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KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 

 

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

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

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

misen arvioinnin.  

 

Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 

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

sesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskou-

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

 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 

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

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

 

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

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

seen liittyvät yleiset periaatteet ja käytänteet on esitetty erillisessä opetussuunnitelman yhteisessä 

osassa. Työssäoppimiseen liittyvät käytänteet on esitetty erillisessä työssäoppimisen järjestämis-

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

tussuunnitelma, joka sisältää tarkemmat kuvaukset ja arviointikriteerit opinnoista. 

 

Edellä mainitut erilliset dokumentit on saatavilla Sampon www-sivuilla:  

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

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

(10 osp) lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 75 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 60 

osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf
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Kuva 1. Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä 
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Taulukko 1. Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys 
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 75 OSP 

 

ASIAKASLÄHTÖISTEN KIINTEISTÖPALVELUJEN TUOTTAMINEN, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 selvittää kiinteistöpalvelualan asiakaskohteen palvelu-sopi-
muksiin liittyvien palvelu- ja laatukuvausten sisällöt 

 suunnitella työssään kohtaamansa asiakaspalvelutilanteen 
vaiheet 

 kohdata kiinteistöpalvelujen tuottajan erilaisia asiakkaita ja si-
dosryhmiä työssään  

 käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä asia-
kaspalvelutilanteissa 

 selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjota hänelle palvelu-sopi-
muksiin liittyviä ratkaisuja 

 havainnoida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kuntoa, toimi-
vuutta ja turvallisuutta 

 käynnistää tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöpalvelujen tuotta-
jalla ja tarvittaessa hankkia ulkopuolista apua asiakkaalle 

 tunnistaa ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet mahdollisten 
vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi 

 huomioida oman turvallisuutensa kannalta oleelliset asiat 

 opastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 
Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
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arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
voi koostua useammasta osanäytöstä, osallistumalla asiakaspalvelu-
tilanteeseen asiakaskohteessa. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työ-
elämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-
teita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus,  

 muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavissa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa äidinkieli, matematiikka ja kielet 
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Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin     
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn        
suunnittelu ja         
palvelutilanteeseen 
valmistautuminen 

 

suunnittelee ohjattuna 
asiakastilanteen etene-
misen vaiheittain 

suunnittelee asiakasti-
lanteen vaiheet saa-
mansa tiedon perus-
teella 

suunnittelee asiakasti-
lanteen vaiheet ja aset-
taa kullekin vaiheelle ta-
voitteen 

tunnistaa palvelutilan-
teeseen mahdollisesti 
liittyvät vaaratilanteet ja 
varautuu niihin ohjat-
tuna 

tunnistaa palvelutilan-
teeseen mahdollisesti 
liittyvät vaaratilanteet ja 
varautuu niihin omatoi-
misesti 

tunnistaa palvelutilan-
teeseen mahdollisesti 
liittyvät vaaratilanteet ja 
varautuu niihin omatoi-
misesti 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

 

toimii palvelutilanteessa 
palvelusopimusten ja 
laatukuvausten mukai-
sesti 

toimii palvelutilanteessa 
palvelusopimusten ja 
laatukuvausten mukai-
sesti 

toimii palvelutilanteessa 
palvelusopimusten ja 
laatukuvausten mukai-
sesti 

Taloudellinen ja    
laadukas toiminta  

 

havainnoi kiinteistön toi-
mintakuntoa. 

havainnoi kiinteistön toi-
mintakuntoa ja raportoi 
havaitsemistansa puut-
teista. 

havainnoi kiinteistön toi-
mintakuntoa ja pyrkii 
poistamaan havaitse-
mansa puutteet. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,     
-välineiden ja mate-
riaa-lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Sähköisten järjestel-
mien käyttäminen 

käyttää sähköisiä järjes-
telmiä tiedonhaussa ja 
yhteydenpidossa tehtä-
vänsä edellyttämiin si-
dosryhmiin. 

hyödyntää työssään 
sähköisiä järjestelmiä 
etsiessään tietoa asia-
kaskohteesta ja pitäes-
sään yhteyttä tehtä-
vänsä edellyttämiin si-
dosryhmiin. 

hyödyntää työssään 
sähköisiä järjestelmiä 
etsiessään tietoa asia-
kaskohteesta ja rapor-
toidessaan sekä pitäes-
sään yhteyttä tehtä-
vänsä edellyttämiin si-
dosryhmiin. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana     
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Sopimusten ja yleis-
ten laatuvaatimusten      
noudattaminen 

 

hakee tietoa työalueen 
raporteista ja toimii oh-
jeistettuna asiakaskoh-
detta koskevien kiinteis-
tönhoito- ja palvelusopi-
musten mukaisesti 

toimii asiakaskohdetta 
koskevien kiinteistön-
hoito- ja palvelusopi-
musten mukaisesti 

toimii jämäkästi asia-
kaskohdetta koskevien 
kiinteistönhoito- ja pal-
velusopimusten mukai-
sesti 

toimii ohjeistettuna kiin-
teistön vastuunjakotau-
lukon mukaista jakoa 
noudattaen 

toimii kiinteistön vas-
tuunjakotaulukon mu-
kaista jakoa noudattaen 

toimii kiinteistön vas-
tuunjakotaulukon mu-
kaista jakoa noudat-
taen, joustaen kuitenkin 
tarpeen mukaan yhteis-
työtä edellyttävissä ti-
lanteissa 

käyttää alan käsitteitä toimii yleisten kiinteistön 
puhtaanapitoa ja kiin-
teistönhoitoa koskevien 
laatuvaatimusten mu-
kaisesti 

toimii yleisten kiinteistön 
puhtaanapitoa ja kiin-
teistönhoitoa koskevien 
laatuvaatimusten mu-
kaisesti ja hyödyntää 
työssään asiakaskoh-
teelle laadittua huolto-
kirjaa 

Kiinteistöpalvelualan 
tehtävien tunteminen 

tuntee kiinteistöpalvelu-
alan käsitteitä ja ter-
mejä 

käyttää kiinteistöpalve-
lualan käsitteitä ja ter-
mejä 

käyttää kiinteistöpalve-
lualan käsitteitä ja ter-
mejä sekä osaa selittää 
niiden merkityksen asi-
akkaalle 

tietää kiinteistön teknis-
ten järjestelmien toimin-
taperiaatteita  

tietää kiinteistön teknis-
ten järjestelmien toimin-
taperiaatteita sekä tun-
tee kiinteistössä käytet-
täviä laitteita ja materi-
aaleja 

tietää kiinteistön teknis-
ten järjestelmien toimin-
taperiaatteet asiakas-
kohteessa sekä tuntee 
kiinteistössä käytettävät 
laitteet ja materiaalit 

tietää kiinteistön likaan-
tumiseen vaikuttavia te-
kijöitä ja tuntee puhtaa-
napitotöissä käytettäviä 
laitteita ja materiaaleja 

tietää kiinteistön likaan-
tumiseen vaikuttavia te-
kijöitä ja tuntee puhtaa-
napitotöissä käytettäviä 
laitteita ja materiaaleja 

tietää kiinteistön likaan-
tumiseen vaikuttavia te-
kijöitä ja tuntee puhtaa-
napitotöissä käytettäviä 
laitteita ja materiaaleja 

pystyy ohjeistettuna ar-
vioimaan, onko tuotettu-
jen kiinteistöpalvelujen 

pystyy arvioimaan, onko 
tuotettujen kiinteistöpal-
velujen lopputulos sopi-
musten mukainen 

pystyy nopeasti arvioi-
maan, onko tuotettujen 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa toimintansa tur-
vallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi 

 huolehtii omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä 
työkyvystään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

 tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palotur-
vallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palotur-
vallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palotur-
vallisuustilanteissa 

 noudattaa annettuja tur-
vallisuusohjeita eikä ai-
heuta vaaraa itselleen 
eikä muille työyhteisön 
jäsenille 

noudattaa annettuja tur-
vallisuusohjeita ja vas-
taa osaltaan omasta ja 
työyhteisön turvallisuu-
desta 

noudattaa annettuja tur-
vallisuusohjeita, havait-
see ja tunnistaa enna-
koivasti työhönsä liitty-
vät vaarat ja ilmoittaa 
niistä 

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

 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä ja var-
mistaa työvälineiden ja 
materiaalien turvallisuu-
den sekä poistaa käy-
töstä ja vie huoltoon vi-
alliset työvälineet 

 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä ja var-
mistaa työvälineiden ja 
materiaalien turvallisuu-
den sekä poistaa käy-
töstä ja vie huoltoon vi-
alliset työvälineet sekä 
arvioi työvälineiden so-
veltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Oppiminen ja            
ongelmanratkaisu 

 

laskee ohjattunatyöajan 
ja materiaalimenekit  

laskee työajan ja mate-
riaalimenekit, mutta to-
teutumassa on vielä 
poikkeamia 

laskee työajan ja mate-
riaalimenekit sekä to-
teuttaa työn sen mukai-
sesti 

lopputulos sopimusten 
mukainen 

kiinteistöpalvelujen lop-
putulos sopimusten mu-
kainen 

Sidosryhmien tunte-
minen 

tietää kiinteistön ylläpi-
toon ja käyttämiseen liit-
tyvät sidosryhmät sekä 
niiden pääasialliset toi-
menkuvat. 

