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PINTAKÄSITTELYALAN 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 

 

Pintakäsittelyalan 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
http://www.edusampo.fi/
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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 

 

Rakennusten korjausmaalaus, 45 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työselostusten ja annettujen 
ohjeiden mukaan työkokonaisuutena korjattavissa rakennuksissa 
tehtäviä sisämaalaustöitä.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä 
ja harjoja 

 tehdä ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut 

 irrottaa työn suoritusta haittaavia listoituksia ja muita kom-
ponentteja (esim. ovien heloituksia, sähkökatkaisijoiden 
suojakilpiä, valaisimia jne.) 

 tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten pesut ja muut tartunnan 
varmistamiseksi tehtävät käsittelyt 

 tehdä työvaiheiden välillä suoritettavat hionnat ja pölynpois-
tot käsin ja koneellisesti 

 poistaa vanhoja maalipintoja 

 tehdä työhön liittyvät tasoitukset, kittaukset ja silotukset 

 maalata käsityövälineillä vesi- ja liuotinohenteisilla maali-
tuotteilla 

 käyttää tarpeen mukaan henkilökohtaisia suojavaatteita ja 
suojaimia 

 käyttää ja huoltaa tarvitsemiaan työvälineitä 

 kiinnittää helposti käsiteltäviä vapaakohdisteisia tapetteja 
normaalikorkuisiin asuinhuoneisiin 

 poistaa maalaustyön valmistuttua työnaikaiset suojaukset 

 asentaa paikoilleen työajaksi poistetut listoitukset ja muut 
rakennusosat 

 keskeisimmät maalaustöiden työsuojeluun liittyvät normit ja 
niistä aiheutuvat toimenpiteet 

 tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat 
asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suo-
rittamiseen 

 tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan ensiavun an-
non 

 tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvät 
asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittami-
seen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
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olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan Maalaus RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatu-
vaatimuksia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä korjaus-
maalaustyökokonaisuuden työkohteessa. Ensiaputaidot sekä työ-
turvallisuuskortin ja tulityökortin edellyttämä osaaminen osoitetaan 
erikseen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaa-
minen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssä-oppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henki-lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi  

 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL -käsikir-

jassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuksia. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus osaa hahmottaa eri työ-
vaiheiden toteuttamis-
järjestyksen vähäisellä 
ohjauksella  

osaa suunnitella eri työ-
vaiheiden toteuttamis-
järjestyksen 

valitsee aloitus- ja lope-
tuskohdat tarkoituksen-
mukaisesti 

etenee työssään järjes-
telmällisesti, jotta pin-
taan ei muodostu häirit-
seviä työsaumoja 

pystyy korjaamaan työ-
suunnitelmaa työn kes-
täessä 

Työkokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen 
avulla valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttä-
vään käsittelyn lopputu-
lokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen avulla valmiin 
pinnan laatuvaatimuk-
set täyttävään käsittelyn 
lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti val-
miin pinnan laatuvaati-
mukset täyttävään kä-
sittelyn lopputulokseen 

tekee työn niin, että lop-
putulos vaatii vähäisiä 
paikkauksia 

tekee työn valmiiksi 
kohtuullisessa ajassa  

tekee työn valmiiksi jou-
tuisasti ja siten, että 
työn lopputulos vastaa 
sellaisenaan RYL-mää-
ritelmien mukaista laa-
tutasoa 

Oman työn arviointi tiedostaa oman osaami-
sensa puutteet, kun tar-
vitsee apua 

osaa arvioida omaa 
suoritustaan suhteessa 
laatuvaatimuksiin 

korjaa työtapojaan työn 
kuluessa 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

kysyy neuvoa tarvitta-
essa. 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä kustannusvaiku-
tuksia. 

on oma-aloitteinen ja 
työskentelee vastuun-
tuntoisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suojaukset ja muut 
valmistelutyöt 

kiinnittää oikein suo-
jausmateriaaleja ja ky-
kenee avustamaan te-
line- ja muissa valmiste-
lutöissä 

suoriutuu valmistelu-
töistä työvaiheittain an-
nettavien ohjeiden mu-
kaisesti  

tekee tarvittavat valmis-
telutyöt itsenäisesti en-
nakkoon annettuja oh-
jeita noudattaen 
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Irrotus ja kiinnitys osaa käyttää irrotus- ja 
kiinnitystyökaluja tarkoi-
tuksenmukaisesti 

suorittaa irrotukset ja 
kiinnitykset huolellisesti 
ja huolehtii irrotettujen 
osien merkkauksesta ja 
tallessapidosta 

osaa arvioida maa-
lausta haittaavien osien 
irrotus- ja suojaustar-
vetta 

Pesut ja muut esikä-
sittelyt 

suorittaa pesuja ja 
muita esikäsittelyjä an-
nettujen ohjeiden mu-
kaisesti 

tekee tarvittavat esikä-
sittelyt työselostuksen 
mukaan itsenäisesti 

pystyy arvioimaan esi-
käsittelytarvetta itsenäi-
sesti 

Maalinpoisto suorittaa maalinpoisto-
työtä ohjeiden mukai-
sesti 

suorittaa maalinpoistot 
työselostuksen perus-
teella itsenäisesti 

suorittaa maalinpoistot 
tehokkaasti  

Kittaus, silotus, ta-
soitus 

tekee työn niin, että tar-
vitaan vähäisiä lisäosit-
teluita ja -hiontoja 

tekee työn niin, että se 
on sellaisenaan valmis 
seuraavaan käsittelyvai-
heeseen 

pystyy valitsemaan kit-
taus- ja silotusmateriaa-
lit tarpeen mukaan 

Hiontatyö tekee hiontatyöt annet-
tujen ohjeiden mukai-
sesti 

osaa valita työselostuk-
sen perusteella hionta-
materiaalin karkeuden 

osaa arvioida hiomatar-
peen ja suorittaa hionta-
työn tehokkaasti  

Maalausvälineiden 
käyttö 

käyttää oikeita käsiot-
teita siveltimistä ja 
muista työkaluista sekä 
säilyttää käyttämänsä 
välineet koko ajan käyt-
tökuntoisina 

työskentelee siten, että 
nestemäiset materiaalit 
eivät roisku tarpeetto-
masti ympäristöön 

valitsee parhaiten sopi-
van maalausvälineen 
kulloiseenkin työvaihee-
seen  

Sively- ja telaus-
suunnat 

ottaa huomioon pääva-
lon tulosuunnat 

ottaa huomioon kohteen 
muodot ja materiaalin 
pintarakenteen 

viimeistelee työn huolel-
lisesti pääasiassa yh-
densuuntaisilla vedoilla 

Rajaukset tekee rajaukset oike-
assa järjestyksessä ja 
oikealle etäisyydelle 
kulmista ja listoituksista 

tekee rajaukset suoriksi 
ja tasaisiksi, eikä niiden 
pintastruktuuri erotu 
häiritsevästi varsinai-
sesta pintakäsittelystä 

tekee rajaukset terävä-
kulmaisiksi ja kauttaal-
taan yhdenmukaisiksi 

Lopullinen pinta tekee pinnan niin, ettei 
siihen jää harvoja koh-
tia, valumia tai kasautu-
mia 

 

tekee pinnan riittävän 
paksuksi, tasaväriseksi 
ja kauttaaltaan saman-
kiiltoiseksi  

tekee pinnan niin, että 
työmenetelmästä joh-
tuva jälki on tasalaatui-
nen ja pinnalla ei ole 
häiritseviä epäpuhtauk-
sia 

Tapetointi kiinnittää helposti käsi-
teltäviä perustapetteja 
ohjeiden mukaisesti. 

käyttää työhön hyvin 
soveltuvia työvälineitä.  

osaa kiinnittää perusta-
petteja itsenäisesti 
RYL-ohjekirjassa määri-
teltyjen laatuvaatimus-
ten mukaisesti. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotetietous tuntee tavallisimpien 
korjausmaalauksessa 
käytettävien maalityyp-
pien peruseroavaisuu-
det 

tuntee maalityyppien 
soveltuvuuden erilaisille 
alustoille 

osaa arvioida rasitus-
luokituksen (RYL) mu-
kaisia vaatimuksia ma-
teriaalivalinnoille 

Työselostuksen ym-
märtäminen 

tarvitsee vähäistä apua 
ammattiterminologian ja 
käsitteiden ymmärtämi-
sessä 

ymmärtää ilman apua 
työselostuksessa maini-
tut käsitteet 

ymmärtää työselostuk-
sessa mahdollisia ole-
via puutteita ja pieniä 
virheellisyyksiä 

Suunnittelu ja las-
kenta 

osaa arvioida materiaa-
lien menekkiä. 

osaa arvioida työhön 
tarvittavaa työaikaa. 

osaa laskea työkohteen 
pinta-aloja. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

 

havaitsee selvät ongel-
matilanteet, mutta tarvit-
see apua niiden ratkaise-
miseen 

havaitsee aikataulun to-
teutumista ja työn laatua 
vaarantavat ongelmati-
lanteet sekä ryhtyy itse-
näisesti selvittämään 
niitä 

osaa ratkaista ongelmia 
ja korjata työsuoritusta 
työn aikana  

 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii työyhteisössä työ-
ryhmän jäsenenä  

toimii joustavasti keskustelee rakentavasti 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työtä saa-
miensa ohjeiden mukaan 

on huolellinen  tekee työtä siististi ja tar-
kasti 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

omaa työturvallisuuskor-
tissa vaadittavat tiedot ja 
taidot 

suojautuu maaliroiskeilta 
ja liuotinaltistukselta huo-
lellisesti  

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä. 

käsittelee liuotinmaaleja 
ja liuottimia paloturvalli-
sesti 

huolehtii liuotinaineista ja 
kuivuvista öljyistä  

 

käyttää hengityssuo-
jainta tarvittaessa 
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käyttää suojavaatteita ja 
–käsineitä tarvittaessa 

  

omaa tulityökorttiin vaa-
dittavat tiedot ja taidot 

  

osaa antaa ensiapua, 
mutta suorituksessa on 
puutteita.  

osaa antaa ensiapua.  

