttä,
ymmärtää toimintakykyyn
vaikuttavia tekijöitä omassa
elämäntavassaan ja
elinympäristössään,
ymmärtää liikunnan ja
kehonhuollon väliset yhteydet
terveyteen
tunnistaa ammattinsa
keskeiset kuormitustekijät ja
osaa kehittää
työskentelytapojaan ja
toimintaympäristönsä
turva llisu utta ja terveellisyyttä
yhteistyössä muiden kanssa,
osaa rakentaa itselleen
sellaisia kunto-ohjelmia,
joiden avulla elimistö kehittyy
sopusuhtaisesti,
tunnistaa omaan jaksamiseen
vaikuttavia tekijöitä ja osaa
toimia jaksamista edistävällä
tavalla,
tekee itselleen kestävää
kehitystä edistäviä
terveysohjelmia

a

a

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan
toisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- Kunto-ohjelmien

tekeminen ja
toteuttaminen

- Elinikäistäterveellistä
elämäntapaa
va hvistavien ohjel mien
tekeminen/toteutta minen

- Ergonomia ja turvallisuus

Opiskelu toteutetaan
lähiopetuksena ja monimuoto-
opetuksena

Opiskelija

1. osaa ylläpitää ja edistää terveyttä

2. osaa hyödyntää toimintakykyyn
vaikuttavia tekijöitä

3. osaa hyödyntää liikunnan ja
terveellisyyden välisiä yhteyksiä

4. ymmärtää ergonomian
merkityksen työskentelyssään

5. osaa tehdä kunto-ohjelmia

6. ymmärtää jaksamiseen vaikuttavia
tekijöitä

7. osaa tehdä kestävää kehitystä
vahvistavia terveysohjelmia.

Em. seurannassa käytetään erilaisia
menetelmiä ja tapoja.

Osaamisen arviointi:
- tuntiaktiivisuus
- kunto-ohjelmat
- kestävää kehitystä edistävät ohjelmat





TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Tutkinnon osa 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp

ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

1. Kuvaus osaamisen
tunnustamisen
toteuttamisesta

Ennen uuden tutkinnon osan tai sen osa-alueen aloittamista opettaja selvittää
opiskelijoille sen tavoitteet ja osaamistavoitteet, jotta opiskelija saisi käsityksen siitä,
onko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on. Tämän perusteella
opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koko tutkinnon osasta,
sen osa-alueesta tai osa-alueen osasta.

Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaava opettaja tekee osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen. Hän haastattelee opiskelijaa olemassa olevan
osaamisen selvittämiseksi. Tarvittaessa opiskelijalle annetaan mahdollisuus näyttää
vaadittava osaaminen. Opettaja merkitsee osaamisen tunnistamisen
arviointipäätöksen Wilmaan tai tutkinnon osan tai sen osa-alueen oppimisen
seurantakohteisiin ja tekee osaamisen tunnustamispäätöksen.

3.4.1. Kulttuurien tuntemus, 2 osp, valinnainen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia,
joka vastaa tavoitteiltaan Kulttuurien tuntemus -osa-alueen osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.4.2. Taide ja kulttuuri, 2 osp, valinnainen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: kaksi seuraavista lukion kursseista Minä, kuva ja
kulttuur(KU1), Ympäristö, paikka ja tila (KU2), Musiikkija minä(MU1), Moniääninen
Suomi(MU2) vastaavat yhdessä tavoitteiltaan Taide ja kulttuuri -osa-alueen
osaamistavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.4.3. Et¡¡kka, I osp, valinnainen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssit Johdatus filosofiseen ajatteluun (Fl1 ) ja
jokin seuraavista kokonaisuuksista a) Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko,
Kulttuurijayhteiskunta (UE2)ja lhmisenelämä jaetiikka (UE3), taib)Ottodoksinen
maailma (UO1), Uskonoppijaetiikka (UO2) ja Raamattutieto (UO3)tai c)Hyväelämä
(ET1), Maailmankuva (ET2) ja Yksilö ja yhteisö (ET3) vastaavat tavoitteiltaan Etiikka-
osa-alueen osaam istavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.4.4. Psykologia, 2 osp, valinnainen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista sekä pakollisiin että valinnaisiin osa-
alueisiin:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssi Psyykkinen toiminta, oppiminen ja
vuorovaikutus (PSl ) vastaa tavoitteiltaan vhden osaamispisteen (1 osp) laaiuista osaa



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

Psykologia -osa-alueen tavoitteista. Jos opiskelija on suorittanut edellisen lisäksi
lhmisen psyykkinen kehitys (PS2), Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PSa) ja
Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5), ne yhdessä vastaavat tavoitteiltaan koko
Psykologia -osa-alueen tavoitteita.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

3.4.5. Ympäristöosaaminen, 2 osp, valinnainen osa-alue:
Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:
- lukio-opintojensa perusteella: lukion kurssi Ympeìristoekologia (Bl3) vastaa
tavoitteiltaan Ympäristöosaaminen -osa-alueen osaamistavoitteita 1 osaamispisteen
verran.
- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

2. Oppimisen arviointi Oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten ja
tavoitteiden saavuttamisessa (ohjaava ja kannustava arviointi), oppimisen etenemisen
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä.

Tähän tutkinnon osaan kuuluvat alla mainitut osa-alueet, joista on laadittu erilliset
oppimisen suunnitelmat.