 

tietää kiinteistön ylläpi-
toon ja käyttämiseen liit-
tyvät sidosryhmät sekä 
niiden toimivallan. 

tietää kiinteistön ylläpi-
toon ja käyttämiseen liit-
tyvät sidosryhmät ja nii-
den toimivallan sekä tie-
tää, miten ja missä yh-
teyksissä sidosryhmiin 
otetaan yhteyttä. 
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arvioi omaa työtään 

 

arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti 

Vuorovaikutus ja       
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä eri-
laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  

tunnistaa eri sidostyh-
mien tarpeita ja huomioi 
niitä toiminnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tarpeet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

 

 

 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna työoh-
jeiden mukaisesti, nou-
dattaa vaitiolovelvolli-
suutta sekä ottaa asialli-
sesti palautetta vas-
taan. 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa vaitiolovelvol-
lisuutta sekä ottaa toi-
minnastaan palautetta 
sovitun mukaisesti ja 
muuttaa toimintaansa 
palautteen mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee mahdolli-
sista poikkeamista, nou-
dattaa vaitiolovelvolli-
suutta sekä ottaa toi-
minnastaan palautetta 
omatoimisesti ja kehit-
tää toimintaansa palaut-
teen perusteella. 

 

 

KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA, 30 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 

 suunnitella omaa työaikatauluansa 

 suunnitella omaa työtään viranomaismääräysten ja ohjeiden 
mukaisesti 

 suorittaa liputukset ja huolehtia lipusta 

 huolehtia kiinteistön avainturvallisuudesta 

 käyttää kiinteistön kulunvalvontajärjestelmiä 

 käyttää kiinteistön sähköisiä ohjausjärjestelmiä 

 suorittaa paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmien toiminta-
kokeet 

 varmistaa rakennetun piha-alueen toimintakunnon ja turvalli-
suuden 

 varmistaa leikkivälineiden kunnon ja turvallisuuden 

 suorittaa kiinteistön energian ja veden kulutuksen seurantaan 
liittyvät toimenpiteet 

 suorittaa kiinteistön ulkoalueiden puhtaanpitoon liittyvät tehtä-
vät kiinteistönhoitosopimuksen mukaisella laatutasolla 

 huolehtia jätteiden säilytystilojen siisteydestä ja toimivuudesta 
paikallisten määräysten mukaisesti 

 huolehtia väestönsuojatilojen kunnosta määräysten mukaisesti 

 huolehtia kiinteistön yleisten ja teknisten tilojen asiallisesta 
yleisilmeestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä 

 huolehtia kiinteistön nimitauluista ja opasteista 

 tehdä hänelle sallittuja ns. jokamiehen sähkötöitä, kuten valais-
tukseen liittyvät lamppujen, kupujen yms. vaihdot 

 tehdä kiinteistön kylmätiloihin liittyvät seurantatoimet 

 tehdä ovien ja ikkunoiden toimintaan liittyvät säädöt 
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 pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat 

 ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta 
oleelliset asiat 

 arvioida omaa työsuoritustaan 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

 Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on voimassaolevat tuli-
työ- ja työturvallisuuskortit sekä perustaidot ensiavun antami-
sesta 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla 
ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opis-
kelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnus-
tettua. 

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

Osaamisen arviointi 
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua useam-
masta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaami-
sen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opis-
kelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida 
myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti ar-
viointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kes-
ken. 

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

Osaamisen arvioinnin    
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka voi 
koostua useammasta osanäytöstä, osallistumalla kiinteistönhoitotöihin 
asiakaskohteessa. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 
olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. ar-
vioinnin kohteet). 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteu-
tetaan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä 
taitoja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavissa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa äidinkieli, matematiikka ja kielet. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 
suunnittelu 

 

valitsee 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
hyväksyttävän 
lopputuloksen 
saamiseksi, mutta 
uusissa tilanteissa tai 

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
hyväksyttävän 
lopputuloksen 
saamiseksi 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
taloudellisen ja 
laadukkaan 
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työympäristön 
muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

 
lopputuloksen 
saamiseksi 

 

Työn 
kustannustehokas ja 
laadukas 
toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 
työvaiheen 
oivaltamiseen ohjausta 

 

selviytyy työtehtävästä 
ja ennakoi tulevat 
työvaiheet toimien oma-
aloitteisesti 

 

selviytyy työtehtävästä 
sujuvasti ja ennakoi 
tulevat työvaiheet sekä 
huomioi ne toimin-
nassaan toimien oma-
aloitteisesti ja 
itsenäisesti 

Laadun merkityksen 
huomioiminen 

toimii kiinteistön 
hoitotöille asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii kiinteistön 
hoitotöille asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii kiinteistön 
hoitotöille asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kiinteistönhoitotöihin 
liittyvien 
työmenetelmien 
hallinta 

työskentelee 
valitsemallaan 
työmenetelmällä, mutta 
uusissa tilanteissa tai 
työympäristön 
muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä 

 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä ja 
arvioi sen soveltuvuutta 
työn edetessä 

sopeuttaa ohjattuna 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

ennakoi 
olosuhdemuutoksia ja 
sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

Työvälineiden 
hallinta 

 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein ja hyödyntää niitä 
työssään 

huoltaa käyttämänsä 
työvälineet  

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 
sekä ilmoittaa vioista 
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Materiaalien hallinta käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä lajittelee 
syntyneet jätteet, 
mutta tarvitsee 
joissakin työvaiheissa 
ohjausta. 

käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
syntyneiden jätteiden 
lajittelusta. 

suunnittelee työnsä 
käyttämiensä 
materiaalien 
ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
syntyneiden jätteiden 
lajittelusta. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lainsäädännön ja 
muiden 
viranomaismääräyst
en ja ohjeiden 
tunteminen 

 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään sekä 
toimii niiden 
edellyttämällä tavalla 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja 
tarvittaessa kertoo 
asiakkaalle 
havaitsemistaan 
epäkohdista 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja 
toimii havaitsemiensa 
epäkohtien 
poistamiseksi tilanteen 
edellyttämällä tavalla 

Palveluorganisaation 
tunteminen 

 

tietää 
palveluorganisaation-sa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Asiakaskohteen 
tunteminen 

 

tietää asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 
niiden mukaisesti 

ymmärtää 
asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 
niiden mukaisesti 

ymmärtää 
asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 
niiden mukaisesti 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Sopimusten 
merkitysten 
tunteminen 

tietää kiinteistönhoito-
sopimuksen 
merkityksen 
hoitotyössä. 

ymmärtää 
kiinteistönhoito-
sopimuksen 
merkityksen 
hoitotyössä. 

huomioi 
kiinteistönhoitosopimuk
sen ehdot työssään. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi. 
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huolehtii omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä 
työkyvystään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palo-
turvallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palo-
turvallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palo-
turvallisuustilanteissa 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 
eikä muille työyhteisön 
jäsenille 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita ja 
vastaa osaltaan omasta 
ja työyhteisön 
turvallisuudesta 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita, 
havaitsee ja tunnistaa 
ennakoivasti työhönsä 
liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja  

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

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 
työvälineet sekä arvioi 
työvälineiden 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

 

laskee ohjattuna 
työajan ja materiaali-
menekit  

laskee työajan ja 
materiaalimenekit, 
mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 

laskee työajan ja 
materiaalimenekit sekä 
toteuttaa työn sen 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä eri-
laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  

tunnistaa eri sidostyh-
mien tarpeita ja huomioi 
niitä toiminnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tarpeet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa asiallisesti 
palautetta vastaan. 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa 
toiminnastaan 
palautetta sovitun 
mukaisesti ja muuttaa 
toimintaansa palautteen 
mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee mahdol-
lisista poikkeamista, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa 
toiminnastaan 
palautetta 
omatoimisesti ja 
kehittää toimintaansa 
palautteen perusteella. 
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LVI-JÄRJESTELMIEN HOITO, 30 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 toimia erilaisissa LVI-järjestelmien ylläpitoon liittyvissä asia-
kaspalvelutilanteissa 

 suunnitella oman työaikataulunsa 

 suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti 

 toteuttaa LVI-huoltopalveluja kiinteistönhoito- ja palvelusopi-
musten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti 

 arvioida kiinteistön sisäilman laatua aistinvaraisesti 

 paikantaa LVI-teknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tun-
nistaa niiden yleisimpiä aiheuttajia  

 arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden 

 huoltaa tavanomaiset kiinteistöjen LVI-tekniset laitteet ja va-
rusteet 

 ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta 
oleelliset asiat 

 arvioida omaa työsuoritustaan 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 
Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin       
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 



   OPETUSSUUNNITELMA   17 (59) 

   

Ammattitaidon  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
voi koostua useammasta osanäytöstä, osallistumalla LVI-järjestel-
mien hoitoon liittyviin työtehtäviin asiakaskohteessa. Näyttö- ja työpai-
kalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaami-
nen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavissa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa matematiikka ja kielet 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 
ja LVI-järjestelmien 
hoitoon liittyvien 
töiden suunnittelu 

 

valitsee 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
hyväksyttävän 
lopputuloksen 
saamiseksi mutta 
uusissa tilanteissa tai 
työympäristön 
muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
hyväksyttävän 
lopputuloksen 
saamiseksi 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
taloudellisen ja 
laadukkaan 
lopputuloksen 
saamiseksi 

LVI-järjestelmien 
hoitotöiden 
kustannustehokas ja 
laadukas 
toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 
työvaiheen 
oivaltamiseen ohjausta 

 

selviytyy työtehtävästä 
ja ennakoi tulevat 
työvaiheet toimien oma-
aloitteisesti 

 

selviytyy työtehtävästä 
sujuvasti ja ennakoi 
tulevat työvaiheet sekä 
huomioi ne 
toiminnassaan toimien 
oma-aloitteisesti ja 
itsenäisesti 

Laadun merkityksen 
huomioiminen 

toimii kiinteistön LVI-
järjestelmien hoidolle 
asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

 

toimii LVI-järjestelmien 
hoitoon liittyviin töihin 
asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

 

toimii LVI-järjestelmien 
hoitoon liittyviin töihin 
asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