 

 

Uudisrakennusmaalaus, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennustyömailla tehtäviä 
laajojen pintojen sisämaalaustöitä työselostusten ja annettujen oh-
jeiden mukaisesti. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä 
ja harjoja 

 suorittaa ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja muut 
valmistelutyöt 

 osaa arvioida pintakäsiteltävän pinnan laatuvaatimuksien 
täyttymisen ja reklamoida puutteista ennen oman työn aloi-
tusta 

 tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten hionnat, puhdistukset ja 
pohjustuskäsittelyt 

 tehdä kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelyt 

 suorittaa käsityömenetelmin tehtävät pienehköt hiekkata-
soitetyöt 

 tehdä kittaukset ja silotukset 

 maalauskäsittelyjen väliin tarvittavat hionnat  

 maalaustyöt teloilla ja siveltimillä uudisrakennusmaalauk-
sessa käytettävillä maaleilla 

 tehdä rajaustyöt käsityövälineillä  

 kiinnittää maalattavia seinänpäällysteitä (lasikuitukankaita 
tms.) 

 ruiskumaalauksen suoritustekniikan niin, että pystyy maa-
laamaan tasopintoja 

 laittaa ruiskumaalauslaitteen käyttökuntoon, pestä laitteis-
ton ja vaihtaa värin 

 tehdä maalin tai pölynsidonta-aineen levityksen korkeapai-
nelaitteilla 

 toimia ammattihenkilön apuna ruiskutasoitetyössä niin, että 
hoitaa laitteiston käyttö- ja huoltotyöt sekä tasoitteen se-
koittamisen ja annostelun 

 laskea työkustannuksia 

 tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet 

 selviytyä työtilanteista englannin kielellä. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan Maalaus RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatu-
vaatimuksia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ammattitaitovaati-
musten keskeisiltä osilta rakennusten sisämaalauksien työkoh-
teessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaami-
nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta 

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus osaa hahmottaa eri työ-
vaiheiden toteuttamis-
järjestyksen vähäisellä 
ohjauksella  

osaa suunnitella eri työ-
vaiheiden toteuttamis-
järjestyksen sekä ete-
nee työssään järjestel-
mällisesti, pintaan ei 
muodostu häiritseviä 
työsaumoja 

valitsee aloitus- ja lope-
tuskohdat tarkoituksen-
mukaisesti sekä pystyy 
korjaamaan työsuunni-
telmaa työn kestäessä 

Työkokonaisuuden 
hallinta 

pääsee ohjauksen 
avulla valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttä-
vään lopputulokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen avulla valmiin 
pinnan laatuvaatimuk-
set täyttävään lopputu-
lokseen 

tarkastaa työkohteen 
ennen käsittelyä ja il-
moittaa havaitsemis-
taan puutteista sekä 
pääsee lähes itsenäi-
sesti valmiin pinnan laa-
tuvaatimukset täyttä-
vään lopputulokseen 

tekee työn niin, että lop-
putulos vaatii vähäisiä 
paikkauksia 

tekee työn valmiiksi 
kohtuullisessa ajassa 

tekee työn valmiiksi jou-
tuisasti, ja lopputulos 
vastaa sellaisenaan 
RYL -määritelmien mu-
kaista laatutasoa 

Oman työn arviointi tiedostaa oman osaami-
sensa puutteet, kun tar-
vitsee apua. 

osaa arvioida omaa 
suoritustaan suhteessa 
laatuvaatimuksiin. 

korjaa työtapojaan työn 
kuluessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Valmistelutyöt  kiinnittää oikein suo-
jausmateriaaleja ja ky-
kenee avustamaan 
muissakin valmistelu-
töissä 

suoriutuu valmistelu-
töistä työvaiheittain an-
nettavien ohjeiden mu-
kaisesti  

tekee tarvittavat valmis-
telutyöt itsenäisesti en-
nakkoon annettuja oh-
jeita noudattaen 

Esikäsittelyt  osaa suoritustekniikat  tekee esikäsittelyt saa-
tuaan ohjeita 

tekee esikäsittelyt työ-
selostuksen mukaan it-
senäisesti  
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Levyjen saumaustyöt tekee saumauksia, 
mutta tarvitsee ohjausta 
ja joutuu tekemään kor-
jauksia 

tekee saumaukset val-
miiksi jatkokäsittelyille 

tekee saumattavista 
kulmista suoria 

Kittaus, silotus, ta-
soitus 

käyttää liippaa ja lastoja 
oikeilla käsiotteilla 

osaa tasoituksen mene-
telmällisesti, mutta tar-
vitsee ohjausta aloituk-
sessa 

osaa oma-aloitteisesti 
suorittaa vähäiset oikai-
supaikkaukset ennen 
tasoitusta 

tekee työn niin, että tar-
vitaan lisähiontaa ja/tai 
osittaisia paikkauksia 

tekee työn niin, että tar-
vitaan vähäisiä lisäosit-
teluita ja -hiontoja 

tekee työn niin, että se 
on sellaisenaan valmis 
seuraavaan käsittelyvai-
heeseen 

Ruiskutasoitus käynnistää ruiskutasoi-
telaitteiston oikeassa 
järjestyksessä sekä 
puhdistaa laitteiston tar-
koituksenmukaisesti 
käytön jälkeen 

valmistaa pohja- ja pin-
tatasoitteet oikeaan 
vahvuuteen 

osaa säätää ilmanpai-
neen ja vaihtaa suutti-
men 

Ruiskumaalaus laittaa ruiskumaalaus-
laitteen käyttökuntoon 
ja pystyy maalaamaan 
tasopintaa sekä tekee 
ruiskun käytön jälkeiset 
pesut ja puhdistukset 

ruiskuttaa silmämääräi-
sesti tasaisen maalikal-
von levylle sekä tekee 
ruiskun käytön jälkeiset 
pesut ja puhdistukset 
huolellisesti 

ruiskuttaa oikealla pe-
rustekniikalla peittävän 
ja valumattoman maali-
kalvon pystytasopin-
nalle 

Seinäpäällystys osaa maalattavien sei-
nänpäällysteiden kiinni-
tystekniikan, mutta tar-
vitsee ohjausta 

tekee työn saamiensa 
ohjeiden mukaisesti il-
man jatkuvaa ohjausta  

tekee työn itsenäisesti 
työselityksen mukaan 

Maalaustyö käyttää oikeita käsiot-
teita siveltimistä ja 
muista työkaluista sekä 
säilyttää käyttämänsä 
välineet koko ajan käyt-
tökuntoisina. 

tekee tarvittavat rajauk-
set ja telamaalaukset 
yleisten maalausperi-
aatteiden mukaisesti. 

tekee työn niin, että 
maalaustyön laatu vas-
taa kokonaisuudessaan 
vaadittua lopputulosta. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Maalimateriaalit tuntee tavallisimpien 
uudismaalauksessa 
käytettävien maalityyp-
pien eroavaisuudet 

tuntee maalityyppien 
soveltuvuuden erilaisille 
alustoille ja tietää tuot-
teiden työaikaiselle va-
rastoinnille asetetut 
vaatimukset 

osaa arvioida rasitus-
luokituksen (RYL) mu-
kaisia vaatimuksia ma-
teriaalivalinnoille 
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Työselostuksen ym-
märtäminen 

tarvitsee apua ammatti-
terminologian ja käsit-
teiden ymmärtämisessä 

tarvitsee vähäistä apua 
ammattiterminologiaan 
liittyvissä tulkinnoissa 

ymmärtää ilman apua 
työselostuksessa tarkoi-
tetut käsittelyvaiheet 

Rakennuspiirustus-
ten hallinta 

osaa tulkita oikein mitta-
kaavamerkintöjä 

osaa oman työnsä kan-
nalta merkitykselliset ra-
kennuspiirustusmerkin-
nät 

osaa tulkita oikein ra-
kennusten pohja-, leik-
kaus- ja julkisivupiirrok-
sia 

Laitetuntemus tietää eri ruiskumaa-
lauslaitetyyppien toimin-
nalliset erot  

tietää tasoiteruiskun toi-
mintaperiaatteen 

tuntee tasoiteruiskun ja 
tavallisimpien ruisku-
maalauslaitteiden tekni-
sen rakenteen  

 osaa säätää hajo-
tusilma- ja suurpaine-
ruiskua  

osaa säätää hajo-
tusilma- ja suurpaine-
ruiskua ruiskutustilan-
teen mukaan 

Matematiikka ja 
luonnontieteet 

osaa laskea työkohteen 
pinta-aloja.  