Valinnaiset osa-alueet:
r Kulttuurien tuntemus, 2 osp
. Taide ja kulttuuri, 2 osp
. Etiikka, 1 osp
. Psykologia, 2 osp
. Ympäristöosaaminen, 2 osp

Opettaja kirjaa oppimisen seurantakohteiden arviointipäätöksen tutkinnonosittain / osa-
alueittain Wilmaan ennen opiskelijan osaamisen arviointia.

3. Työssäoppimisen
/työpaikalla
tapahtuvan
opiskelun arviointi

Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella tutkinnon osa, tutkinnon osan osa-alue tai osa-
alueen osa työssäoppimisen yhteydessä, jos asiasta sovitaan erikseen tutkinnon osan
osa-alueen opettajan tai opettajien ja opiskelijan kesken.

Oppimisen tavoitteeUseurantakohteet käydään yhdessä läpi opiskelijan ja osa-alueen
opettajan kanssa työssäoppimisesta sovittaessa. Työssäoppimista ohjaavaa opettajaa
informoidaan asiasta.

Osa-alueen opettaja on yhteydessä työssäoppimista ohjaavaan opettajaan ja
opiskelijaan työssäoppimisjakson aikana ja varmistaa opiskelijan tavoitteiden
mukaisen oppimisen.

Oppimisen arviointipäätöksen tekee osa-alueen opettaja ja merkitsee sen Wilmaan

4. Tutkinnon osan
arvosanan
muodostaminen

3.4.1. Kulttuurien tuntemus
3.4.2. Taide ja kulttuuri
3.4.3. Etiikka
3.4.4. Psykologia
3.4.5. Ym päristöosaaminen

Osa-alueen opettaja päättää osa-alueen arvosanasta jakirjaa osaamisen arvioinnin
Wilmaan.



ARVIOINNIN
KESKEISET ASIAT

Toteutus

Kun kaikki tutkinnon osan osa-alueiden arvosanat on annettu, mååritetään tutkinnon
osan arvosana osaamispisteiden perusteella painottaen.
Tutkinnon osan aruosanasta päättävät ne opettajat, jotka ovat antaneet osa-alueiden
aryosanat. Osa-alueen aruosana dokumentoidaan Wilmaan.



3.4.1 l(ulttuurien tuntemus

Osaamistavoitteet, 2 osp
Opiskelija

. osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden peitaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan

tas^-^rvoa ja kaikkien yhdenvetaista kohtelua

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

. osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan

. osaa ottaa huomioon eti kulttuuriryhmien keskeiset ttaditiot ja nüden vaikutukset toimintaan
oma//a a/a//aan

. osaavàltttää oman alan historiaa, pednteitä ja muuttuneitakàytàntöjä sekä vertailla niitä muiden
kultuurien piìrteisün.

Osaamisen arviointi

ARViOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

T¡,ydyttävä T1 F{yvàF{2 I(ütettävä I(3

Opiskelija

Tasa-arvon ja

yhdenvetaisuuden
periaatteiden

noudattaminen

kunnioittaa kulttuurista

monlnalsuutta la
ihmisoikeuksia sekä

to1rill
oikeudenmukaisesti

edistää toiminnallaan

yksilöiden ja

ihmisryhmien

kulttuuristen arvojen,

uskomusten ja

näkemysten

vuorovaikutusta ja

ymmärrystä

totrrul

kulttuudenvälisissä

ristirütatilanteissa

eettisesti kestávällä

tavalla hyödyntämällä

hankkimaansa tietoa

ihmisryhmien erilaisista

elämänmuodoista

Tehtävän mukaisen

toimintakulttuurin
toteuttafilnen

tunnistaa työtehtävän

edellyttämän

pukeutumisen,

käyttäytymisen ja

toiminnan vaatimukset

ottaa pukeutumisessa,

käyttäytymisessä ja

tolrffnnassaaî oma-

aloitteisesti huomioon

\öpalkan
toimintakulttuurin
vaatimukset

kehittaä päivittäisissä

työtehtävissään

työpaikan

toimintakulttuudn
edellyttämiä

to1m1fit2.t^po)^ )^ -

kàytàntöiä

I{ulttuurien
peruspürteiden ja

monimuotoisuuden
tufrnlstâm1nen

havaitsee atkipäivän

elämàän lüttywiä

kulttuurisia kày tàntöjà
jahuomaa nüden

vaikutuksia toiminnassa

tunnistaa kulttuurisen
monimuotoisuuden ja

sen vaikutuksia

toimintatapoihin

tunnistaa omaehtoisesti

kulttuutista

monlmuotolsuutta la
toimü luontevasti ja

aloitteellisesti

kulttuurienvälisissä

tilanteissa



I(ulttuurien
erityispürteiden

huomioon ottaminen

toimü työssään

ohjattuna edlaisten

kulttuuristen

käytäntöjen

e dellyttämäll à tav alla

ottaa huomioon

työtehtävissään

kulttuurisen

monimuotoisuuden

edellyttämät

toimintatavat

ottaa omassa

tolmlnnassaan

huomioon kulttuurisen

monimuotoisuuden ja

kehittää sen pohjalta
tolmmtâansa

Perinteiden ja

käytäntöjen
kehittäminen

havaitsee muutoksia

oman alan käytännöissä

ja trtnnistaa edlaisia

kulttuurisia

ongelmanra tkaisutapo ja.