LVI-järjestelmien 
hoitotehtäviin 
liittyvien 
työmenetelmien 
hallinta 

 

työskentelee 
valitsemallaan 
työmenetelmällä, mutta 
uusissa tilanteissa tai 
työympäristön 
muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä 

 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä ja 
arvioi sen soveltuvuutta 
työn edetessä 

sopeuttaa ohjattuna 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

sopeuttaa 
omatoimisesti 

ennakoi 
olosuhdemuutoksia ja 
sopeuttaa 
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työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

Työvälineiden 
hallinta 

 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein ja hyödyntää niitä 
työssään 

huoltaa käyttämänsä 
työvälineet  

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 
sekä ilmoittaa vioista 

Materiaalien hallinta käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä lajittelee syntyneet 
jätteet, mutta tarvitsee 
joissakin työvaiheissa 
ohjausta. 

käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
syntyneiden jätteiden 
lajittelusta. 

suunnittelee työnsä 
käyttämiensä 
materiaalien 
ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
syntyneiden jätteiden 
lajittelusta. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana    
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lainsäädännön ja 
muiden 
viranomaismääräysten 
ja ohjeiden tunteminen 

 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään sekä 
toimii niiden edellyttä-
mällä tavalla 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja tar-
vittaessa kertoo asiak-
kaalle havaitsemistaan 
epäkohdista 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja toi-
mii havaitsemiensa 
epäkohtien poista-
miseksi tilanteen edel-
lyttämällä tavalla 

Palveluorganisaation 
tunteminen 

tietää palveluorgani-
saationsa toimintatavat 
ja toimii niiden perus-
teella 

ymmärtää palveluorga-
nisaationsa toimintata-
vat ja toimii niiden pe-
rusteella 

ymmärtää palveluorga-
nisaationsa toimintata-
vat ja toimii niiden pe-
rusteella tilanteeseen 
nähden sopivimmalla 
tavalla 

Asiakaskohteen  

tunteminen 

tietää asiakaskohteen 
toimintatavat ja osaa 
toimia niiden perus-
teella 

ymmärtää asiakaskoh-
teen toimintatavat ja 
osaa toimia niiden pe-
rusteella 

ymmärtää asiakaskoh-
teen toimintatavat ja 
osaa toimia niiden pe-
rusteella tilanteeseen 
nähden sopivimmalla 
tavalla 

Sopimusten             
merkitysten tuntemi-
nen 

tietää kiinteistönhoito-
sopimuksen merkityk-
sen hoitotyön kannalta 

ymmärtää kiinteistön-
hoitosopimuksen mer-
kityksen hoitotyön kan-
nalta 

huomioi kiinteistönhoi-
tosopimuksen ehdot 
työssään 

Hoito- ja huolto-ohjei-
den tulkitseminen 

tietää valmistajien 
hoito- ja huolto-ohjei-
den merkityksen työssä 

ymmärtää valmistajien 
hoito- ja huolto-ohjeita 
sekä ymmärtää niiden 

hyödyntää työssään 
valmistajien hoito- ja 
huolto-ohjeita. 
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merkityksen työn kan-
nalta. 

LVI-järjestelmien, nii-
hin liittyvien kalustei-
den ja varusteiden 
sekä niiden huoltokoh-
teiden tunteminen 

tietää LVI-teknisten jär-
jestelmien toimintaperi-
aatteita ja tuntee niissä 
käytettyjä laitteita ja 
materiaaleja 

tietää LVI-teknisten jär-
jestelmien keskeiset 
toimintaperiaatteet ja 
tuntee niissä käytetyt 
laitteet ja materiaalit 
sekä tietää niiden ta-
voitteelliset käyttöiät 

tietää LVI-teknisten jär-
jestelmien toimintaperi-
aatteet ja tuntee niissä 
käytetyt laitteet ja ma-
teriaalit sekä niissä 
esiintyvät viat sekä 
huomioi niiden tavoit-
teelliset käyttöiät 

LVI-piirustusten    tul-
kitseminen 

paikantaa LVI-piirustus-
ten perusteella mahdol-
lisia vikakohteita. 

paikantaa LVI-piirustus-
ten perusteella mahdol-
lisia vikakohteita ja 
käyttää huollon asiakir-
joja. 

hyödyntää työssään 
LVI-piirustuksia ja huol-
lon asiakirjoja sekä ra-
portoi työstään. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

asennoituu myön-
teisesti turvalliseen 
toimintaan sekä välttää 
riskejä työssään 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi. 

huolehtii omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä 
työkyvystään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteis
sa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteiss
a 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteis
sa 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 
eikä muille työyhteisön 
jäsenille 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita ja 
vastaa osaltaan omasta 
ja työyhteisön 
turvallisuudesta 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita, 
havaitsee ja tunnistaa 
ennakoivasti työhönsä 
liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä ja  

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

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 
työvälineet sekä arvioi 
työvälineiden 
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soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

 

laskee ohjattuna 
työajan ja 
materiaalimenekit  

laskee työajan ja 
materiaalimenekit, mutta 
toteutumassa on vielä 
poikkeamia 

laskee työajan ja 
materiaalimenekit sekä 
toteuttaa työn sen 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 

 

arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä eri-
laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  

tunnistaa eri sidostyh-
mien tarpeita ja huomioi 
niitä toiminnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tarpeet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa asiallisesti 
palautetta vastaan.  

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa toiminnastaan 
palautetta sovitun 
mukaisesti ja muuttaa 
toimintaansa palautteen 
mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee 
mahdollisista 
poikkeamista, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa 
toiminnastaan 
palautetta 
omatoimisesti ja 
kehittää toimintaansa 
palautteen perusteella. 
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VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 60 OSP 

 

ILMANVAIHTOKONEIDEN HUOLTO, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 

 suunnitella oman työaikataulunsa 

 suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti 

 paikantaa IV-koneesta yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa 
niiden aiheuttajat 

 arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden 

 tehdä IV-koneeseen perus- tai vuosihuollot sekä niihin liitty-
vät työt 

 ottaa huomioon oman turvallisuuden kannalta oleelliset asiat 

 arvioida omaa työsuoritustaan 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 
 

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

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

Osaamisen arviointi 
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
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Ammattitaidon  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
voi koostua useammasta osanäytöstä, osallistumalla ilmanvaihtoko-
neiden huoltotöihin asiakaskohteessa. Näyttö- ja työpaikalla tulee 
olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteu-
tetaan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä 
taitoja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavissa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa äidinkieli, matematiikka ja kielet. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 
ja 
ilmanvaihtokoneiden 
huoltotyön 
suunnittelu 

 

valitsee työmenetel-
män, -välineet ja 
materiaalit hyväksyt-
tävän lopputuloksen 
saamiseksi, mutta uu-
sissa tilanteissa tai työ-
ympäristön muuttuessa 
tarvitsee ohjausta 

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
hyväksyttävän 
lopputuloksen 
saamiseksi 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
taloudellisen ja 
laadukkaan 
lopputuloksen 
saamiseksi 

Ilmanvaihtokoneiden 
huoltotyön 
kustannustehokas ja 
laadukas 
toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 
työvaiheen 
oivaltamiseen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä 
ja ennakoi tulevat 
työvaiheet toimien oma-
aloitteisesti 

selviytyy työtehtävästä 
sujuvasti ja ennakoi 
tulevat työvaiheet sekä 
huomioi ne 
toiminnassaan toimien 
oma-aloitteisesti ja 
itsenäisesti 

Laadun merkityksen 
huomioiminen 

toimii 
ilmanvaihtokoneiden 
huoltotöille asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii 
ilmanvaihtokoneiden 
huoltotöille asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii 
ilmanvaihtokoneiden 
huoltotöille asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ilmanvaihtokoneiden 
huoltotöihin liittyvien 
työmenetelmien 
hallinta 

 

työskentelee valitse-
mallaan työmenetelmäl-
lä, mutta uusissa tilan-
teissa tai työympäristön 
muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä ja 
arvioi sen soveltuvuutta 
työn edetessä 

 sopeuttaa ohjattuna 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

ennakoi olosuhdemuu-
toksia ja sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 
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Työvälineiden 
hallinta 

 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein ja hyödyntää niitä 
työssään 

huoltaa käyttämänsä 
työvälineet  

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 
sekä ilmoittaa vioista 

Materiaalien hallinta käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä lajittelee syntyneet 
jätteet, mutta tarvitsee 
joissakin työvaiheissa 
ohjausta. 

käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
syntyneiden jätteiden 
lajittelusta. 

suunnittelee työnsä 
käyttämiensä materiaa-
lien ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
syntyneiden jätteiden 
lajittelusta. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lainsäädännön ja 
muiden viranomais-
määräysten ja ohjei-
den tunteminen 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään sekä 
toimii niiden edellyttä-
mällä tavalla 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja tar-
vittaessa kertoo asiak-
kaalle havaitsemistaan 
epäkohdista 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja toi-
mii havaitsemiensa 
epäkohtien poista-
miseksi tilanteen edel-
lyttämällä tavalla 

Palveluorganisaation 
tunteminen 

tietää palveluorganisaa-
tionsa toimintatavat ja 
toimii niiden perusteella 

ymmärtää palveluorga-
nisaationsa toimintata-
vat ja toimii niiden pe-
rusteella 

ymmärtää palveluorga-
nisaationsa toimintata-
vat ja toimii niiden pe-
rusteella tilanteeseen 
nähden sopivimmalla 
tavalla 

Asiakaskohteen      
tunteminen 

tietää asiakaskohteen 
toimintatavat ja osaa 
toimia niiden perus-
teella 

ymmärtää asiakaskoh-
teen toimintatavat ja 
osaa toimia niiden pe-
rusteella 

ymmärtää asiakaskoh-
teen toimintatavat ja 
osaa toimia niiden pe-
rusteella tilanteeseen 
nähden sopivimmalla 
tavalla 