osaa arvioida työhön 
tarvittavaa työaikaa. 

osaa arvioida materiaa-
lien menekkiä. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

havaitsee selvät ongel-
matilanteet, mutta tarvit-
see apua niiden ratkaise-
miseen 

havaitsee aikataulun to-
teutumista ja työn laatua 
vaarantavat ongelmati-
lanteet sekä ryhtyy itse-
näisesti selvittämään 
niitä 

osaa ratkaista ongelmia 
ja korjata työsuoritusta 
työn aikana  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

osaa toimia työyhtei-
sössä ja työryhmän jäse-
nenä ja selviytyy työtilan-
teista tarvittaessa myös 
vieraalla kielellä 

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi 

toimii joustavasti työyh-
teisössä ja työryhmän jä-
senenä 

Ammattietiikka on täsmällinen työajoissa 
ja noudattaa työohjeita 

on huolellinen ja tarkka arvostaa ja kehittää 
omaa työtään  

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä sekä 
käyttää tarvittaessa hen-
kilökohtaisia suojaimia. 

käyttää ergonomisesti 
suositeltavia työtapoja ja 
–asentoja sekä suojaa 
ihonsa huolellisesti maa-
lialtistukselta. 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä 
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VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 60 OSP 

 

Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja kykenee työparina tai työryhmän jäse-
nenä tekemään omakoti-, rivi- tai paritalojen ulkomaalaustöitä.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 huolehtia työkohteen siisteydestä ja suojauksista 

 suunnitella työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia maa-
limääriä 

 tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten pesut, homeen- ja 
maalinpoistot sekä pohjustukset 

 tehdä pientalon ulkopuolisten katto-, seinä-, ikkunanpuite-, 
ovi-, sokkeli- ja täydentävien rakenteiden suojakäsittely- ja 
maalaustöitä 

 käyttää turvallisesti ulkomaalauskohteissa käytettäviä maa-
leja  

 mitata ja valvoa työkohteen maalausolosuhteita  

 käyttää ja huoltaa ulkomaalaustyössä tarvittavia työväli-
neitä 

 käyttää henkilönostimia turvallisuusmääräysten ja ohjeiden 
mukaisesti 

 liikkua turvallisesti työmaaolosuhteissa sekä käyttää teli-
neitä oikein ja määräyksiä noudattaen 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan Maalaus RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatu-
vaatimuksia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla mikrotuen 
tehtävissä palvelinjärjestelmää ylläpitäen. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-
teita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 
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 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL -käsikir-

jassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuksia. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta  

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

asennoituu työhönsä 
yritteliäästi ja kysyy 
neuvoa tarvittaessa 

toimii yritteliäästi ja ar-
vioi työnsä kustannus-
vaikutuksia 

toimii aloitteellisesti ja 
yritteliäästi työyhteisön 
toimintaperiaatteiden 
mukaan 

Suunnitelmallisuus tarvitsee ohjausta ulko-
maalaustyön aloituk-
sessa ja vaiheistuk-
sessa 

tarvitsee vähäistä oh-
jausta työn aloituksessa 
ja vaiheistuksessa 

etenee työssään itse-
näisesti ohjeita noudat-
taen 

Oman työn arviointi tiedostaa omat puut-
teensa ja pyytää apua 
tarvittaessa 

arvioi omaa työtään 
suhteessa laatuvaati-
muksiin 

arvioi omaa työtään 
suhteessa laatuvaati-
muksiin ja korjaa tarvit-
taessa toimintaansa  
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Kestävä kehitys tunnistaa työkohteen 
suojaustarpeet ja synty-
vät jätteet. 

tekee suojaustoimet ja 
jätteiden käsittelyn oh-
jeiden mukaisesti.  

pitää työkohteen siistinä 
ja järjestyksessä ja huo-
lehtii jätteiden asianmu-
kaisesta hävittämisestä. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suojaukset ja esival-
mistelut 

tekee ohjattuna suo-
jauksia ja asentaa teli-
neen paikoilleen 

tekee tarvittavat esival-
mistelut vähäisin kor-
jauksin 

tekee tarvittavat suo-
jaukset ja esivalmistelut 
itsenäisesti 

Esikäsittelyt suorittaa ohjattuna tar-
vittavat pesut, homeen-
poistot, harjaukset sekä 
maalinpoistot 

tekee ohjeistuksen mu-
kaiset esikäsittelyt työ-
selostuksen mukaiseen 
laatutasoon 

tekee esikäsittelyt itse-
näisesti ja tehokkaasti 
työselostuksen edellyt-
tämään laatutasoon 

Painepesulaitteen 
käyttö 

osaa käyttää painepe-
sulaitetta 

käyttää pesuainetta tar-
koituksenmukaisesti 

käyttää painepesulai-
tetta ja pesuainetta te-
hokkaasti 

Ruosteenesto, oksa-
lakkaus, kittaus, 
paikkaus 

suorittaa ohjattuna kä-
sittely-yhdistelmän mu-
kaiset käsittelyt 

tekee työohjeiden mu-
kaiset käsittelyt itsenäi-
sesti 

toimii itsenäisesti siten, 
että työ on jatkokäsitte-
lykelpoinen sellaise-
naan 

Pohjustukset, maa-
laustyö 

hallitsee opastettuna ul-
komaalaustyössä tarvit-
tavat työmenetelmät 

tekee ulkomaalaustöitä 
ohjeiden mukaiseen 
laatutasoon 

pystyy ulkomaalaustöi-
den itsenäiseen suorit-
tamiseen työselostuk-
sessa määriteltyyn laa-
tutasoon 

Työvälinehuolto huoltaa käyttämänsä 
välineet. 

huoltaa ja varastoi työ-
välineensä asianmukai-
sesti. 

purkaa ja varastoi työ-
välineet, työpukit ja teli-
neet. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotetietous osaa nimetä tärkeim-
mät pientalojen ulko-
maalauksessa käytetyt 
maalityypit 

tuntee maalityyppien so-
veltuvuuden erilaisille 
alustoille 

osaa valita ja käyttää 
erilaisia maalityyppejä 
työselityksen mukai-
sesti 

Työselostuksen ym-
märtäminen 

tarvitsee opastusta am-
mattiterminologian ym-
märtämiseen 

ymmärtää terminologiaa 
ja tarvittaessa pyytää 
apua 

ymmärtää työselostuk-
sen ilman apua 
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Matematiikka osaa laskea pinta-aloja osaa arvioida materiaa-
lien menekkiä 

osaa arvioida työsuori-
tuksiin tarvittavaa työai-
kaa 

Työvälineiden tunte-
mus 

tuntee tavallisimmat ul-
komaalaustyössä käy-
tetyt työvälineet 

osaa valita soveltuvat 
työvälineet ulkomaalaus-
työssä tarvittaviin työsuo-
rituksiin 

tuntee maalityyppien 
asettamat vaatimukset 
työvälinevalinnoille 

Kestävä kehitys siivoaa työympäristön 
maalijäämistä ja muista 
jätteistä. 

huolehtii jätteiden lajitte-
lusta jäteastioihin. 

käyttää pesuaineita 
niin, että niitä ei tar-
peettomasti imeydy 
maahan. 