tunnistaa oman alan

historiaa,

lähestymistapoja ja

käytäntöjä sekä vertailee

nütä eri kulttuuden

kesken.

kehittää oman alansa

kàytäntö1à ja

lähestymistapo ja

perinteiden ja

kulttuudvaikutteiden

pohjalta.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, jokav^sta;a tavoitteiltaan Kuhtaurien tuntemus -osa-

alueen osaamis tavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

3.4.1 Kulttuurien tuntemus

Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

- aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaa tavoitteiltaan Kulttuurien tuntemus -osa-alueen

osa a m istavoitteita.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seurantakohteet

Opiskelija
. osaa toimia tasa-arvon ja

yhdenvertaisuuden
periaatteita noudattaen ja
edistää omalta osaltaan tasa-
arvoa ja kaikkien
yhdenvertaista kohtelua

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

. osaa tunnistaa eri kulttuurien
peruspiirteitä ja kulttuurista
monimuotoisuulla o m a lla

alallaan
. osaa ottaa huomioon eri

kulttuuriryhmien keskeiset
traditiot ja niiden vaikutukset
toimintaan omalla alallaan

. osaa välittää oman alan
historiaa, perinteitä ja
m uuttuneita käytäntdjä sekä
vertailla niitä muiden
kulttuurien piirteisiin.

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- oman maan kulttuuripiirteiden

tunteminen ja esitteleminen
- käyttäytyminentyötilanteissa

monikulttuurisessa
. ympäristössä
- oman ammattialan

erityispiirteiden
tunnistaminen muissa
kulttuureissa

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monim uoto-
opetuksena.

1. Tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden
periaatteiden
noudattaminen

2. Tehtävän mukaisen
toimintakulttuurin
toteuttaminen

3. Kulttuurien
peruspiirteiden ja
monimuotoisuuden
tunnistaminen

4. Kulttuurien
erityispi irteiden huomioon
ottaminen

5. Perinteiden ja
käytäntöjen kehittäminen

Osaamisen arviointi: kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät



3.4.2 Taide ja kulttuuri

Osaamistavoitteet, 2 osp
Opiskelija

o osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin ed ilmenemismuotoja ja hyödyntäà nljtä
o osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musükin, tanssin, teatterin,

kitjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)

. osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuripedntöä ja oman alanval<n¡ítneita
käytàntöjä

. osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen penaatteita jaymmättäävalintojensa

kulttuuriset vaikutukset

. osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja matenaalterì, oman ilmaisun,

suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetükan tufltemustaan ona/la a/allaan ja

soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.



Osaamisen arviointi

Osaamisen lunnustamisessa seuraavista lukion kursseista Minä, kuuaja ,kulttuuri (KUl), Ympriristö, þaikka
ja tila (KU2), Masìil<kija mind ÇvIU1) ia Moniärininen Saomi CMU2), yhteensä kaksi kunsia v^sÍa' vat
tavoitteiltaa n T aide ja ku /ttw ari -osa-alueen osaamis tavoitteita.

ARVIOINNIN
KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

Tyydyttävä T1 }{yvàII2 I{ütettävä I(3

Opiskelija

Taiteen ja kulttuurin
tunnistaminen ja

hyödyntäminen

osallistuu taide- ja

kulttuuritapahtumün
yllàpitàà op pilaitoks en
kulttuuria, ja sen

esteettistä ilmettä sekä

osallistuu jonkun
tapahtuman
järjestämiseen

uudistaa oppilaitoksen
kulttuuria hyödyntämällä
taiteen lähesrymistapoja
tai osallistumalla
yhteisten tapahtumien
jätjestämiseen

Oma tuottaminen ja

tulkitserninen
osallistuu ohjattuna
aiattksiaan ja

kokemuksiaan
esittävän teoksen
toteuttamlseen Ja

tulkintaan

suunnittelee, toteuttaa ja
arvioi ajatuksiaan,
kokemuksiaan ja

tutkimuksiaan esittävän
teoksen

suunnittelee, kehittää,
toteuttaa la arv7ol
kokemuksiaan ja

tutkimuksiaan esittävän
teoksen

I{ultuutiperinnön
soveltaminen

tunnrstaa
monimuotoista
kulttuuriperintöä ja

käyttaà sitä omassa

tuottarrìlsessa la
tolfirlnnassa

vâltttàà eteenpäin
kulttuuriperintöä
hyödyntämällä sitä
aktüvisesti omassa
luottarilsessa la
tolrrìlnnassa

kehittää kulttuuriperintöä
tuottamalla sühen omaan
ideointün ja arviointün
perustuvaa uutta sisältöä

I{estävän kehityksen
periaatteiden
noudattaminen

tunnistaa kestävän
kehityksen osa-alueet ja

perustaa omat
tatkaisunsa
ehnkaaiajattelulle

tiedostaa kestävän
kehityksen p eriaatteet ja

elinkaariajattelun
vaatimukset sekä ottaa
nütä aktüvisesti
huomioon valintoja
tehdessään

toimü johdonmukaisesti
kestávän kehityksen
periaatteiden ja

elinkaariajattelun
vaatimus ten mukaisesti
valintoja tehdessään

Suunnitteluprosessin
toteuttarnnen

suunnittelee, toteuttaa
ja arwoi ohjattuna
teoksen, tuotteen tai
palvelun muotoilun
prosessla.

suunnittele e, toteuttaa ja
awioi ja edelleen kehittää
teoksen, tuotteen tai
palvelun muotoilun
pfosessla.

kerää taustatietoa,
suunnittelee, serrtaa
toteutusta, afvtol la
kehittää edelleen
aktüvisesti teoksen,
tuotteen tai palvelun
muotoilun ptosessia.