Sopimusten merki-
tysten tunteminen 

tietää kiinteistönhoito-
sopimuksen merkityk-
sen hoitotyön kannalta 

ymmärtää kiinteistön-
hoito-sopimuksen mer-
kityksen hoitotyön kan-
nalta 

huomioi kiinteistönhoito-
sopimuksen ehdot työs-
sään 

LVI-piirustusten ja 
kytkentäkaavioiden 
tulkitseminen 

ymmärtää LVI-piirustuk-
sia ja kytkentäkaavioita 

ymmärtää LVI-piirustuk-
sia ja kytkentäkaavioita 
sekä käyttää laiteval-
mistajien huolto-ohjeita 

hyödyntää työssään 
LVI-piirustuksia ja kyt-
kentäkaavioita sekä lai-
tevalmistajien huolto-
ohjeita 
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Ilmanvaihtokoneiden 
toiminnan ja huollon 
tunteminen 

tietää ilmanvaihtokonei-
den toimintaperiaatteet 

ymmärtää ilmanvaihto-
koneiden toimintaperi-
aatteet 

ja tietää niissä esiintyviä 
vikoja 

ymmärtää ilmanvaihto-
koneiden toimintaperi-
aatteet ja tuntee niissä 
esiintyvät viat 

Ilmanvaihtokoneiden 
määräaikaishuollot 

tietää ilmanvaihtokonei-
den huoltovälit ja -koh-
teet. 

tietää ilmanvaihtokonei-
den huoltovälit ja -koh-
teet. 

tietää ilmanvaihtokonei-
den huoltovälit ja -koh-
teet sekä huomioi ne 
työskentelyssään. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi. 

huolehtii omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä työ-
kyvystään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteissa 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 
eikä muille työyhteisön 
jäsenille 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita ja 
vastaa osaltaan omasta 
ja työyhteisön 
turvallisuudesta 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita, 
havaitsee ja tunnistaa 
ennakoivasti työhönsä 
liittyvät vaarat ja ilmoittaa 
niistä 

  käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä ja  

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

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 
työvälineet sekä arvioi 
työvälineiden 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

laskee ohjattuna työajan 
ja materiaalimenekit  

laskee työajan ja 
materiaalimenekit, mutta 

laskee työajan ja 
materiaalimenekit sekä 
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toteutumassa on vielä 
poikkeamia 

toteuttaa työn sen 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 

 

arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä erilais-
ten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  

tunnistaa eri sidostyh-
mien tarpeita ja huomioi 
niitä toiminnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tarpeet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa asiallisesti 
palautetta vastaan. 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa toiminnastaan 
palautetta sovitun 
mukaisesti ja muuttaa 
toimintaansa palautteen 
mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee mahdollisista 
poikkeamista, noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa toiminnastaan 
palautetta omatoimisesti 
ja kehittää toimintaansa 
palautteen perusteella. 

 

 

KIINTEISTÖN TOIMINTAKUNNON ARVIOINTI, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 

 suunnitella omaa työaikatauluansa 

 arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja 
turvallisuutta 

 arvioida rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksen-
mukaisuutta ja turvallisuutta 

 tehdä havaitsemiensa kiinteistön toimintakuntoon liittyvien 
puutteiden ja vikojen osalta kohteessa kiinteistönhoitajalle 
palvelusopimusten mukaan kuuluvat työt   

 ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta 
oleelliset asiat 

 arvioida omaa työsuoritustaan  

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

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

Oppimisen arviointi 
Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
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teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
voi koostua useammasta osanäytöstä, osallistumalla kiinteistön toi-
mintakunnon arviointityöhön asiakaskohteessa. Näyttö- ja työpaikalla 
tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen 
vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 
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 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavissa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa äidinkieli, matematiikka ja kielet 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 
ja arviointityön 
suunnittelu 

 

valitsee työmenetel-
män, -välineet ja 
materiaalit hyväksyt-
tävän lopputuloksen 
saamiseksi, mutta 
uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttu-
essa tarvitsee ohjausta 

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
hyväksyttävän loppu-
tuloksen saamiseksi 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
taloudellisen ja laaduk-
kaan lopputuloksen 
saamiseksi 

Arviointityön 
kustannustehokas ja 
laadukas 
toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 
työvaiheen oivalta-
miseen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä 
ja ennakoi tulevat 
työvaiheet toimien oma-
aloitteisesti 

selviytyy työtehtävästä 
sujuvasti ja ennakoi 
tulevat työvaiheet sekä 
huomioi ne toiminnas-
saan toimien oma-
aloitteisesti ja 
itsenäisesti 

Laadun merkityksen 
huomioiminen 

toimii kiinteistön 
toimintakunnon 
arviointityölle 
asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii kiinteistön 
toimintakunnon 
arviointityölle 
asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii kiinteistön toimin-
takunnon arviointityölle 
asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti ja 
kehittää toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kiinteistön kunnon 
arviointiin liittyvien 
työmenetelmien 
hallinta 

työskentelee ohjatusti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä 

 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä 

 

työskentelee johdon-
mukaisesti valitse-
mallaan työmenetel-
mällä ja arvioi mene-
telmän soveltuvuutta 
työn edetessä 

sopeuttaa ohjattuna 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

ennakoi olosuhdemuu-
toksia ja sopeuttaa 
omatoimisesti työsken-
telynsä muuttuviin 
olosuhteisiin 

Työvälineiden 
hallinta 

 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein ja hyödyntää niitä 
työssään 

huoltaa käyttämänsä 
työvälineet. 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä 
työvälineet. 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 
sekä ilmoittaa vioista. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lainsäädännön ja 
muiden 
viranomaismääräyst
en ja ohjeiden 
tunteminen 

 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään sekä 
toimii niiden 
edellyttämällä tavalla 

 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja 
tarvittaessa kertoo 
asiakkaalle 
havaitsemistaan 
epäkohdista 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja 
toimii havaitsemiensa 
epäkohtien 
poistamiseksi tilanteen 
edellyttämällä tavalla 

Palveluorganisaation 
tunteminen 

 

tietää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja osaa 
toimia niiden 
perusteella 

ymmärtää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja osaa 
toimia niiden perusteella 

ymmärtää palveluorga-
nisaationsa toiminta-
tavat ja osaa toimia 
niiden perusteella 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Asiakaskohteen 
tunteminen 

 

tietää asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
asiakaskohteen 

ymmärtää 
asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 



   OPETUSSUUNNITELMA   31 (59) 

   

toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

niiden perusteella 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Sopimusten 
merkitysten 
tunteminen 

tietää kiinteistönhoito-
sopimuksen 
merkityksen hoitotyön 
kannalta 

ymmärtää 
kiinteistönhoito-
sopimuksen merkityksen 
hoitotyön kannalta 

huomioi 
kiinteistönhoito-
sopimuksen ehdot 
työssään 

 

Rakennusten 
rakennusosien, 
järjestelmien, 
kalusteiden ja 
varusteiden sekä 
niiden elinkaarien 
tunteminen 

tietää tavallisimmat 
rakennusosat, 
järjestelmät, kalusteet 
ja varusteet sekä 
näiden elinkaaret. 

ymmärtää 
tavallisimpien 
rakennusosien, 
järjestelmien, 
kalusteiden ja 
varusteiden elinkaarien 
pituuteen vaikuttavia 
tekijöitä. 

ymmärtää 
tavallisimpien 
rakennusosien, 
järjestelmien, 
kalusteiden ja 
varusteiden elinkaaren 
pituuteen vaikuttavia 
tekijöitä ja 
vaikuttamiskeinoja. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

asennoituu 
myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi. 

huolehtii omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä 
työkyvystään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palotur-
vallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palotur-
vallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palotur-
vallisuustilanteissa 

noudattaa  annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 
eikä  muille työyhteisön 
jäsenille 

noudattaa  annettuja 
turvallisuusohjeita ja  
vastaa osaltaan omasta 
ja työyhteisön 
turvallisuudesta 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita, 
havaitsee ja tunnistaa 
ennakoivasti työhönsä 
liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja  

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 



   OPETUSSUUNNITELMA   32 (59) 

   

huoltoon vialliset 
työvälineet 

 

työvälineet sekä arvioi 
työvälineiden 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

 

laskee ohjattuna 
työajan ja 
materiaalimenekit  

laskee työajan ja 
materiaalimenekit, 
mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 

laskee työajan ja 
materiaalimenekit sekä 
toteuttaa työn sen 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 

 

arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä eri-
laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  

tunnistaa eri sidostyh-
mien tarpeita ja huomioi 
niitä toiminnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tar-
peet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa asiallisesti 
palautetta vastaan. 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa vaitiolo-
velvollisuutta sekä 
ottaa toiminnastaan 
palautetta sovitun 
mukaisesti ja muuttaa 
toimintaansa palaut-
teen mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee mahdol-
lisista poikkeamista, 
noudattaa vaitiolo-
velvollisuutta sekä ottaa 
toiminnastaan palau-
tetta omatoimisesti ja 
kehittää toimintaansa 
palautteen perusteella. 