    

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT  

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

havaitsee ongelmatilan-
teet, mutta tarvitsee 
apua ratkaisuun 

pystyy suullisesti ilmaise-
maan kehitystarpeensa 

osaa ratkaista ongelmia 
ja korjata tarvittaessa 
työsuoritustaan 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

käyttäytyy asiallisesti kysyy neuvoa  toimii joustavasti 

Ammattietiikka osaa toimia työyhtei-
sössä työaikoja noudat-
taen 

noudattaa ohjeita ja ilmai-
see itseään reippaasti ja 
selkeästi 

toimii joustavasti työelä-
män toimintatapoja nou-
dattaen 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

 

noudattaa työturvallisuu-
teen liittyviä ohjeita 

tietää hengitysilman ja 
ihon kautta elimistöön kul-
keutuvien kemiallisten ai-
neiden käyttöön liittyvät 
vaaratekijät 

noudattaa itsenäisesti 
työturvallisuusmääräyk-
siä ja käyttää ergonomi-
sesta oikeita työtapoja 

noudattaa telinetyösken-
telystä annettuja ohjeita 
sekä käyttää henkilönos-
tinta turvallisuusohjeiden 
mukaisesti. 

tietää keskeisimmät kiin-
teitä ja siirrettäviä telineitä 
koskevat määräykset 
sekä tekee henkilönosti-
men päivittäiset tarkastuk-
set yleisten ohjeiden mu-
kaisesti. 

osaa toimia oikein, mi-
käli havaitsee työmaan 
turvallisuutta vaarantavia 
tilanteita.  
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Kiviainesjulkisivujen suihkupuhdistus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työryhmän jäsenenä julkisivujen 
hiekkapuhallustöitä.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 ottaa työn vastaan asiakkaalta ja kirjata asianmukaisesti tehtä-
vät toimenpiteet 

 lukea työ- ja osapiirustuksia 

 arvioida työhön käytettävää aikaa ja muita kustannuksia 

 suunnitella oman työnsä niin, että pystyy käyttämään ergonomi-
sesti tarkoituksenmukaisia työasentoja ja työkykyä ylläpitäviä 
työtapoja 

 valmistella työympäristön suoritettavan työn mukaan sekä va-
rata työssä tarvittavat materiaalit, työkalut ja laitteet 

 arvioida työssä tarvittavan materiaalin määrän 

 valmistella ja esikäsitellä hiekkapuhallustyön työkohteen 

 tehdä kiviainesjulkisivun hiekkapuhallustyötä työnjohtajan ohjei-
den perusteella 

 huolehtia työpaikkansa siisteydestä niin, että ei aiheuta tarpee-
tonta vaaraa itselleen tai kanssatyöntekijöilleen 

 käyttää turvallisesti työssä tarvittavia työkaluja, koneita ja nosti-
mia 

 liikkua turvallisesti työmaalla ja rakennustelineillä 

 merkitä työ- ja materiaalikustannukset laskutusta varten 

 ottaa työssään huomioon maalausalan yleiset laatuvaatimukset 

 huolehtia hiekkapuhallustyössä syntyvät jätteet niille varattuihin 
keräysastioihin. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

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

Oppimisen arviointi 

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

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä 
arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
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misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuoli-
sesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 
olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osal-
listuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien 
mukaan Maalaus RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamis-
tavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaami-
sen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä kiviainesjulkisivujen 
hiekkapuhallustöitä työkohteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrät-
tyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

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

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mukaan. 
Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon osan ammat-
titaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa työssäoppimis-
paikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen ja 
arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee opiskelijan 
oppimista. 

Muut elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-han-
kinta. 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen 
etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn vastaanotto asennoituu työhönsä 
vastuuntuntoisesti ja kir-
jaa oikein tehtävät toi-
menpiteet 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä kustannusvaiku-
tuksia 

osaa arvioida työnkus-
tannuksia myös yrittäjän 
näkökulmasta 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäisellä 
ohjauksella  

etenee työssään suun-
nitelmallisesti ilman oh-
jausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

valmistelee ja suorittaa 
kiviainesjulkisivun hiek-
kapuhallustyön siten, 
että suoritettu työ vaatii 
ehkä täydennyksiä, 
mutta suurin osa puh-
distetusta pinnasta täyt-
tää sille asetetut vaati-
mukset 

etenee työvaiheesta toi-
seen oikeassa järjestyk-
sessä säilyttäen koko 
ajan tarpeellisen laatu-
tason siten, että työn 
lopputulos vaatii kor-
keintaan vähäisiä kor-
jauksia 

suunnittelee ja toteuttaa 
kiviainesjulkisivujen 
hiekkapuhallustyötä it-
senäisesti ja laaduk-
kaasti ja ratkoo omaa 
tietopohjaansa hyödyn-
täen työssä vastaantu-
levia ongelmia 

Oman työn arviointi arvioi omaa työtään asi-
anmukaisesti, vaikka 

arvioi omaa työtään pin-
takäsittelyalalla yleisesti 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
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laatuvaatimusten tunte-
mus ei olisikaan vielä 
täysin hallinnassa. 

tunnustettujen laatuvaa-
timusten mukaisesti. 

työsuoritusta tarvitta-
essa laatutavoitteiden 
mukaiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmät 

 
Suojaustyöt 
Korkeapainepesu 
Paineilmapuhallus 
Hiekkapuhallus 
Vesihiekkapuhdistus 
Loppusiivoukset 

suorittaa ennakkosuo-
jaus- ja loppusiivoustyöt 
ohjeet saatuaan itsenäi-
sesti, tarvitsee pesu- ja 
puhdistustekniikassa 
vielä alkuohjausta ja vä-
liohjeistusta 

suorittaa pesu- ja puh-
distustyöt ennakkoon 
annettujen ohjeiden mu-
kaisesti siten, että työn 
jälki vastaa asiakirjoissa 
annettuja määritelmiä ja 
työsuorituksen aikana 
tarvitaan vain vähäistä 
ohjausta   

suorittaa työt työselos-
tuksen perusteella itse-
näisesti ja huolehtii il-
man eri ohjeita myös 
työympäristön puhtaa-
napidosta 

Työvälineet 

 
Painepesurit 
Paineilmalaitteet 
Letkut ja suuttimet 
Hiekkapuhalluslait-
teet 

tuntee eri työvaiheissa 
tarvittavat työvälineet, 
käyttää niitä turvallisesti 
ja ohjeiden mukaisesti, 
mutta otteissa voi kui-
tenkin vielä ilmetä epä-
varmuutta 

valitsee kullekin työvai-
heelle sopivan työväli-
neen, käyttää työväli-
neitä pääasiassa var-
maotteisesti ja tuotta-
vasti sekä hoitaa työvä-
lineitä ohjeiden mukai-
sesti 

käyttää työvälineitä var-
maotteisesti ja tuotta-
vasti, osaa arvioida eri 
työvälineiden vaikutusta 
lopputulokseen ja hoi-
taa työvälineitä itsenäi-
sesti 

Materiaalit 

 
Suojausmateriaalit 
Puhdistusrake 

käsittelee suojausmate-
riaaleja ja raepakkauk-
sia ohjeiden mukaisesti. 

käsittelee hiekkapuhal-
lusmateriaaleja varma-
otteisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti. 

valitsee työselostuksen 
perusteella työvaihee-
seen sopivan puhallus-
materiaalin. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotetietous tuntee yleisesti kiviai-
nesjulkisivujen hiekka-
puhallustyössä käytettä-
vät puhallusmateriaalit 

tuntee tavallisimpien 
hiekkapuhalluksessa 
käytettävien materiaa-
lien peruseroavaisuudet 

tarkistaa ohjeiden mu-
kaan oikein puhallusra-
keiden käyttökelpoisuu-
den ottaen huomioon 
rasvattomuuden, suolat-
tomuuden jne.  

tuntee suojaustyöhön 
soveltuvat peittomateri-
aalit ja teipit 

tietää eri suojausmateri-
aalien käyttökohteet ja 
kierrätysmahdollisuudet 

tietää suojausmateriaa-
lien tärkeimmät ominai-
suudet 
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Työselostuksen ym-
märtäminen 

tarvitsee vähäistä apua 
ammattiterminologian ja 
käsitteiden ymmärtämi-
sessä 

ymmärtää ilman apua 
työselostuksessa maini-
tut käsitteet 

ymmärtää työselostuk-
sessa mahdollisia ole-
via puutteita ja pieniä 
virheellisyyksiä 

Suunnittelu ja las-
kenta 

merkitsee oikein tehdyt 
työtunnit ja käytetyt ma-
teriaalimäärät lasku-
tusta varten. 

laskee oikein työkoh-
teen pinta-aloja. 

osaa arvioida työhön 
tarvittavaa työaikaa ja 
materiaalien menekkiä. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

soveltaa oppimaansa tie-
toa työtehtävien suoritta-
miseen  

arvioi realistisesti omaa 
oppimistaan ja työnsä 
onnistumista 

tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisproses-
sinsa ja -tyylinsä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii asianmukaisesti 
työyhteisössä työryhmän 
jäsenenä  

toimii työssään jousta-
vasti ja tekee asiallisia 
ratkaisuehdotuksia 
työssä esiin tuleviin on-
gelmiin  