YHTEISET TUTKINNON OSAT/ OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA
OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp):

Oppimisympäristö:

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

3.4.21aideja kulttuuri, 2 osp, valinnainen tai vapaasti osa-alue

Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa yhteensä kaksi seuraavista lukion kursseista
Minö, kuvo ja kulttuuri(KUll, Ymporistö, paikko jo tilo (KU2l, Musiikkijø minö(MULl, Moniööninen
Suomi (MU2) vastaavat yhdessä tavoitteiltaa n Toide jo kulttuuri-osa-alueen osaamistavoitteita.

aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seuranta kohteet

a

a

a

a

a

osaa tunnistaa taiteen ja
kulttuurin eri
ilmenemismuotoja ja
hyödyntää niitä omassa
elämässään ja
monikulttuurisessa yhteisössä
osaa tutkia, ilmaista ja tulkita
kulttu urista todellisu utta
perustuen taiteen ja kulttuurin
peruselementteihin ääni, liike,
kuva, sana esimerkiksi
musiikin, tanssin, teatterin,
kirjallisuuden, kuvataiteen tai
käsityön keinoin
osaa arvioida ja soveltaa
monimuotoista suomalaista
kulttuuriperintöä ja oman
alansa vakiintuneita
käytäntöjä omassa
työskentelyssä ja tuotoksissa.
osaa noudattaa kulttuurisesti
kestävän kehityksen
periaatteita ja ymmärtää
valintojensa kulttuuriset
vaikutukset
osallistuu taide- ja
kulttuuritapahtumiin, osaa
ylläpitää oppimisyhteisön
kulttuuria ja kehittää sen
esteettistä ilmettä
osaa kehittää taiteelle
ominaisten esittäm isen
tapojen ja materiaalien, oman
ilmaisun,
suunnitteluprosessien,

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- oman lähiympäristön arviointi

ja kehittäminen
- oman tuotoksen suunnittelu ja

toteutus
- kulttuuriperintö
- kestävä kehitys.

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monim uoto-
opetuksena.

1. Taiteen ja kulttuurin
tunnistaminen ja hyödyntäminen
havainnoiden ja hyödyntäen
tuotannossa kulttuurista
omaleimaisuutta.

2. Oma tuottaminen ja
tulkitsem inen tuottaen aineistoja
ja esityksiä hyödyntäen
kulttuurisia eroja rikastaen omaa
tuotostaan etsimällään aineistolla

3. Kulttuuriperinnön soveltaminen
Soveltaen kulttuurisia ja taiteen
ilmentymiä omassa työssään
itsenäisesti ja työryhmien
jäsenenä

4. Kestävän kehityksen
periaatteiden noudattaminen
sitoutuneesti huom ioiden
ekologiset, sosiaaliset,
taloudelliset ja kulttuuriset
osatekijät työssä ja työyhteisössä

5. Suunnitteluprosessin
toteuttaminen.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja



palvelu- ja tuotemuotoilun ja
estetiikan tuntem ustaan
omalla alallaan ja soveltaa
hankkimaansa taiteen ja
kulttuurin osaamistaan
omassa työssään.

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät.



3.4.3F.lo¡Ld<a

Osaamistavoitteet, 1 osp
Opiskelija

o pohtü awojen, normien ia katsomusten merkitystä omassa elämässään ja ihmisten välisissä

suhteissa

. osaa arvioida ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen valkufitksta omøn

a/ankannalta

. osaa hankkia ti.etoa oman alan ja muiden alojen ammattieettisestä tietopefl.lstasta

. tunnistaa eettisiä tilanteita ja osaa toirnia eettisten periaatteiden mukaisesti

. osa,a. tunnistaa omien ja toisten arvojen metkitystä työtilanteissa sekä osaa ratkaista oman alan

työelämän arvo- ja normirisrirütoja.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITEERIT

Tyydyttävä T1 lIyvàIl2 IStettävä I{3

OpiskeLija

Eettisten kysymysten
pohtirninen

keskustelee ohjattuna
omzraî elärnäänsà ia
ihmissuhteisünsa
lüttyvistä arvoista sekä

eetúsistä ja

katsomuksellisista
kysymyksistä

keskustelee eettisistä,
katsomuksellisista sekä

omaan elälnr:rãänsà ja

ihmissuhteisünsa
lüttywistä kysymyksistä ja

afvolsta

pohtü arvojen, normien
ja edlaisten katsomusten
metkitystä omâssâ
elämässään, ihmisten
välisissä suhteissa,
työelämässä ja

yhteiskunnassa

Arvojen vaikutusten
afvlolmlnen

osolttaa tlrntevansa
keskeiset kansainväliset
ihmisoikeus sopimukset
sekä nüden Suomea
koskevat sitoumukset

lunnistaa oman alansa

eettisiä kysymyksiä
ihmisoikeuksien,
oikeudenmukaisuuden ja

kestävän kehityksen
kannalta

aruioi työelämän ja oman
alansa eettisiä þsymyksiä
ihmisoikeuksien,
oikeudenmukaisuuden ja

kestävän kehityksen
kannalta

Ammattieettisen
ttetoperustân
hakeminen

hakee ohjattuna tietoa
oman alansa eettisistä
kysymyksistä ja

hyödyntää
tletopefustaa tLrtussa
tilanteissa

hankkü tietoa oman
alansa ja muiden alojen
ammattieettisestä
tletoper.rstâstâ ,a
hyödyntää sitä omassa
elämässään ja työssään

vertailee tietoa oman
alan ja muiden alojen
ammattieettisestä
letoperustasta )a
hyödyntää sitä työnsä
ammatillisena
voTmava't^n^