 

 

KIINTEISTÖAUTOMAATION KÄYTTÄMINEN, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 

 selvittää, miten käyttötoimenpiteet tehdään eri yksikkösääti-
missä ja keskitetyissä valvontajärjestelmissä 

 muuttaa lämmityksen säätökäyrän kaltevuutta ja suuntais-
siirtää sitä oikeaan suuntaan 

 asettaa ja muuttaa lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdon 
tuloilman lämpötilan asetusarvoja 

 asettaa kiinteistön käyttämiseen liittyviä aikaohjelmia 

 arvioida asetusarvoihin tehtyjen muutosten vaikutusta sisäil-
man laatuun ja energian kulutukseen 

 arvioida säätöjärjestelmistä saatujen mittaustulosten oikeelli-
suutta 

 arvioida omaa työsuoritustaan 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 
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Oppimisen arviointi 
Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
voi koostua useammasta osanäytöstä, osallistumalla kiinteistöauto-
maation käyttämiseen asiakaskohteessa. Näyttö- ja työpaikalla tulee 
olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 
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Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteu-
tetaan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä 
taitoja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavissa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa äidinkieli, matematiikka ja kielet. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 
suunnittelu 

 

valitsee työmenetelmän 
hyväksyttävän loppu-
tuloksen saamiseksi, 
mutta uusissa tilan-
teissa tai työympäristön 
muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
työmenetelmän 
hyväksyttävän 
lopputuloksen 
saamiseksi 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
työmenetelmän 
taloudellisen ja 
laadukkaan 
lopputuloksen 
saamiseksi 

Kustannustehokas ja 
laadukas 
toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 
työvaiheen 
oivaltamiseen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä 
ja ennakoi tulevat 
työvaiheet toimien oma-
aloitteisesti 

selviytyy työtehtävästä 
sujuvasti ja ennakoi 
tulevat työvaiheet sekä 
huomioi ne 
toiminnassaan toimien 
oma-aloitteisesti ja 
itsenäisesti 

Laadun merkityksen 
huomioiminen 

toimii kiinteistön 
automaatiojärjestelmien 
käytölle asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien 
hallinta 

työskentelee valitse-
mallaan työmenetel-
mällä, mutta olosuh-
teiden muuttuessa 
tarvitsee ohjausta 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä 

työskentelee johdon-
mukaisesti valitse-
mallaan työmenetel-
mällä ja arvioi sen 
soveltuvuutta työn 
edetessä 

sopeuttaa ohjattuna 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

ennakoi olosuhdemuu-
toksia ja sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

Työvälineiden 
hallinta 

 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein ja hyödyntää niitä 
työssään 

Säätölaitteiden 
käyttäminen 

asettaa säätökäyrän ja 
suuntaissiirron tai läm-
pötilat sekä kohteelle 
määritetyt aikaohjelmat, 
mutta työskentelyn 
olosuhteiden muuttues-
sa tarvitsee ohjausta 

asettaa itsenäisesti 
säätökäyrän ja 
suuntaissiirron tai 
lämpötilat sekä 
kohteelle määritetyt 
aikaohjelmat 

selvittää kohteeseen 
sopivat säätökäyrän ja 
suuntaissiirron tai 
lämpötilat sekä 
kohteelle määritetyt 
aikaohjelmat ja asettaa 
ne itsenäisesti 

Raportointi suorittaa raportoinnin 
kohteessa käytössä 
olevan seurantajär-
jestelmän mukaisilla 
dokumenteilla, mutta 
tarvitsee joissakin 
työvaiheissa ohjausta. 

suorittaa raportoinnin 
kohteessa käytössä 
olevan 
seurantajärjestelmän 
mukaisilla 
dokumenteilla. 

suorittaa raportoinnin 
itsenäisesti kohteessa 
käytössä olevan 
seurantajärjestelmän 
mukaisilla 
dokumenteilla. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon       
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lainsäädännön ja 
muiden viranomais-
määräysten ja ohjei-
den tunteminen 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään sekä 
toimii niiden edellyttä-
mällä tavalla 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja tar-
vittaessa kertoo asiak-
kaalle havaitsemistaan 
epäkohdista 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja toi-
mii havaitsemiensa 
epäkohtien poistami-
seksi tilanteen edellyt-
tämällä tavalla 
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Palveluorganisaation 
tunteminen 

 

tietää palveluorganisaa-
tionsa toimintatavat ja 
toimii niiden perusteella 

ymmärtää palveluorga-
nisaationsa toimintata-
vat ja toimii niiden pe-
rusteella 

ymmärtää palveluorga-
nisaationsa toimintata-
vat ja toimii niiden pe-
rusteella tilanteeseen 
nähden sopivimmalla 
tavalla 

Asiakaskohteen tun-
teminen 

tietää asiakaskohteen 
toimintatavat ja osaa toi-
mia niiden perusteella 

ymmärtää asiakaskoh-
teen toimintatavat ja 
osaa toimia niiden pe-
rusteella 

ymmärtää asiakaskoh-
teen toimintatavat ja 
osaa toimia niiden pe-
rusteella tilanteeseen 
nähden sopivimmalla 
tavalla 

Sopimusten merki-
tysten tunteminen 

tietää kiinteistönhoito-
sopimuksen merkityksen 
hoitotyön kannalta 

ymmärtää kiinteistönhoi-
tosopimuksen merkityk-
sen hoitotyön kannalta 

huomioi kiinteistönhoi-
tosopimuksen ehdot 
työssään 

Muutosten vaikutus-
ten seuraaminen 

ymmärtää asetusarvojen 
muutosten vaikutuksen 
rakennuksen lämpöti-
laan ja ilman laatuun 

ymmärtää asetusarvo-
jen muutosten vaikutuk-
sen rakennuksen läm-
pötilaan ja ilman laatuun 
sekä arvioi niiden toteu-
tumista 

ymmärtää asetusarvo-
jen muutosten vaikutuk-
sen rakennuksen läm-
pötilaan ja ilman laa-
tuun sekä pystyy tarkis-
tamaan muutosten to-
teutumisen 

Mittaustulosten oi-
keellisuuden arviointi 

tietää LVI-järjestelmien 
eri osissa normaalitoi-
minnan aikana olevat 
lämpötilat ja muut mit-
taussuureet. 

tietää LVI-järjestelmien 
eri osissa normaalitoi-
minnan aikana olevat 
lämpötilat ja muut mit-
taussuureet sekä mah-
dolliset syyt niiden poik-
keamiin. 

tietää LVI-järjestelmien 
eri osissa normaalitoi-
minnan aikana olevat 
lämpötilat ja muut mit-
taussuureet sekä osaa 
suorittaa niiden tarkis-
tusmittaukset. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

 

asennoituu 
myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi. 

huolehtii omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä 
työkyvystään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteis
sa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteis
sa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteiss
a 
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 noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 
eikä muille työyhteisön 
jäsenille 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita ja 
vastaa osaltaan omasta 
ja työyhteisön 
turvallisuudesta 

 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita, 
havaitsee ja tunnistaa 
ennakoivasti työhönsä 
liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 
työvälineet 

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 
työvälineet sekä arvioi 
työvälineiden 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

 

laskee ohjattuna 
työajan ja 
materiaalimenekit  

laskee työajan ja 
materiaalimenekit, mutta 
toteutumassa on vielä 
poikkeamia 

laskee työajan ja 
materiaalimenekit sekä 
toteuttaa työn sen 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 

 

arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä eri-
laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  

tunnistaa eri sidostyh-
mien tarpeita ja huomioi 
niitä toiminnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tarpeet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

 

 

 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa asiallisesti 
palautetta vastaan.  

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa toiminnastaan 
palautetta sovitun 
mukaisesti ja muuttaa 
toimintaansa palautteen 
mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee 
mahdollisista 
poikkeamista, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa 
toiminnastaan 
palautetta 
omatoimisesti ja 
kehittää toimintaansa 
palautteen perusteella. 
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RAKENNUSTEKNISET KORJAUSTYÖT, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 

 suunnitella omaa työaikatauluansa 

 tehdä kiinteistönhoidollisia rakennuksen ulko- ja sisäverhous-
ten korjaustöitä 

 tehdä kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä korjaus-
töitä 

 tehdä ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä korjaustöitä 

 ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta 
oleelliset asiat 

 arvioida omaa työsuoritustaan 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

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

Oppimisen arviointi 
Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamista-
vat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
voi koostua useammasta osanäytöstä, osallistumalla kiinteistön ra-
kennusteknisiin korjaustöihin asiakaskohteessa. Näyttö- ja työpaikalla 
tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen 
vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavissa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa äidinkieli, matematiikka ja kielet. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 
ja korjaustyön 
suunnittelu 

 

valitsee työmenetel-
män, -välineet ja mate-
riaalit hyväksyttävän 
lopputuloksen saami-
seksi, mutta uusissa 
tilanteissa tai työympä-

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
hyväksyttävän 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
työmenetelmän, -
välineet ja materiaalit 
taloudellisen ja 
laadukkaan 
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ristön muuttuessa 
tarvitsee ohjausta 

lopputuloksen 
saamiseksi 

lopputuloksen 
saamiseksi 

Korjaustöiden 
kustannustehokas ja 
laadukas 
toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 
työvaiheen 
oivaltamiseen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä 
ja ennakoi tulevat 
työvaiheet toimien oma-
aloitteisesti 

selviytyy työtehtäväs-tä 
sujuvasti ja ennakoi 
tulevat työvaiheet se-kä 
huomioi ne toimin-
nassaan toimien oma-
aloitteisesti ja itsenäi-
sesti 

Laadun merkityksen 
huomioiminen 

toimii kiinteistön 
rakennusteknisille 
korjaustöille asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii korjaustyölle 
asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii korjaustyölle 
asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Korjaustöihin 
liittyvien 
työmenetelmien 
hallinta 

 

työskentelee valitse-
mallaan työmenetelmäl-
lä, mutta uusissa tilan-
teissa tai työympäristön 
muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä 

työskentelee 
johdonmukaisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä ja 
arvioi sen soveltuvuutta 
työn edetessä 

sopeuttaa ohjattuna 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

ennakoi olosuhdemuu-
toksia ja sopeuttaa 
omatoimisesti työsken-
telynsä muuttuviin 
olosuhteisiin 