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työnsä 
sovitulla tavalla 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti 

työskentelee hyvien am-
mattikäytänteiden mukai-
sesti ja työtään arvos-
taen 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työturvallisuu-
teen liittyviä annettuja 
ohjeita 

osaa varoa melua ja 
hengitysilman epäpuh-
tauksia 

toimii kiviainesjulkisivu-
jen hiekkapuhallustyössä 
yleisten työturvallisuus-
määräysten mukaisesti 

tunnistaa työhönsä ylei-
sesti liittyvät vaarat, ku-
ten putoamisvaaran ja 
silmiin kohdistuvien tapa-
turmien vaaran 

tunnistaa työhönsä mah-
dollisesti liittyvät tapatur-
mavaarat ja tietää, miten 
niiltä voidaan suojautua 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät vaa-
rat ja terveyshaitat ja 
osaa torjua ja suojautua 
niiltä 
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Elementtisaumaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittajan osaa tehdä ulkoseinäelementtien elasti-
set saumaustyöt työselostusten ja työnjohtajan antamien ohjeiden 
mukaisesti.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 poistaa korjauskohteissa vanhoja elementtisaumoja ja val-
mistaa saumat uudelleen käsittelyä varten 

 selvittää ennen purkua mahdollisen asbestin esiintymisen 
sekä kosteus- ja homevauriot ja vanhojen sauma-aineiden 
haitat ympäristölle ja terveydelle  

 valita oikeat käyttötarkoitukseen sopivat tarvikkeet ja tuntee 
niitä koskevat standardit ja ohjeet 

 valita oikean sauma-aineen siten, että sauman lujuusvaati-
mukset täyttyvät 

 tehdä saumaukseen liittyviä materiaali- ja työmenekkilas-
kelmia  

 tehdä ennen saumaustöitä tarvittavat saumapintojen kor-
jaukset, avarrukset ja puhdistukset  

 tehdä saumojen pohjustuskäsittelyt saumaustarvikkeen 
valmistajan ohjeen mukaan 

 suorittaa saumaukset ja tiivistykset saumausnauhalla, -
vaahdolla tai -massalla  

 käyttää oikein saumauksessa tarvittavia työvälineitä  

 käyttää henkilönostimia ja ottaa työssään huomioon niiden 
turvallisen käytön periaatteet 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia ottaen huomioon työtur-
vallisuusnäkökohdat ja muut työkyvyn ylläpitämiseen liitty-
vät vaatimukset 

 kuljettaa ja varastoida tarvikkeet vahingollisilta vaikutuksilta 
suojattuina niin, että ne pysyvät käyttökelpoisina 

 ottaa huomioon saumausjätteiden käsittelyssä noudatetta-
vat viranomaisten antamat vaatimukset ja ohjeet. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ammatti-
taito-vaatimuksissa määriteltyjä saumaustöitä työkohteissa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kat-
tavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 
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Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

omaa oikean työasen-
teen 

osaa toimia yritteliäästi 
ja laskea oman työnsä 
kustannusvaikutukset 

on oma-aloitteinen ja 
osaa toimia työyhteisön 
parhaaksi ja arvioida 
oman työnsä kustan-
nusvaikutuksia 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

 

tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa ja siirryttä-
essä työvaiheesta toi-
seen 

tarvitsee ajoittain oh-
jausta mutta kykenee 
tekemään työnsä val-
miiksi pääasiassa itse-
näisesti   

osaa edetä työssään 
oma-aloitteisesti ja 
suunnitelmallisesti il-
man ohjausta 
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Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tekee työn niin, että 
suoritettu työ vaatii 
melko paljon korjauksia  

tekee työn niin, että 
suoritettu työ vaatii kor-
keintaan vähäisiä kor-
jauksia 

tekee työn niin, että 
suoritettu työ vastaa 
sellaisenaan määritel-
mien mukaista laatuta-
soa 

Oman työn arviointi arvioi omaa työtään asi-
allisesti, mutta tarvitsee 
apua laatuvaatimusten 
tulkinnassa. 

arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti. 

arvioi ja korjaa tarvitta-
essa työsuoritustaan 
työn kuluessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien hal-
linta 

pääsee ohjauksen 
avulla valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttä-
vään käsittelyn lopputu-
lokseen  

pääsee vähäisen oh-
jauksen avulla valmiin 
pinnan laatuvaatimuk-
set täyttävään käsittelyn 
lopputulokseen  

pääsee itsenäisesti val-
miin pinnan laatuvaati-
mukset täyttävään kä-
sittelyn lopputulokseen  

Työvälineiden hal-
linta 

tarttuu työvälineisiin oi-
keilla käsiotteilla 

säilyttää käyttämänsä 
välineet koko ajan käyt-
tökuntoisina 

huolehtii työsuorituksen 
jälkeen itsenäisesti työ-
välineiden puhdistami-
sesta 

Materiaalien hallinta tarvitsee ohjausta mate-
riaalien säilytykseen liit-
tyvissä asioissa 

työskentelee siististi ja 
laatuvaatimusten mu-
kaisesti 

huolehtii työn jälkeen 
pakkausten sulkemi-
sista ja materiaalien säi-
lytyksestä 

Kestävä kehitys tunnistaa työstään muo-
dostuvat ongelmajätteet 
ja tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden joutu-
minen ympäristöön. 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu mah-
dollisimman vähän. 

osaa tarvittaessa perus-
tella, miksi työssä muo-
dostuvat jätteet luokitel-
laan ongelmajätteiksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammatilliset tiedot ottaa huomioon tuot-
teen etiketissä olevat 
tiedot ja noudattaa an-
nettuja käyttöohjeita 

tulkitsee oikein tuotteen 
etiketissä olevia tietoja 

kykenee tulkitsemaan 
myös tuotteen etiketissä 
olevia vieraskielisiä tie-
toja 

kykenee osallistumaan 
eri työvaiheiden suun-

osaa arvioida alustasta 
johtuvia vaatimuksia 
materiaalivalinnoille 

osaa lukea työpiirustuk-
sia ja työselostusta 
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nitteluun yhdessä am-
mattitaitoisen saumaa-
jan kanssa 

sekä kykenee osallistu-
maan eri työvaiheiden 
suunnitteluun asiakkaan 
tai työnjohtajan kanssa 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden tai-
dot 

osaa arvioida aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa. 

osaa arvioida työsuori-
tuksessa tarvittavan 
ajan ja materiaalin me-
nekin sekä osaa työssä 
tarvittavat peruslasku-
toimitukset. 

osaa itsenäisesti laskea 
työsuorituksessa tarvit-
tavan ajan ja materiaa-
lin menekin sekä osaa 
omassa työssään tarvit-
tavan perusmatematii-
kan. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

soveltaa ohjauksen jäl-
keen oppimaansa tietoa 
työtehtävissä 

soveltaa oppimaansa tie-
toa pääosin itsenäisesti 
käytännön töissä 

soveltaa itsenäisesti op-
pimaansa tietoa käytän-
nön töissä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii asianmukaisesti 
työyhteisössä ja työryh-
män jäsenenä  

toimii työssään jousta-
vasti ja tekee asiallisia 
ratkaisuehdotuksia 
työssä esiin tulevia on-
gelmiin  

toimii innovatiivisesti ja 
osaa itsenäisesti suorit-
taa ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä 

tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien am-
mattikäytänteiden mukai-
sesti ja työtään arvos-
taen 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja -oh-
jeita. 

varmistaa turvallisuuden 
kaikissa työvaiheissa. 

käyttää ergonomisesti oi-
keita työasentoja. 
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Kiviainesjulkisivujen pinnoitus, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennusten julkisivujen ki-
viainespintojen, kuten kevytbetoni-, kevytsorabetoni-, pesubetoni-, 
kuitusementtilevy-, tiili- ja rappauspintojen pintakäsittelyä.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 lukea rakennuspiirustuksia ja työselostusta 

 tehdä kiviainesjulkisivun pinnoitustyötä työselostuksen mu-
kaan 

 tehdä pinnoitustöitä käsityömenetelmillä ja ruiskulaitteilla 

 tehdä kiviainespintojen impegrointia, tiivistyspinnoitusta, 
suojauspinnoitusta ja halkeamia silottavaa pinnoittamista 

 valita maalin, pinnoitteen, rappauksen tai vastaavan pinta-
materiaalin tapauksen mukaan 

 arvioida työssä tarvittavia materiaalimääriä 

 valmistella työympäristön suoritettavan työn mukaan ja va-
rata työpaikalle työssä tarvittavat materiaalit, työkalut ja 
laitteet 

 valmistella ja esikäsitellä maalattavia ja pinnoitettavia 
seinä- ja lattiapintoja 

 huolehtia työpaikan ja työympäristön siisteydestä  

 huolehtia pinnoitustyössä syntyvät jätteet niille varattuihin 
keräysastioihin 

 henkilönsuojainten käytön 

 huolehtia telityön turvallisuudesta 

 käyttää henkilönostinta turvallisesti. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä kiviaines-
pintojen, kuten kevytbetonin, kevytsorabetonin, pesubetonin, kui-
tusementtilevyn tai tiilen rappausten pintakäsittelyä ruiskuttamalla 
tai käsityö-välineillä työkohteissa. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

pyrkii työskentelemään 
tehokkaasti  

toimii yritteliäästi ja ky-
kenee arvioimaan oman 
työnsä kustannusvaiku-
tuksia 

on aloitteellinen ja työs-
kentelee joutuisasti 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäisellä 
ohjauksella 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti ilman oh-
jausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

valmistelee ja pinnoittaa 
kiviainesjulkisivuja si-
ten, että suoritettu työ 
vaatii jonkin verran kor-
jauksia 

etenee työvaiheesta toi-
seen oikeassa järjestyk-
sessä tarpeellisen laa-
tutason säilyttäen, työ 
vaatii korkeintaan vä-
häisiä korjauksia 

suunnittelee ja toteuttaa 
kiviainesjulkisivujen pin-
noitustyötä itsenäisesti 
ja laatuvaatimusten mu-
kaisesti 