Eettisten tilanteiden
tunnlstafi[nen ]a
eettlsestl tolmlmlnen

toimü hyvien tapojen
mukaisesti ja

vastuullisesti työssään

,â sen

onqelmatilanteissa,

toimü vastuullisesti j a

eet[isesti työnsä ja
työelämän etilaisissa
tilanteissa sekä käyttäytyy
työssään ia

toimü itsenäisesti
osoittaen rehellisyyttä ja

vastuullisuutta,
kunnioittaa toisten
näkemyksiä ja osaa



mutta tarvitsee tukea ja
ohjausta uusissa
tilanteissa

ihmissuhteissaan hyvien
tapojen mukaisesti

perustella toimintansa
eettistä perustaa

Arvojen
tunnrstamlnen ra
afvo- la
normlflstrfÍto]en
käsitteleminen työssä

osaa ohjattunahavaita
ammattinsa eettisiä
ongelmatilanteita ja

ratkaisee yhdessä
yhteisönsä jäsenten

kanssa työhönsä
lättyviä arvo- ja
normüistrruto,â
eettlsestt.

tunnlstaa ammatínsa
eettisiä ongelmatilanteita
ja hakee nühin ratkaisua
yhdessä muiden kanssa

sekä arvioi ratkaisun
vaikutuksia keskeisten
osapuolten näkökulmista.

osaa tehdä
tatkaisuehdotuksia
työelämän awo- ja
normiristirütoihin
eettisesti hyväksyttävällä
tavalla.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Johdøtwsflosofseen ajatteløøn (FI1) ja jokin seutaavista (a-c)

kokonaisuuksista a) Uskonnon laonne ja merki4ts 0JE1), Kirkko, kulttuøri jalhteiskanta (JE2) ja Ihmisen

elämtija etiiþ.kø (IJE3), tarb) Oxodoksinen maailmø (JO1),Uskonoppija etiikka (lJO2) jaRøarualtutieto

0JO3) tai c) Hluri eltirnri @T1), Møailmanþ.uua @T2) jaYksilä jø1bt0^ö FT3) vasta vat tavoitteiltaan
E tiik,ka-osa-alueen osaamistavoitteita.



YHTEISET TUTKINNON OSAT

OSA.ALU EEN OPETU KSEN TOTEUTTAMI NEN, OPPIMISEN SEU RANTAKOHTEET
JA OSAAMISEN ARVIONTI

Tutkinnon osan nimi: 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.4.3 Etiikka, 2 osp, valinnainen tai vapaasti osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustam¡sta:

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Johdatus filosofiseen ajatteluun
(Fl1)ja jokin seuraavista kokonaisuuksista a) Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, Kulttuurija
yhteiskunta (UE2) ja lhmisen elämä ja etiikka (UE3), laib) Ortodoksinen maailma (UO1), Uskonoppija etiikka
(UO2) 1a Raamaftuflefo (UO3) tai c) Hyvä elämä (ET1), Maailmankuva (Eï2) ja Yksilö ja yhteaö (ET3)
vastaavat tavoitteiltaan Etiikka- osa-alueen osaamistavoitteita.
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seuranta kohteet

a

pohtii arvojen, normien ja
katsomusten merkitystä
omassa elämässään, ihmisten
välisissä suhteissa

osaa arvioida ihmisoikeuksien,
oikeudenmukaisuuden ja
kestävän kehityksen
vaikutuksia oman alan
kannalta

osaa hankkia tietoa oman
alansaja muiden alojen
ammattieettisestä
tietoperustasta
osaa toimia eettisten
periaatteiden m ukaisesti

osaa ratkaista sekä
itsenäisesti että yhdessä
toisten kanssa oman alansa
työelämän arvo- ja
normiristiriitoja.

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- eettiset arvot ja normit
- oman alan eettiset kysymykset
- työn etiikka
- erilaiset eettiset katsomukset.

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monim uoto-
opetuksena.

Opiskelija

1. Pohtii eettisiä arvoja, normeja
ja katsomuksia omassa
elämässäân.

2. Arvioi eettisiä kysymyksiä
työelämässä ja omassa
elämässään

3. Vertailee oman ammattinsa
eettisiä perusteita muihin
ammatteihin

4. Toimii eettisesti työssään ja
elämässään

5. Käsittelee arvo- ja
normiristiriitoja yhdessä muiden
kanssa

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät.