Työvälineiden 
hallinta 

 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein ja hyödyntää niitä 
työssään 

huoltaa käyttämänsä 
työvälineet 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 
sekä ilmoittaa vioista 

Materiaalien hallinta käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä lajittelee syntyneet 
jätteet, mutta tarvitsee 
joissakin työvaiheissa 
ohjausta. 

käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
syntyneiden jätteiden 
lajittelusta. 

suunnittelee työnsä 
käyttämiensä 
materiaalien 
ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
syntyneiden jätteiden 
lajittelusta. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lainsäädännön ja 
muiden 
viranomaismääräyst
en ja ohjeiden 
tunteminen 

 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään sekä 
toimii niiden 
edellyttämällä tavalla 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja 
tarvittaessa kertoo 
asiakkaalle 
havaitsemistaan 
epäkohdista 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja 
toimii havaitsemiensa 
epäkohtien 
poistamiseksi tilanteen 
edellyttämällä tavalla 

Palveluorganisaation 
tunteminen 

 

tietää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Asiakaskohteen 
tunteminen 

 

tietää asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Sopimusten 
merkitysten 
tunteminen 

tietää kiinteistönhoito-
sopimuksen 
merkityksen hoitotyön 
kannalta 

ymmärtää 
kiinteistönhoitosopimuk
sen merkityksen 
hoitotyön kannalta 

huomioi 
kiinteistönhoitosopimuk
sen ehdot työssään 

Työselitysten sekä 
asennus-, huolto- ja 
korjausohjeiden 
tulkitseminen 

 

tietää työselitysten sekä 
valmistajien asennus-, 
huolto- ja 
korjausohjeiden 
merkityksen työn 
kannalta 

ymmärtää työselityksiä 
sekä valmistajien 
asennus-, huolto- ja 
korjausohjeita sekä 
ymmärtää niiden 
merkityksen työn 
kannalta 

käyttää työssään 
työselityksiä sekä 
hyödyntää työssään 
valmistajien asennus-, 
huolto- ja korjausohjeita 

Rakennuksen 
rakennusosien, 
kalusteiden ja 
varusteiden sekä 
niiden huolto- ja 
pienkorjauskohteide
n tunteminen 

 

tunnistaa rakennuksen 
rakennusosia, kalusteita 
ja varusteita sekä tietää 
näiden yleisimmät 
huolto- ja 
pienkorjauskohteet 

ymmärtää rakennuksen 
rakenteita sekä 
rakennusosien, 
kalusteiden ja 
varusteiden kunnon 
merkityksen kiinteistön 
käyttäjälle sekä tuntee 
yleisimmät huolto- ja 
pienkorjauskohteet 

huomioi työssään 
rakennuksen rakenteen 
sekä rakennusosien, 
kalusteiden ja 
varusteiden kunnon 
merkityksen kiinteistön 
elinkaaren kannalta 
sekä tuntee yleisimmät 
huolto- ja 
korjauskohteet 

Rakennusjätteitä 
koskievien 
jätehuoltomääräyste
n tunteminen 

tietää paikalliset 
rakennusjätteitä 
koskevat 
jätehuoltomääräykset ja 
toimii niiden mukaisesti. 

ymmärtää paikallisten 
rakennusjätteitä 
koskevien 
jätehuoltomääräysten 

toimii paikallisten 
jätehuoltomääräysten 
mukaisesti sekä edistää 
työssään oma-
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merkityksen ja toimii 
määräysten mukaisesti. 

aloitteisesti kestävää 
kehitystä. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi. 

huolehtii omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä 
työkyvystään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteiss
a 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteis
sa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteis
sa 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 
eikä muille työyhteisön 
jäsenille 

 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita ja 
vastaa osaltaan 
omasta ja työyhteisön 
turvallisuudesta 

 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita, 
havaitsee ja tunnistaa 
ennakoivasti työhönsä 
liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja  

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

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 
työvälineet sekä arvioi 
työvälineiden 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

 

laskee ohjattuna 

työajan ja 
materiaalimenekit  

laskee työajan ja 
materiaalimenekit, 
mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 

laskee työajan ja 
materiaalimenekit sekä 
toteuttaa työn sen 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 

 

arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii yhteistyössä eri-
laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  
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 tunnistaa eri sidostyh-
mien tarpeita ja huomioi 
niitä toiminnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tar-
peet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

 

 

 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa asiallisesti 
palautetta vastaan. 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa 
toiminnastaan 
palautetta sovitun 
mukaisesti ja muuttaa 
toimintaansa 
palautteen mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee 
mahdollisista 
poikkeamista, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa 
toiminnastaan 
palautetta 
omatoimisesti ja 
kehittää toimintaansa 
palautteen perusteella. 

 

 

ULKOALUEIDEN HOITO, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 

 suunnitella omaa työaikatauluansa 

 huolehtia ympärivuotisesta ulkoalueiden puhtaanapidosta 

 tehdä eri vuodenaikoina nurmikon ja istutusten hoitotyöt 

 ottaa huomioon eri vuodenaikojen asettamat vaatimukset ul-
koalueiden käytössä 

 käyttää ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavia pienkoneita sekä 
huoltaa niitä 

 tehdä talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustyöt 

 poistaa graffitit tai töherrykset kiinteistön pinnoilta 

 ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta 
oleelliset asiat 

 arvioida omaa työsuoritustaan 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

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

Oppimisen arviointi 
Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 



   OPETUSSUUNNITELMA   44 (59) 

   

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon  
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
voi koostua useammasta osanäytöstä, osallistumalla ulkoalueiden 
hoitotöihin asiakaskohteessa. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelä-
mää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavissa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa äidinkieli, matematiikka ja kielet. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 
ja ulkoalueiden 
hoitotyön suunnittelu 

 

valitsee työmenetel-
män, -välineet ja mate-
riaalit hyväksyttävän 
lopputuloksen saami-
seksi, mutta uusissa 
tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa 
tarvitsee ohjausta 

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
työmenetelmän, -väli-
neet ja materiaalit hy-
väksyttävän lopputu-
loksen saamiseksi 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
työmenetelmän, -vä-
lineet ja materiaalit 
taloudellisen ja laaduk-
kaan lopputuloksen 
saamiseksi 

Ulkoalueiden 
hoitotyön 
kustannustehokas ja 
laadukas 
toteuttaminen 

selviytyy työtehtävästä, 
mutta tarvitsee 
seuraavan työvaiheen 
oivaltamiseen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä 
ja ennakoi tulevat 
työvaiheet toimien oma-
aloitteisesti 

selviytyy työtehtävästä 
sujuvasti ja ennakoi 
tulevat työvaiheet sekä 
huomioi ne toiminnas-
saan toimien oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti 

Laadun merkityksen 
huomioiminen 

toimii kiinteistön 
ulkoalueiden hoitotyölle 
asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii ulkoalueiden 
hoitotöille asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii ulkoalueiden 
hoitotöille asetettujen 
laatutavoitteiden mukai-
sesti ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ulkoalueiden 
hoitotöihin liittyvien 
työmenetelmien 
hallinta 

 

työskentelee valitse-
mallaan työmenetel-
mällä, mutta uusissa 
tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa 
tarvitsee ohjausta 

työskentelee johdon-
mukaisesti valitsemal-
laan työmenetelmällä 

työskentelee johdon-
mukaisesti valitse-
mallaan työmenetelmäl-
lä ja arvioi sen sovel-
tuvuutta työn edetessä 

sopeuttaa ohjattuna 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

sopeuttaa 
omatoimisesti 

ennakoi olosuhdemuu-
toksia ja sopeuttaa 
omatoimisesti työsken-
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työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

telynsä muuttuviin 
olosuhteisiin 

Työvälineiden 
hallinta 

 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein 

käyttää työtehtävässä 
tarvittavia työvälineitä 
oikein ja hyödyntää niitä 
työssään 

huoltaa käyttämänsä 
työvälineet 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 
sekä ilmoittaa vioista 

Materiaalien hallinta käyttää materiaaleja nii-
den ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä lajittelee syntyneet 
jätteet, mutta tarvitsee 
joissakin työvaiheissa 
ohjausta. 

käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
syntyneiden jätteiden 
lajittelusta. 

suunnittelee työnsä 
käyttämiensä materi-
aalien ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii syntynei-
den jätteiden lajittelusta. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lainsäädännön ja 
muiden 
viranomaismääräyst
en ja ohjeiden 
tunteminen 

 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään sekä 
toimii niiden 
edellyttämällä tavalla 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja 
tarvittaessa kertoo 
asiakkaalle 
havaitsemistaan 
epäkohdista 

huomioi työtehtävää 
koskevat säädökset, 
määräykset ja ohjeet 
työskentelyssään ja 
toimii havaitsemiensa 
epäkohtien 
poistamiseksi tilanteen 
edellyttämällä tavalla 

Palveluorganisaation 
tunteminen 

tietää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Asiakaskohteen 
tunteminen 

 

tietää asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
asiakaskohteen 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää asiakas-
kohteen toimintatavat ja 
toimii niiden perusteella 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Sopimusten 
merkitysten 
tunteminen 

tietää kiinteistönhoito-
sopimuksen 
merkityksen hoitotyön 
kannalta 

ymmärtää kiinteistön-
hoitosopimuksen merki-
tyksen hoitotyön 
kannalta 

huomioi kiinteistön-
hoitosopimuksen ehdot 
työssään 

Pienkoneiden käyttö- 
ja huolto-ohjeiden 
tulkitseminen 

tietää valmistajien 
käyttö- ja huolto-
ohjeiden merkityksen 
työn kannalta 

ymmärtää käyttö- ja 
huolto-ohjeita sekä ym-
märtää niiden merkityk-
sen työn kannalta 

käyttää sekä hyödyntää 
työssään valmistajien 
käyttö- ja huolto-ohjeita 
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Nurmikon ja 
istutusten hoito-
ohjeiden tunteminen 