Oman työn arviointi arvioi omaa työtään asi-
anmukaisesti vaikka 

arvioi omaa työtään pin-
takäsittelyalan yleisten 
laatuvaatimusten mu-
kaisesti. 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
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laatuvaatimusten tunte-
mus ei olisikaan vielä 
täysin hallinnassa. 

työsuoritusta tarvitta-
essa laatutavoitteiden 
mukaiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien hal-
linta 

suoriutuu kiviainesjulki-
sivujen pinnoitustöistä 
ohjauksen alaisena 

suorittaa työryhmän jä-
senenä itsenäisesti ylei-
simpiä kiviainesjulkisi-
vujen pinnoitustöitä  

valitsee itse pinnoitus-
työhön parhaiten sopi-
vat työmenetelmät, ma-
teriaalit ja välineet en-
nakoiden myös tulevia 
työvaiheita 

Työvaiheiden jälkei-
sen laadun varmista-
minen 

tekee työnsä niin, että 
työvaiheiden jälkeinen 
laatu on sellainen, että 
työtä voidaan jatkaa 
pienin korjauksin 

tekee työnsä niin, että 
työvaiheiden jälkei-
sessä laadussa on 
pientä huomautettavaa, 
mutta se ei aiheuta kor-
jauksia 

tekee työnsä niin, että 
työvaiheiden jälkeiseen 
laatuun ei ole huomaut-
tamista 

Työvälineiden hal-
linta 

tuntee eri työvaiheiden 
työvälineet ja käyttää 
välineitä niin, ettei ai-
heuta käytöllä vaaraa it-
selleen, lopputulokselle 
tai ympäristölle. 

valitsee tarkoituksen-
mukaiset työvälineet 
kullekin työvaiheelle, 
käyttää työvälineitä hy-
vän lopputuloksen saa-
vuttamiseksi, hoitaa työ-
välineitä ohjatusti ja 
osaa kiinnittää erilaisia 
materiaaleja sopivin ta-
voin. 

osaa arvioida eri työvä-
lineiden vaikutusta lop-
putulokseen ja hoitaa 
työvälineitä täysin itse-
näisesti.  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammatilliset tiedot tuntee tavanomaisim-
mat pinnoitusmateriaalit 
ja osaa kiinnittää niitä 

tuntee kiviainesjulkisivu-
jen pintakäsittelytyössä 
yleisesti käytettävät ma-
teriaalit ja niiden omi-
naisuudet sekä tulkitsee 
oikein työselostuksia 
ja -piirustuksia 

tekee käyttökohteiden 
ja työstötapojen mukai-
sesti toteuttamiskelpoi-
sia ehdotuksia kiviai-
nesjulkisivujen pintakä-
sittelytyöhön liittyviksi 
materiaalivalinnoiksi 
sekä tuntee julkisivujen 
pinnoitukseen liittyvät 
yleiset laatuvaatimukset 
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Kestävä kehitys tunnistaa työstään muo-
dostuvat ongelmajätteet 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden joutu-
minen ympäristöön 

 

Matematiikan ja 
luonnontieteen taidot 

osaa arvioida riittävällä 
tarkkuudella työhönsä 
tarvittavia materiaali-
määriä. 

laskee lähes oikein ma-
teriaalin, kuten hiekan, 
sideaineen tai liuottimen 
menekkejä. 

kykenee suorittamaan 
urakkatarjousten perus-
taksi tarvittavia materi-
aalilaskelmia. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

soveltaa oppimaansa tie-
toa työtehtävissä 

hyödyntää omaa tieto-
pohjaansa ratkoessaan 
työssä vastaantulevia 
ongelmia 

tiedostaa oppimistar-
peensa ja toimii itsenäi-
sesti etsien ratkaisuja 
ongelmakohtiin  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

osaa toimia asiallisesti 
työyhteisössä työryhmän 
jäsenenä 

toimii työssään jousta-
vasti  

osaa ilmaista mielipi-
teensä selkeästi 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työnsä 
sovitulla tavalla 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti  

työskentelee hyvien am-
mattikäytänteiden mukai-
sesti ja työtään arvos-
taen 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työturvallisuu-
teen liittyviä annettuja 
ohjeita 

osaa varoa melua ja 
hengitysilman epäpuh-
tauksia 

tuntee työhönsä liittyvät 
keskeiset työturvallisuus-
määräykset ja noudattaa 
niitä 

käyttää tarkoituksenmu-
kaisesti putoamissuo-
jaimia ja muita suojaväli-
neitä 

käyttää ergonomisesti 
suositeltavia työtapoja ja 
työasentoja 

huolehtii omasta ter-
veydestään ja toiminta-
kyvystään 

tunnistaa työhönsä ylei-
simmin liittyvät vaarat, 
kuten putoamisvaaran ja 
silmätapaturmien vaa-
ran. 

tunnistaa työhönsä mah-
dollisesti liittyvän liuotin-
aineille tai pölyille altistu-
misen ja tietää, miten 
niiltä voidaan suojautua. 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät vaa-
rat ja terveyshaitat ja 
osaa torjua ja suojautua 
niiltä. 
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Rakennuspintojen ruiskumaalaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennuspintojen ruiskumaa-
laustöitä työselostusten ja työohjeiden mukaisesti.   

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 esikäsitellä maalattavat pinnat ja tehdä työkohteeseen ja 
työympäristöön tarvittavat suojaukset ennen ruiskumaa-
lausta 

 laittaa ruiskumaalauslaitteiston käyttökuntoon 

 valita työselostuksen mukaiset maalit ja muut materiaalit 

 ruiskumaalauksen työkohteen laatuvaatimusten mukaan 

 ottaa työsuunnittelussaan huomioon ruiskumaalauksen ai-
kana vallitsevat olosuhteet 

 säätää ruiskumaalauslaitteistoa hyvän lopputuloksen saa-
vuttamiseksi 

 pestä ruiskumaalauslaitteiston ja suorittaa työn päätyttyä 
ruiskumaalauslaitteistolle tehtävät toimenpiteet 

 huolehtia ruiskumaalaukseen liittyvästä työsuojelusta ja 
ympäristönsuojelusta 

 huolehtia henkilökohtaisesta suojautumisesta, käyttää hen-
gitysilmasuodatinta, suojavaatetusta ja suojakäsineitä 

 huoltaa ja tehdä tarvittaessa pienimuotoisia korjaustöitä 
ruiskumaalauslaitteistoon 

 huolehtia työpaikkansa ja työympäristön siisteydestä ja jär-
jestyksestä sekä siitä, että maalisumua ei pääse kulkeutu-
maan ympäristöön. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ruiskumaalaamalla 
rakennusten maalaustyökohteita niin, että työhön kuuluu kaikki 
esivalmistelut ja jälkityöt. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

asennoituu työhönsä 
yritteliäästi 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä kustannusvaiku-
tuksia 

on aloitteellinen ja työs-
kentelee kokonaistalou-
dellisesti 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee vähäistä oh-
jausta materiaalivalin-
noissa ja työjärjestyk-
sen suunnittelussa 

tarvitsee ohjausta työn 
aloitusvaiheessa, mutta 
etenee sen jälkeen 
työssään pääosin itse-
näisesti  

aloittaa ja etenee työs-
sään suunnitelmallisesti 
ilman ohjausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

osaa ruiskumaalata 
kohteen ohjauksen alai-
sena  

osaa ruiskumaalata 
kohteen vaadittuun laa-
tutasoon vähäisellä oh-
jauksella  

osaa ruiskumaalata 
kohteen itsenäisesti 
vaadittuun laatutasoon 

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
tään vaikka laatuvaati-

osaa arvioida omaa työ-
tään laatuvaatimusten 
mukaisesti. 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa. 
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musten tuntemus ei oli-
sikaan vielä täysin hal-
linnassa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ruiskumaalauslait-
teiston käyttö 

osaa käyttää ruisku-
maalauslaitteistoa 

tekee maalaustyön ai-
kaiset ruiskumaalaus-
laitteiston säädöt tarkoi-
tuksenmukaisesti 

käyttää ruiskumaalaus-
laitteistoa koko ajan 
niin, että ohiruiskutus 
on vähäistä  

Ruiskumaalaus 

 