3.4.4 Psykologia

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

. osaa havainnoida ja ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä

. osaa hyödyntää kehityspsykologista tietoa työssään erilaisissa vuotovaikutus- ja ryhmätilanteissa

. osaa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen tiedon avulla

. osaa toirnia psyrykkistâ hyvinvointiaan ja oman alan työtehtàvistä suoriutumista edistävästi

o osaa arvtoida flähönú liitttuiãlhmlssuhde- ja asiakaspalvelutilanteita jatoirrita psykologista tietoa

käyttäen.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE,

ARVIOINTIKRITEERIT

Tlydyttävä T1 IlyvàFI2 Ilitettávä I{3

Opiskelija

Havainnoiminen ja

tolmlnnan
ymmärtäminen

tuntee psykologian
keskeisiä käsitteitä ja

ymmfutàa nüden
yhteyden ihmisen
tofilntâan

kàyttàä psykologista
tietoa ihmisten
tolmtnnan
ymmärtämisessä
tavallisissa atl<t- ja

työelämän tilanteissa

soveltaa kognltllusen
psykologian ja

p ers o onallisuusp sykologian
lietoa tavallisrin työelämän
tilanteisün ja selittää nüden
avulla sekä omaa että
muiden ihmisten tomrntaa

Psykologisen tiedon
hyödyntäminen

soveltaa keskeisintä
tietoa yksilön
p s¡,ykkis en kehityksen
perustana olevista
psykologisista,
biologisista ja

sosiaalisista tekijöistä

havarnnoi 1a

ymmtutàà
psyykkisen
kehityksen perustana
olevien tekijöiden
välisiä yhteyksiä eri
elämänvaiheissa ja

eri-ikäisinä

ymmàrtää yksilön
psyykkisen kehityksen
mahdolLisia ongelmia ja

ymmärtää, että kehitykseen
voidaan vaikuttaa

Psyyken vaikutuksen
huomioiminen
käyttäytymiseen

ottaa huomioon
motivaation, tunteiden

Ja sltoutumlsen
merkityksen oma, n
suoflutuÍllseensa

tolfilessaan
erilaisten ihmisten
kanssa Vö- j"
opiskeluyhteisössään
ytnmartaa
motdva tßn Ja

sltoutufüsen
vaikutuksen
työsuorituksün

tiedostaa omta 1a toisten
tunteita sekä hallitsee
ryöelämässä runteitaan ja

asenteitaan tilanteen
vaattrnalla tavaTl,a



Psyykkisen ryö- ja
toimintakyr,J¡n
ylläpitäminen

edistää ohjatusti
psyykkistä ryö- ja
toimintakykyään

tietää psyykkisen
h)'vinvoinnin
ylläpitämisen keinoja
javaikuttaa
työyhteisön
hyvinvointün
myönteisellä tavalla

tiedostaa oma; rr

jaksamiseensa ja

stressinhallintaan
vaikuttavia p syykkisiä
tekijöitä sekä osaa

vaikuttaa nühin
j aksamistaan edistävästi

Toirniminen
ihmissuhde- ja
vuorovaikutus tilanteis s a

kàyttàà psykologista
tletoa tomlessaan
työpaikan
tâvânomâ1stssâ

asiakaspalvelu- ja

l'uorovaikutus tilanteis sa.

tietää roolien,
noffilen Ja

ryhmädynamükan
merkityksen
ihmisten välisessä
toiminnassa sekä

tunnistaa erilaisia
johtamistapoja ja
nüden vaikutusta
työkulttuudin.

soveltaa psykologista tietoa
toimiessaan työpaikan eri
tooleissa ja toimü
yhteistyökyþisesti
erilaisista
yhteiskunnallisista oloista
ja kulttuuritaustoista
lähtöisin olevien ihmisten
kanssa.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Pylk,kinen toiminta, oppiminen ja uuoroaaikutas (PS1) vastaa

tavoitteiltaan yhden osaamispisteen (1 osp) laajuista osaa Pslkologia-osa-alueen tavoitteista. Jos opiskelija

on suorittanut edellisen lisäksi Ihnisen psl1kkinen kehitls €S2), Motiaaatio, tunteetja àþkàs toiminta QS4) ja

Persoonallisuus ja mielenteruelts (?S5), ne yhdessä vast^^v^t tavoitteiltaan koko Pslkologia-osa-alueen

tavolttelta.



YHTEISET TUTKINNON OSAT

OSA.ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMI N EN, OPPI MISEN SEU RANTAKOHTEET
JA OSAAMISEN ARVIONTI

Tutkinnon osan nimi: 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Osa-alue ja laajuus (osp): 3.4.4 Psykologia,2 osp, valinnainen tai vapaasti osa-alue

Oppimisympäristö: Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Psyykkinen toiminto, oppiminen
ja vuorovoikutus (PS1-) vastaa tavoitteiltaan yhden osaamispisteen (1- osp) laajuista osaa Psykologia -
osa-alueen tavoitteista. Jos opiskelija on suorittanut edellisen lisäksi /hmr'sen psyykkinen kehitys (PS2l,
Motivaotio, tunteet jo tilyktis toiminta (PSa) ja Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5), ne yhdessä

vastaavat tavoittei ltaa n koko P sy ko log i o -osa-a I uee n tavoitteita.
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppimisen seurantakohteet

a osaa havainnoida ja ymmärtää
monipuolisesti ihmistä ja
tämän toimintaan vaikuttavia
psykologisia tekijöitä
osaa hyödyntää
kehityspsykologista tietoa
työssään erilaisissa
vuorovaikutus- ja

ryhmätilanteissa
osaa selittää omaa ja muiden
käyttäytym istä psykologisen
tiedon avulla
osaa toimia psyykkistä
hyvinvointiaan ja oman alan
työtehtävistä suoriutumista
edistävästi
osaa arvioida työhönsä liittyviä
ihmissuhde- ja
asiakaspalvelutilanteita ja
toim ia psykologista tietoa
käyttäen.