 

tietää nurmikon ja 
istutusten hoito-ohjeita 
ja osaa toimia niiden 
perusteella 

ymmärtää nurmikon ja 
istutusten hoito-ohjeita 
ja osaa toimia niiden 
perusteella 

ymmärtää nurmikon ja 
istutusten hoito-ohjeita 
ja osaa toimia niiden 
perusteella tilanteeseen 
nähden sopivimmalla 
tavalla 

Liikennealueiden 
hoito-ohjeiden 
tunteminen 

 

tietää liikennealueiden 
hoito-ohjeita ja osaa 
toimia niiden 
perusteella 

ymmärtää 
liikennealueiden hoito-
ohjeita ja osaa toimia 
niiden perusteella 

ymmärtää 
liikennealueiden hoito-
ohjeita ja osaa toimia 
niiden perusteella 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Jätehuoltomääräys-
ten hallinta 

tietää paikalliset 
jätehuoltomääräykset ja 
toimii niiden mukaisesti. 

ymmärtää paikallisten 
jätehuoltomääräysten 
merkityksen ja toimii 
määräysten mukaisesti. 

toimii paikallisten 
jätehuoltomääräysten 
mukaisesti sekä edistää 
työssään oma-
aloitteisesti kestävää 
kehitystä. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä 
työssään 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi. 

huolehtii omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä työ-
kyvystään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteissa 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 
eikä muille työyhteisön 
jäsenille 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita ja 
vastaa osaltaan omasta 
ja työyhteisön 
turvallisuudesta 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita, 
havaitsee ja tunnistaa 
ennakoivasti työhönsä 
liittyvät vaarat ja ilmoittaa 
niistä 
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käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 
työvälineet 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä ja varmis-
taa työvälineiden ja ma-
teriaalien turvallisuuden 
sekä poistaa käytöstä ja 
vie huoltoon vialliset työ-
välineet sekä arvioi työ-
välineiden soveltuvuutta 
kyseiseen työhön 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

 

laskee ohjattuna työajan 
ja materiaalimenekit  

laskee työajan ja 
materiaalimenekit, mutta 
toteutumassa on vielä 
poikkeamia 

laskee työajan ja 
materiaalimenekit sekä 
toteuttaa työn sen 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä erilais-
ten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  

tunnistaa eri sidostyh-
mien tarpeita ja huomioi 
niitä toiminnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tarpeet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

 

 

 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa asiallisesti 
palautetta vastaan.  

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa toiminnastaan 
palautetta sovitun 
mukaisesti ja muuttaa 
toimintaansa palautteen 
mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee mahdollisista 
poikkeamista, noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa toiminnastaan 
palautetta omatoimisesti 
ja kehittää toimintaansa 
palautteen perusteella. 
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KONEIDEN KÄSITTELY, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella oman työaikataulunsa 

 suunnitella omaa työtään asiakaskohteen ja työtehtävän mu-
kaisesti 

 tehdä kiinteistöpalvelualalla käytettävien koneiden ajoonläh-
tötarkastuksen 

 ajaa koneita työtehtävän ja kohteen edellyttämällä tavalla 

 liittää ja irrottaa koneisiin kytkettäviä työlaitteita 

 arvioida koneen toimintakuntoa sekä tehdä koneen päivittäi-
set huollot  

 ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta 
oleelliset asiat 

 arvioida omaa työsuoritustaan 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajettavia koneita käytettä-
essä moottorityökoneen kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa 
(traktorikortti). 

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

Oppimisen arviointi 
Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 
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 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon                 
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
voi koostua useammasta osanäytöstä, käyttämällä kiinteistöpalvelu-
alan ajettavia koneita ja niiden työlaitteita asiakaskohteessa. Näyttö- 
ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava 
osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaa-
timuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavissa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa äidinkieli, matematiikka ja kielet. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 
ja koneen käsittelyn 
suunnittelu 

 

valitsee tilanteeseen 
sopivan koneen ja kä-
sittelytavan hyväksyt-
tävän lopputuloksen 
saamiseksi, mutta 
olosuhteiden muuttu-
essa tarvitsee ohjausta 

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
koneen käsittelytavan 
hyväksyttävän 
lopputuloksen 
saamiseksi 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
koneen käsittelytavan 
taloudellisen ja 
laadukkaan 
lopputuloksen 
saamiseksi 

Koneen käsittelyn 
kustannustehokas ja 
laadukas 
toteuttaminen 

tarvitsee seuraavan 
työvaiheen 
oivaltamiseen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä 
ja ennakoi tulevat 
työvaiheet toimien oma-
aloitteisesti 

selviytyy työtehtävästä 
sujuvasti ja ennakoi 
tulevat työvaiheet sekä 
huomioi ne 
toiminnassaan toimien 
oma-aloitteisesti ja 
itsenäisesti 

Laadun merkityksen 
huomioiminen 

toimii koneen 
käsittelylle asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii koneen 
käsittelylle asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii koneen 
käsittelylle asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Koneen käytön 
hallinta 

 

käyttää konetta ja sen 
käyttämiä aineita 
turvallisesti 

käyttää konetta ja sen 
käyttämiä aineita 
turvallisesti sekä 
tarkoituksenmukaisesti 

käyttää konetta ja sen 
käyttämiä aineita 
turvallisesti, 
tarkoituksenmukaisesti 
ja tehokkaasti sekä 
arvioi työsuoritustaan 
työn edetessä 

sopeuttaa ohjattuna 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

ennakoi olosuhdemuu-
toksia ja sopeuttaa 
omatoimisesti työsken-
telynsä muuttuviin 
olosuhteisiin 

Koneen 
käytönaikainen 

suoriutuu koneen 
käytönaikaisesta 

suoriutuu itsenäisesti 
koneen 

suoriutuu itsenäisesti 
koneen 
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kunnon tarkkailu ja 
huolto 

kunnon tarkkailusta ja 
päivittäishuollosta 

käytönaikaisesta 
kunnon tarkkailusta ja 
päivittäishuollosta 

käytönaikaisesta 
kunnon tarkkailusta ja 
päivittäishuollosta sekä 
arvioi työsuoritustaan 

huoltaa käyttämänsä 
työvälineet 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 

huoltaa huolellisesti 
käyttämänsä työvälineet 
sekä ilmoittaa vioista 

Koneen käyttämien 
aineiden käsittely 

käsittelee koneen 
käyttämiä aineita 
turvallisesti sekä 
huolehtii 
asianmukaisesti 
syntyneistä jätteistä. 

käsittelee koneen 
käyttämiä aineita niiden 
ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 
sekä huolehtii 
asianmukaisesti 
syntyneistä jätteistä. 

käsittelee koneen käyt-
tämiä aineita tehok-
kaasti sekä niiden omi-
naisuuksien edellyttä-
mällä tavalla ja huolehtii 
asianmukaisesti 
syntyneistä jätteistä. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lainsäädännön ja 
muiden 
viranomaismääräys-
ten ja ohjeiden 
tunteminen 

 

huomioi määräykset 
työskentelyssään ja 
toimii niiden 
edellyttämällä tavalla 

huomioi määräykset 
työskentelyssään ja 
tarvittaessa ilmoittaa 
havaitsemistaan 
epäkohdista 

huomioi määräykset 
työskentelyssään ja 
toimii havaitsemiensa 
epäkohtien 
poistamiseksi tilanteen 
edellyttämällä tavalla 

Palveluorganisaation 
tunteminen 

 

tietää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 

ymmärtää 
palveluorganisaationsa 
toimintatavat ja toimii 
niiden perusteella 
tilanteeseen nähden 
sopivimmalla tavalla 

Sopimusten 
merkitysten 
tunteminen 

tietää koneen käyttöä, 
huoltoa ja korjausta 
koskevien sopimusten 
merkityksen koneen 
käytön kannalta 

ymmärtää koneen 
käyttöä, huoltoa ja 
korjausta koskevan 
sopimuksen merkityksen 
koneen käytön kannalta 

huomioi koneen 
käyttöä, huoltoa ja 
korjausta koskevien 
sopimusten ehdot 
työssään 

Käyttö- ja huolto-
ohjeiden 
tulkitseminen 

 

tietää koneen käyttö- ja 
huolto-ohjeiden 
merkityksen koneen 
käytön kannalta 

ymmärtää koneen 
käyttö- ja huolto-ohjeiden 
merkityksen koneen 
käytön kannalta 

käyttää ja hyödyntää 
työssään koneen 
käyttö- ja huolto-ohjeita 

Koneiden tekniikan 
tunteminen 

 

tietää keskeisimpien 
koneiden toiminnan 
periaatteet sekä päivit-
täishuollon kohteet 

ymmärtää keskeisimpien 
koneiden toiminnan 
periaatteet sekä 
päivittäishuollon kohteet 

ymmärtää keskei-
simpien koneiden 
toiminnan periaatteet ja 
päivittäishuollon koh-
teet sekä osaa opastaa 
muita koneen tekniik-
kaan liittyvissä asioissa 
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Vaarallisia jätteitä 
koskevien 
jätehuoltomääräyste
n tunteminen 

tietää paikalliset 
vaarallisia jätteitä 
koskevat 
jätehuoltomääräykset ja 
toimii niiden mukaisesti. 

ymmärtää paikallisten 
vaarallisia jätteitä koske-
vien jätehuoltomääräys-
ten merkityksen ja toimii 
määräysten mukaisesti. 