 

osaa ruiskumaalauksen 
niin, että saa korjausten 
jälkeen aikaiseksi peit-
tävän maalipinnan 

osaa ruiskumaalauksen 
niin, että valumia ei 
synny, mutta joutuu kor-
jaamaan harvoja kohtia 

ruiskuttaa kohteen ker-
ralla laatuvaatimusten 
mukaiseksi 

Työvälineiden hal-
linta 

osaa käyttää käsityövä-
lineitä 

pitää käsityövälineet jär-
jestyksessä 

pitää käsityövälineet 
puhtaina 

Materiaalien hallinta osaa laittaa maalit käyt-
tökuntoon 

ei ohenna maalia tar-
peettomasti 

ohentaa maalin ottaen 
huomioon maalausolo-
suhteet ja maalin läm-
pötilan  

Kestävä kehitys huolehtii jätteiden käsit-
telystä. 

huolehtii työympäristön 
suojauksesta niin, että 
maalijäämät on kerättä-
vissä. 

huolehtii siitä, että maa-
lijäämiä ja muuta jätettä 
syntyy mahdollisimman 
vähän. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammatilliset tiedot tietää rakennusten ruis-
kumaalaukseen sovel-
tuvat maalityypit  

tuntee yleisimpien maa-
lituotteiden tärkeimmät 
soveltuvuusominaisuu-
det 

tietää erityyppisten 
maalituotteiden ruisku-
levitykseen kohdistuvat 
yleiset vaatimukset, ku-
ten esimerkiksi sopivat 
maalisuuttimet jne. 

tunnistaa tavallisimmin 
ruiskulla maalattavat ra-
kennusmateriaalit sekä 
ymmärtää ruiskumaa-
lauslaitteiston toiminta-
periaatteen  

tietää, minkälainen 
maalityyppi soveltuu 
millekin alustalle sekä 
osaa ruiskumaalauslait-
teiston säädöt 

tietää, miten maa-
lausolosuhteet vaikutta-
vat materiaalivalintoihin 
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Matematiikan ja 
luonnontieteiden tai-
dot 

osaa arvioida riittävällä 
tarkkuudella aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa 

osaa arvioida riittävällä 
tarkkuudella suunnitel-
tavan ruiskumaalaus-
työn materiaalimenek-
kiä 

osaa laskea lähes oi-
kein suunniteltavan 
ruiskumaalaustyön ma-
teriaalitarpeen 

Esteettiset taidot ymmärtää ohjauksen 
jälkeen, mitkä seikat 
vaikuttavat lopputulok-
sen tärkeimpiin kau-
neusarvoihin. 

osallistuu asiallisesti 
työkohteen esteettisistä 
arvoista käytävään kes-
kusteluun. 

tietää, millä tavoilla työ-
prosessin eri vaiheet 
vaikuttavat työn esteet-
tiseen lopputulokseen. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

havaitsee työhönsä liit-
tyvät ongelmat ja ym-
märtää kysyä tarvitta-
essa neuvoa niiden rat-
kaisemiseksi 

ratkaisee vähäisen oh-
jauksen avulla työssään 
esiintyviä ongelmia 

ratkaisee työssään 
esiintyvät ongelmat 
pääosin itsenäisesti 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

osaa toimia asianmu-
kaisesti työyhteisössä 
työryhmän jäsenenä  

toimii työssään jousta-
vasti ja erimielisyyksistä 
neuvotellen 

toimii innovatiivisesti ja 
yhteistyöhalukkaasti 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työnsä 
sovitulla tavalla 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
työnsä vastuuntuntoi-
sesti ja sopimusten mu-
kaisesti  

työskentelee hyvien am-
mattikäytänteiden mukai-
sesti ja työtään arvos-
taen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja käyt-
tää hengityssuojaimia ja 
suojavaatetusta sekä 
kysyy tarpeen mukaan 
neuvoa työturvallisuu-
teen liittyvissä ongelma-
tilanteissa. 

käyttää ergonomisesti 
suositeltavia työtapoja 
ja työasentoja. 

käyttää suojavaatetusta 
niin huolellisesti, että 
maalia ei pääse mis-
sään tilanteessa iholle 
sekä huolehtii omasta 
terveydestään ja toimin-
takyvystään. 
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Betonipintojen etuoikaisut, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennusten sisä- ja ulkopin-
noille ennen rappauksia tai tasoituksia tarvittavia etuoikaisutöitä 
työselostusten ja työohjeiden mukaisesti.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 valita käyttötarkoitukseen sopivat tarvikkeet ja tuntee niitä 
koskevat standardit ja ohjeet 

 valita oikean laastityypin siten, että valitun laastin lujuus so-
pii sekä oikaistavalle alustalle että päälle tulevalle pintaker-
rokselle, ja siten, että asiakirjoissa määrätyt oikaistun pin-
nan lujuus- ja tasaisuusvaatimukset täyttyvät 

 kuljettaa ja varastoida tarvikkeet vahingollisilta vaikutuksilta 
suojattuina niin, että ne pysyvät käyttökelpoisina 

 tehdä etuoikaisuun liittyviä materiaali- ja työmenekkilaskel-
mia  

 käyttää etuoikaisussa käytettäviä työvälineitä 

 tehdä betonipintojen etuoikaisut pintakäsittelykuntoon 

 tehdä betonipintojen pintakäsittelyä varten tehtävät ylihion-
nat 

 poistaa korjauskohteissa vaurioituneen tasoitteen tarvitta-
vassa laajuudessa 

 selvittää ennen purkua mahdollisen asbestin esiintymisen 
sekä kosteus- ja homevauriot  

 suorittaa korjauskohteissa tarvittavat pohjustukset ja oikai-
sut oikaisulaastilla 

 käyttää oikaisutöissä henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa 
huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja muut työkyvyn yllä-
pitämisen kannalta tärkeät asiat 

 noudattaa rakennusjätteen käsittelyssä viranomaisten an-
tamia määräyksiä ja ohjeita. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä tasoitetöitä 
edeltäviä betonipintojen oikaisutöitä työkohteissa. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioin-
nin kohteita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 
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 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

omaa oikean työasen-
teen 

toimii yritteliäästi ja 
osaa arvioida oman 
työnsä kustannusvaiku-
tuksia 

on oma-aloitteinen ja 
osaa toimia työyhteisön 
parhaaksi  

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa ja siirryttä-
essä työvaiheesta toi-
seen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäisellä 
ohjauksella 

etenee työssään itse-
näisesti ja suunnitelmal-
lisesti ilman ohjausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

saa työnsä suoritetuksi 
ohjauksen alaisena 

tarvitsee ajoittain oh-
jausta mutta kykenee 
saamaan työnsä val-
miiksi pääasiassa itse-
näisesti  

tekee työnsä valmiiksi 
itsenäisesti ilman oh-
jausta 
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suorittaa työn niin, että 
se vaatii korjauksia, 
mutta niiden aiheutta-
mat kokonaiskustan-
nukset alittavat työn uu-
simisesta aiheutuvat 
kustannukset 

suorittaa työn niin, että 
se vaatii korkeintaan 
vähäisiä korjauksia 

suorittaa työn niin, että 
se vastaa sellaisenaan 
määritelmien mukaista 
laatutasoa 

Oman työn arviointi arvioi omaa työtään 
realistisesti, mutta tar-
vitsee apua laatuvaati-
musten tulkinnassa.  

arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti ja kykenee korjaa-
maan virheensä neu-
vonnan jälkeen. 

korjaa tarvittaessa työ-
suoritustaan työn kulu-
essa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvälineiden hal-
linta 

tarttuu työvälineisiin oi-
keilla käsiotteilla 

säilyttää käyttämänsä 
välineet koko ajan käyt-
tökuntoisina 

huolehtii itsenäisesti 
työvälineiden puhdista-
misesta käytön jälkeen 

Materiaalien hallinta tarvitsee ohjausta mate-
riaalien säilytykseen liit-
tyvissä asioissa 

osaa työskennellä siis-
tisti ja laatuvaatimusten 
mukaisesti 

osaa huolehtia työn jäl-
keen pakkausten sulke-
misista ja materiaalien 
säilytyksestä 

Kestävä kehitys ei päästä viemäreihin 
sementtipitoisia jätteitä.  

toimittaa työstä muo-
dostuvat jätteet niille va-
rattuihin keräilyastioihin. 

osaa tarvittaessa laji-
tella oikein työstään 
muodostuvat jätteet. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammatilliset tiedot ottaa työssään huomi-
oon tuotteen etiketissä 
olevat tiedot ja noudat-
taa annettuja käyttöoh-
jeita 

osaa tulkita oikein tuot-
teen etiketissä olevat  

osaa tulkita myös tuot-
teen etiketissä olevia 
vieraskielisiä tietoja 

osaa arvioida alustasta 
johtuvia vaatimuksia 
materiaalivalinnoille 

kykenee osallistumaan 
eri työvaiheiden suun-
nitteluun yhdessä am-
mattitaitoisen maalarin 
tai rapparin kanssa 

osaa lukea työpiirustuk-
sia ja työselostusta 
sekä kykenee osallistu-
maan eri työvaiheiden 
suunnitteluun asiakkaan 
tai työnjohtajan kanssa 
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Matematiikan ja 
luonnontieteiden tai-
dot 

osaa arvioida riittävällä 
tarkkuudella aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa. 