a

a

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- yksilön kehitys
- oppiminen ja motivaatio
- roolit ja normit
- työ ja työhyvinvointi

Opiskelu toteutetaa n lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

Opiskelija

1. Soveltaa psykologista tietoa
arki- ja työelämässä

2. Havainnoi ja ymmärtää
psykologisia tekijöitä ihmisen
toiminnassa

3. Tunnistaa psyykkisten
tekijöiden vaikutuksen
käyttäytymiseen

4. Tiedostaa stressin ja sen
vaikutukset työssä jaksamiseen

5. Soveltaa psykologiaa
ihmissuhde- ja
vuorovaikutustilanteissa.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ja tapoja

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät.



3.4.5 Ympäristöosaamrnen

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

. osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toirnia oman alanlaaít-, ympäristö- ja

turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen petiaatteiden mukaisesti

¡ hallitsee ammâttitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren

. osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen

. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen Vö- j" toimintatapavalinnoilla

. osaâ edistää energia- ja matertaahtehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä

. osaa omassa toiminnassaan ott^ huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt

ilmaan, veteen tai maaperään

. osaa lalitella jàtteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdolLisuu det omalla ø/a//aan.

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN
KOHDE

Á.RVIOINTIKRITE,E,RIT

TyydyttàvàT'l }IyväFl2 I3tettävä I(3

Opiskelija

Lainsäädännön,
turvallisuus j ärj e stelmien
ja kestävän kehityksen
periaatteiden
noudattaminen

noudattaa ohjattuna
keskeisiä ympäristöön
lüttywiä säädöksiä,
määräyksiä ja ohjeita

noudattaa keskeisiä
ympäristöön lüttyviä
säädöksiä, mààràyksrà ja

ohjeita

noudattaa keskeisiä
ympäristöön lüttyviä
s äädöksiä, rnààràykslä ja

ohjeita sekä ennakoi
tulevia muutoksia

toimü ohjattuna
ympäristö-, laatu- ja
turvallisuus j ärj e stelmien
mukaisesti

toimü ympätistö-, laatu-

l^
turvallisuus j ärj e stelmien
mukaisesti

osallistuu aktüvises ti
työpaikkansa ympäristö-
,laatu- ja

turvallisuus j ät j es telmien
rakentamise en ja / tai
kehittämiseen

ei vahingoita
toiminnallaan
ympäristöä

perustaa tolmlntansa
ympäristön
kunnioittamiseen

perustaa tolrruntansâ
esimerkilliseen
ympäristön
kunnioittamiseen

toimü ohjattuna
ekotehokkaasti

toimü ekotehokkaasti toimü ekotehokkuutta
edistäen

vaalü ohjattuna
kulttuuripedntöä
ammatlssaan

vaalü kulttuuriperintöä
âmmatlssaan

osallistuu aktüvisesti
lähiympädstönsä
kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja edistää
sitä ammatissaan



toimü työssään
suvâltsevâstl

kunnioittaa
kanssaihmis ten arvoia ja

oikeuksia

kunnioittaa
kanssaihmis ten aw oja ja

oikeuksia ja pyrkü
noudattamaaî tas^-

afvon la
yhdenvertaisuuden
perla ttetta

Elinkaariajattelun
toteuttamlnen

valitsee ohjattuna
sellaisia tuotteita ia
palveluita, jotka
elinkaarivaikutuksiltaan
rasittavat vähàn
luonnon kantokykyä

valitsee sellaisia tuotteita
ja palveluita, jotka
elinka advaikutuksiltaan
rasittavat vähän luonnon
kantokykyä

vaütsee sellaisia tuotteita
japalveluita, jotka
elinkaarivaikutuksiltaan
rasittavat vähän
luonnon kantoþkyä
sekä perustelee
valintansa

Luonnon
monimuotoisuuden
säilyttäminen

pyrkä toiminnallaan
luonnon
monimuotoisuuden
säilyttämiseen

pyrkü aktlvisesti
toiminnallaan luonnon
monimuotoisuuden
säilyttämiseen

edistää toiminnallaan
luonnon
monimuotoisuuden
säilyttämistä

Ilmastonmuutokseen
sopeutumlrien

valitsee ohjattuna työ-
ja toimintatavat, j oilla
sopeutufiìlnen
ilmastonmuutokseen
on mahdollista

valitsee ryö- ja
toimintatavat, joilla
sopeuturrì1nen
ilmastonmuutokseen on
mahdollista

edistää sellaisten Vö- j"
toimintatapojen käy ttöä,
joilla sopeutuminen
ilmastonmuutokseen on
mahdollista