toimii vaarallisten 
jätteiden kanssa 
paikallisten jätehuol-
tomääräysten mukai-
sesti ja opastaa muita. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

asennoituu myöntei-
sesti turvalliseen 
toimintaan sekä välttää 
riskejä työssään 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi. 

huolehtii omasta fyysi-
sestä ja psyykkisestä 
työkyvystään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteis
sa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteiss
a 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteis
sa 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 
eikä muille työyhteisön 
jäsenille 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita ja 
vastaa osaltaan omasta 
ja työyhteisön 
turvallisuudesta 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita, 
havaitsee ja tunnistaa 
ennakoivasti työhönsä 
liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä 

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmene-
telmiä ja varmistaa työ-
välineiden ja materiaa-
lien turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 
työvälineet 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suojai-
mia, työvälineitä ja työ-
menetelmiä ja varmis-
taa työvälineiden ja 
materiaalien turvallisuu-
den sekä poistaa käy-
töstä ja vie huoltoon 
vialliset työvälineet sekä 
arvioi työvälineiden 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

laskee ohjattuna 
työajan ja 
materiaalimenekit  

laskee työajan ja 
materiaalimenekit, mutta 
toteutumassa on vielä 
poikkeamia 

laskee työajan ja 
materiaalimenekit sekä 
toteuttaa työn sen 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 
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Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä eri-
laisten ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  

tunnistaa eri sidostyh-
mien tarpeita ja huomioi 
niitä toiminnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tarpeet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

 

 

 

noudattaa työaikoja ja 
toimii ohjattuna 
työohjeiden mukaisesti, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
sekä ottaa asiallisesti 
palautetta vastaan. 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa toiminnastaan 
palautetta sovitun 
mukaisesti ja muuttaa 
toimintaansa palautteen 
mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee mahdol-
lisista poikkeamista, 
noudattaa vaitiolovel-
vollisuutta sekä ottaa 
toiminnastaan palau-
tetta omatoimisesti ja 
kehittää toimintaansa 
palautteen perusteella. 

 

 

LV-JÄRJESTELMIEN HUOLTO, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 

 paikantaa LV-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja tun-
nistaa niiden aiheuttajat 

 arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden 

 tehdä normaalit LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot ja 
korjaukset sekä niihin liittyvät työt  

 pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat 

 opastaa käyttäjät tilapäisjärjestelyiden osalta 

 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 

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

Oppimisen arviointi 
Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 
Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, joka voi koostua 
useammasta osanäytöstä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla 



   OPETUSSUUNNITELMA   55 (59) 

   

osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tut-
kinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hal-
linta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamista-
vat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, joka 
voi koostua useammasta osanäytöstä, osallistumalla LV-järjestelmien 
huoltotöihin asiakaskohteessa. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelä-
mää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä kiinteistöpalvelualalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kiinteistöpalvelujen tehtäviä sovelletaan seuraavassa yhteisten tut-
kinnon osien opetuksessa, matematiikka. 
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Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työskentelyn 
ja LV-huoltotöiden 
suunnittelu 

valitsee ohjeistettuna 
tilanteeseen työmene-
telmän, -välineet ja ma-
teriaalit hyväksyttävän 
lopputuloksen saami-
seksi 

valitsee tilanteeseen 
tarkoituksenmukaisen 
työmenetelmän, -väli-
neet ja materiaalit hy-
väksyttävän lopputu-
loksen saamiseksi 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvan 
työmenetelmän, -väli-
neet ja materiaalit talou-
dellisen ja laadukkaan 
lopputuloksen saami-
seksi 

LV-huoltotöiden 
taloudellinen ja 
laadukas 
toteuttaminen 

selviytyy työtehtävästä, 
mutta tarvitsee 
seuraavan työvaiheen 
oivaltamiseen ohjausta 

selviytyy työtehtävästä 
ja ennakoi tulevat 
työvaiheet toimien oma-
aloitteisesti 

selviytyy työtehtävästä 
sujuvasti ja ennakoi 
tulevat työvaiheet sekä 
huomioi ne 
toiminnassaan toimien 
oma-aloitteisesti ja 
itsenäisesti 

toimii ohjeistettuna 
työlle asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii työlle asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti. 

toimii työlle asetettujen 
laatutavoitteiden 
mukaisesti ja kehittää 
toimintaansa 
laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
 välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

LV-huoltotöihin 
liittyvien 
työmenetelmien 
hallinta 

työskentelee ohjatusti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä 
ohjeiden mukaisesti 

työskentelee 
valitsemallaan 
työmenetelmällä ja 
arvioi sen soveltuvuutta 
työn edetessä 

työskentelee 
itsenäisesti 
valitsemallaan 
työmenetelmällä ja 
arvioi sen soveltuvuutta 
työn edetessä 

sopeuttaa ohjattuna 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

sopeuttaa 
omatoimisesti 
työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

ennakoi 
olosuhdemuutoksia ja 
sopeuttaa 
omatoimisesti 
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työskentelynsä 
muuttuviin olosuhteisiin 

LV-huoltotöihin 
liittyvien 
työvälineiden ja 
materiaalin hallinta 

käyttää ja huoltaa 
työvälineitä ohjattuna 
ohjeiden mukaisesti 

käyttää ja huoltaa 
tarvittavia työvälineitä 
ohjeiden mukaisesti 

valitsee tilanteeseen 
parhaiten soveltuvat 
työvälineet, käyttää niitä 
oikein sekä huoltaa 
käyttämänsä välineet 

käyttää materiaaleja 
niiden ominaisuuksien 
edellyttämällä tavalla 

käyttää materiaaleja 
huolellisesti ja 
taloudellisesti 

hyödyntää materiaalien 
ominaisuuksia työssään 

lajittelee jätteet 
opastettuna. 

lajittelee jätteet ohjeiden 
mukaan. 

pitää työympäristön 
puhtaana ja 
järjestyksessä koko 
työvaiheen ajan ottaen 
huomioon kierrätyksen 
ja lajittelun merkityksen. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

LVI-piirustusten 
tulkitseminen 

valitsee ja laskee 
ohjeistettuna LVI-
piirustuksista työhön 
tarvittavan materiaalin 

valitsee ja laskee LVI-
piirustuksista työhön 
tarvittavan materiaalin 

valitsee ja laskee LVI-
piirustuksista työhön 
tarvittavan materiaalin 
sekä käyttää materi-
aalia taloudellisesti 

LV-huoltotöihin 
liittyvien materiaalien 
ominaisuuksien 
tunteminen 

tunnistaa LV-
huoltotöihin käytettäviä 
laitteita ja materiaaleja. 

valitsee LV-huoltotöihin 
tarkoituksenmukaisesti 
käytettävät laitteet ja 
materiaalit. 

valitsee LV-huoltotöissä 
tarkoituksenmukaisesti 
käytettävät laitteet ja 
materiaalit sekä ottaa 
huomioon materiaalin 
fysikaaliset ominai-
suudet. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan sekä 
välttää riskejä työssään 

vastaa toimintansa 
turvallisuudesta 

kehittää toimintaansa 
turvallisemmaksi. 

huolehtii omasta fyysisestä 
ja psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii omatoimisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 

huolehtii aktiivisesti 
omasta fyysisestä ja 
psyykkisestä työkyvys-
tään 
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tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja 
paloturvallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palo-
turvallisuustilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiapu- ja palo-
turvallisuustilanteissa 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita eikä 
aiheuta vaaraa itselleen 
eikä muille työyhteisön 
jäsenille 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita ja 
vastaa osaltaan omasta 
ja työyhteisön 
turvallisuudesta 

noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita, ha-
vaitsee ja tunnistaa en-
nakoivasti työhönsä 
liittyvät vaarat ja ilmoit-
taa niistä 

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 
poistaa käytöstä ja vie 
huoltoon vialliset 
työvälineet 

käyttää turvallisesti 
ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä 
ja työmenetelmiä ja 
varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turval-
lisuuden sekä poistaa 
käytöstä ja vie huoltoon 
vialliset työvälineet sekä 
arvioi työvälineiden so-
veltuvuutta kyseiseen 
työhön 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

 

laskee ohjattuna työajan ja 
materiaalimenekit  

laskee työajan ja 
materiaalimenekit, 
mutta toteutumassa on 
vielä poikkeamia 

laskee työajan ja 
materiaalimenekit sekä 
toteuttaa työn sen 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 

 

arvioi omaa työtään ja 
kehittää sitä 

arvioi omaa työtään 
laatuvaatimusten 
mukaisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä erilaisten 
ihmisten kanssa 

toimii rakentavassa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa 

edistää rakentavaa yh-
teistyössä erilaisten ih-
misten kanssa  

tunnistaa eri sidostyhmien 
tarpeita ja huomioi niitä toi-
minnassaan 

huomioi toiminnassaan 
eri sidosryhmien tar-
peet 

suunnittelee työtään eri 
sidosryhmien tarpeiden 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

 

 

 

noudattaa työaikoja ja toimii 
ohjattuna työohjeiden 
mukaisesti, noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta sekä 
ottaa asiallisesti palautetta 
vastaan. 

noudattaa työaikoja ja 
annettuja työohjeita, 
noudattaa vaitiolovel-
vollisuutta sekä ottaa 
toiminnastaan palautet-
ta sovitun mukaisesti ja 
muuttaa toimintaansa 
palautteen mukaisesti. 

noudattaa työaikoja ja 
neuvottelee mahdol-
lisista poikkeamista, 
noudattaa vaitiolovel-
vollisuutta sekä ottaa 
toiminnastaan palautet-
ta omatoimisesti ja 
kehittää toimintaansa 
palautteen perusteella. 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

Vapaasti valittavat tutkinnon osat valitaan Yhteisten ja vapaasti valittavat tutkinnon osat -
opetussuunnitelman tarjonnasta. 

 