Enetgia- ja

rr.ateriaalileh o kkuu den
edistäminen sekä
jätteiden synnyn
ehkäiseminen

valitsee ohjattuna
energiatehokkuutta
edistäviä vähneità ja
mateÅaaleja

valitsee
energiatehokkuutta
edistäviä vähneità ja
matertaaleja

edistää energiatehokasta
välineiden ja

materiaalren käyttöä

huomioi ohjattuna
ma tetiaalitehokkuuden
valinnoissaan

huomioi
materiaalitehokkuuden
valinnoissaan

edistää tehokasta
materiaalien kàyttoä

ehkäisee ohjattuna
jätteiden syntyä
tavanomalslssa
työtehtävissä

ehkäisee jätteiden syntyä toimü aktiivisesti
jätteiden synnyn
ehkäisemiseksi

Toirninnan
ympädstövaikutuksien
huomioon ottaminen

lunnistaa ohjattuna
toiminnot, jotka
s^ ttav^t alheuftaa
p ààstôJä tlmaan, veteefl
tai maaperään

funflstaa tolmlnnot,
jotka saattavat alheuftaa
päästöjä imaan, veteen
tat maaperään

ennakoi toiminnot,
joLka saattavat alheutTaa

pààstojä :/Lmaan, veteen
tai maaperäàn

havaitsee työssään
tavallisimpia
ympäris töriskitekij öitä
ja löytää nühin
ohiattuna

havaitsee työssään
tavallisimpia
ympädstöriskirekijöirä ja

löytää nühin
tatkaisuehdotuksia

havaitsee työssään
tavallisimpia
ympäristöriskitekij öitä j a

Iöytää nühin ratkaisuja



ratkaisuehdotuksia

pyrkü toiminnallaan
estämään päästöjen
syntymistä

ohjaa omalla
esimerkülään estämään
päästöjen syntymistä

ohjaa aktüvisesti omalla
esimerkillään estämään
päästöjen syntymistä

Jätteiden lajittelu ja

kierätys
tunnistaa ohjeiden
mukaisesti tutut
jätejakeet

tunnistaa jätejakeet tunnistaa itsenäisesti

iäteiakeet

lajittelee syntyvän
jätteen ohjatusti
tavanomalslssa
työtehtävissä ja pyrki
hyödyntämään
kierrätyksen
mahdollisuudet

lajittelee jàtteet ohjeiden
mukaan jahyödyntää
kierrätyksen
mahdollisuudet

lajittelee jätteet ja etsü
uusia kierrätyksen
mahdollisuuksia

arvioi ohjattuna
kustannussäàstöjä.

arvioi kustannussäästöjä. ohjaa
kustannussäästöihin.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kwssi Yruptiristöekologia @I3) v^sta, tavoitteiltaan Yrzpäristöosaaminen-

osa-alueen osaamistavoitteita 1 osaarfl splsteen verfan.



YHTEISET TUTKINNON OSAT

OSA-ALUEEN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN, OPPIMISEN SEURANTAKOHTEET
JA OSAAMISEN ARVIONTI

Tutkinnon osan nimi:

Osa-alue ja laajuus (osp)

Oppimisympäristö:

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

3.4.5 Ympäristöosaaminen, 2 osp, valinnainen tai vapaasti osa-alue

Oppilaitos / verkkoympäristö

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista:

lukio-opintojensa perusteella: osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Ympäristöekologio (Bl3) vastaa

tavoitteiltaa n Ympöristöosoaminen -osa-alueen osaamistavoitteita L osaamispisteen verran.
aiempien opintojensa tai muun osaamisensa perusteella.

Osaamistavoitteet Opiskeltava sisältö ja toteutus Oppim isen seuranta kohteet

a osaa noudattaa
ympäristölainsäädäntöä sekä
loimia oman alansa laatu-,
ympäristö- ja
tu rva I I isu usjärjestelm ie n ja
kestävän kehityksen
periaatteiden m ukaisesti
hallitsee ammattitaidon
kannalta keskeisten tuotteiden
elinkaaren
osaa toimia luonnon
monimuotoisuuden sä ilyttäen
osaa sopeutua
ilmastonmuutokseen työ- ja
toim intatapavalin noilla
osaa edistää energia- ja
materiaalitehokkuutta ja
ehkäisee jätteiden syntyä
osaa omassa toiminnassaan
ottaa huomioon mahdolliset
ympäristövaikutukset, kuten
päästöt ilmaan, veteen tai
maaperaan
osaa lajitella jätteet ja
hyödyntää kierrätyksen
mahdollisuudet omalla
alallaan.

a

a

Osa-alueen opinnot toteutetaan toisen
opiskeluvuoden aikana.

Sisältöalueet:
- kestävä kehitys
- ympäristölainsäädäntö
- elinkaariajattelu
- kierrätys.

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena,
verkko-opetuksena tai monimuoto-
opetuksena.

Opiskelija

1. Toimii lainsäädännön,
laatujärjestelm ien ja kestävän
kehityksen periaatteiden
m ukaisesti läh iym päristössään

2. Tuntee elinkaariajattelun
keskeiset periaatteet

3. Toimii luonnon
monimuotoisuuden säilyttämiseksi

4. Tekee omia valintojaan
ilmastonmuutokseen
sopeutumiseksi

5. Ehkäisee jätteiden syntyä ja
pyrkii energiatehokkuuden
lisäämiseen

6. Ottaa huomioon
ym päristövaikutukset omassa
toiminnassaan

7. Tunnistaa jätejakeet ja lajittelee
jätteet.

Em. seurannassa käytetään
erilaisia menetelmiä ia tapoia.

Osaamisen arviointi:

- kirjallinen tai suullinen koe jaltai harjoitustehtävät.