osaa arvioida riittävällä 
tarkkuudella suunnit-
teilla olevaan työsuori-
tukseen tarvittavan ma-
teriaalin määrän sekä 
osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset. 

osaa itsenäisesti laskea 
lähes oikein työsuorituk-
sessa tarvittavan ajan ja 
materiaalin menekin 
sekä osaa omassa 
työssään tarvittavan pe-
rusmatematiikan. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

osaa ohjauksen jälkeen 
soveltaa oppimaansa 
tietoa työtehtävissä 

osaa soveltaa oppi-
maansa tietoa käytän-
nön töissä 

osaa itsenäisesti sovel-
taa oppimaansa tietoa 
käytännön töissä 

 osaa arvioida omaa op-
pimistaan ja työnsä on-
nistumista 

osaa arvioida omaa op-
pimistaan ja työnsä on-
nistumista 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

osaa toimia asianmu-
kaisesti työyhteisössä 
työryhmän jäsenenä  

toimii työssään jousta-
vasti ja osaa tehdä rat-
kaisuehdotuksia työssä 
esiin tuleviin erimieli-
syyksiin 

osaa ilmaista mielipi-
teensä selkeästi 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työnsä 
sovitulla tavalla 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja oh-
jeita sekä tietää työhön 
liittyvät silmätapaturma-
vaarat ja käyttää tar-
peellisia suojaimia. 

ymmärtää terveellisten 
työtapojen ja työasento-
jen tärkeyden sekä suo-
jautuu oma-aloitteisesti 
haitallisten aineiden 
hengitys- ja kosketusal-
tistumiselta. 

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja. 
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Ruiskutasoitetyöt, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työselostuksen ja saamiensa 
ohjeiden mukaisesti rakennusten sisäpuolisten katto- ja seinäpin-
tojen ruiskutasoitetöitä. Hän osaa suunnitella työkokonaisuuden 
työvaiheet ja ruiskutusjärjestyksen sekä arvioida työhön tarvittavia 
materiaalimääriä. Hän huolehtii tarvittavista suojauksista niin, että 
pöly ja tasoitteet eivät pääse leviämään ympäristöön.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 mitata betonialustan kosteuden sekä tasoitettavan pinnan 
suoruuden ja tasomaisuuden 

 tehdä levyrakenteiden saumaukset 

 tehdä kiviainesalustoille mahdollisesti tarvittavat esikäsitte-
lyt ja betonipintojen täytöt 

 tehdä etuoikaisut, pohja- ja osittaistasoitukset  

 levittää ja tasoittaa tasoitemassoja käsityövälineillä 

 tehdä tarvittavat välihionnat 

 käyttää massasekoitinta ja massaruiskua 

 suorittaa massan sekoituksen 

 laittaa tasoiteruiskulaitteiston käyttökuntoon sekä tehdä 
sen puhdistus- ja huoltotoimenpiteet käytön jälkeen ja tar-
vittaessa myös käytön aikana 

 levittää tasoitemassoja ruiskulaitteistolla ja tasoittaa pinnan 

 ruiskuttaa kattojen pisararuiskutuksia  

 huolehtia henkilökohtaisesta suojautumisesta ja suojainten 
käytöstä tarvittaessa. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla tasoite-
töissä työryhmän jäsenenä ja tasoittamalla jonkin rakennustyökoh-
teen sekä ruiskuttamalla huonetilan katon tasoiteruiskulaitteistolla 
työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava 
osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL -käsikir-

jassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuksia. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa ja työn vai-
heistuksessa 

aloittaa itsenäisesti, 
mutta tarvitsee vähäistä 
ohjausta vaiheistuk-
sessa 

vaiheistaa työn ja rat-
kaisee ruiskutusjärjes-
tyksen itsenäisesti 

Työkokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta työ-
vaiheiden aikana 

tarvitsee vähäistä oh-
jausta työvaiheiden ai-
kana sekä tekee työn 
kohtuullisessa ajassa 

työ etenee järjestelmäl-
lisesti ilman katkoksia 
sekä selviytyy työkoko-
naisuudesta itsenäisesti 
ja joutuisasti   

Oman työn arviointi tiedostaa oman osaami-
sensa puutteet, kun tar-
vitsee apua 

osaa arvioida omaa 
suoritustaan suhteessa 
laatuvaatimuksiin 

korjaa työtapojaan työn 
kuluessa 
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Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

kysyy neuvoa tarvitta-
essa 

huolehtii työvälineiden 
ja laitteiden säilymi-
sestä toimintakuntoisina 

on oma-aloitteinen ja 
vastuuntuntoinen 

Kestävä kehitys tekee suojaustoimenpi-
teet tarkoituksenmukai-
sesti 

pyrkii käyttämään mate-
riaaleja säästeliäästi 

pitää työpaikan siistinä 
ja järjestyksessä 

Estetiikka tarvitsee ohjausta ulko-
näkövaatimuksissa. 

tekee itsenäisesti peittä-
vän pisararuiskutuksen. 

osaa tehdä itsenäisesti 
hyvännäköisen pisara-
ruiskutuspinnan. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Mittaaminen osaa kosteusmittarin 
käytön perusteet 

osaa mitata kosteuspi-
toisuuden 

 

tarvitsee ohjausta suo-
ruus- ja tasomittauk-
sissa 

selviytyy vähäisellä oh-
jauksella tasomittauk-
sista 

tekee suoruus- ja ta-
somittaukset tarkoituk-
senmukaisesti  

Lastan ja muiden kä-
sityövälineiden 
käyttö 

käyttää työvälineitä tar-
koituksenmukaisesti, 
mutta käsiotteissa vir-
heitä 

käyttää työvälineitä niin, 
että käsiotteissa on pie-
niä työsuoritusta hei-
kentäviä virheitä 

käyttää työvälineitä te-
hokkaasti 

 

Pohjatasoitukset ja 
välihionnat 

tekee tasoitukset ja hi-
onnat niin, että tarvitaan 
lisäositteluita 

tekee tasoitukset ja hi-
onnat niin, että tarvitaan 
vähäisiä lisäositteluita 

tekee tasoitukset ja hi-
onnat niin, että lopulli-
seen laatuluokkaan 
päästään pintatasoituk-
sella 

Tasoitteen valmistus käyttää massasekoitinta 
käyttöohjeen mukaisesti 

valmistaa massan oh-
jeen mukaisesti 

osaa arvioida massalle 
työtehtävään sopivan 
paksuuden 

Massaruiskutuslait-
teiston käyttö 

osaa käynnistämiseen 
ja pysäyttämiseen liitty-
vät toimenpiteet 

käyttää massaruiskua 
käyttöohjeen mukaisesti 

osaa toimia laitteiston 
tukkeutumisesta aiheu-
tuvissa häiriötilanteissa 

tarvitsee ohjausta ruis-
kutusvaiheessa. 

tarvitsee pientä oh-
jausta ruiskutusvai-
heessa. 

toimii itsenäisesti myös 
ruiskutusvaiheessa. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työselostuksen ym-
märtäminen 

tarvitsee apua ammatti-
terminologian ja käsit-
teiden ymmärtämisessä 

ymmärtää työselostuk-
sen, mutta tarvitsee 
joissain kohdin apua 

ymmärtää ilman apua 
työselostuksen 

Matematiikka ja 
luonnontieteet 

osaa laskea pinta-aloja. arvioi materiaalin mene-
kin, mutta arvioinnissa 
tulee virheitä sekä tie-
tää tasoitealustan ja 
olosuhteiden vaatimuk-
set työn onnistumiselle. 

osaa arvioida materiaa-
limenekin sekä tietää, 
miten mitataan ja tarkis-
tetaan valmis pinta. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppimis- ja ongel-
manratkaisutaidot 

 havaitsee ongelmatilan-
teet, mutta tarvitsee 
apua ratkaisuun 

osaa ratkaista ongelmia 
ja korjata työsuoritusta 
työn aikana  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyötaidot 

 ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi 

toimii joustavasti 

Ammattieettiset tai-
dot 

 tekee työtä saamiensa 
ohjeiden mukaan 

on huolellinen ja tarkka 

Terveys, turvallisuus 
ja työkyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita sekä käyt-
tää suojaimia. 

varoo tärinää, melua ja 
hengitysilman epäpuh-
tauksia sekä nostaa 
taakkoja oikein. 

käyttää ergonomisesti 
oikeita työtapoja. 
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Massapäällystystyöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennusten betonilattioiden 
pinnoituksia esimerkiksi epoksi-, akrylaatti- ja polyuretaanipinnoit-
teilla työselostusten mukaan.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tehdä ennen pinnoituksia tehtävät suojaukset ja valmistelut 

 tehdä sementtiliimanpoiston koneellisesti ja suolahappo-
peittauksena 

 mitata lattian kosteuden 

 mitata lattian suoruuden 

 ottaa huomioon eri alustasta johtuvat vaatimukset ja valita 
pinnoitteen sen mukaisesti 

 poistaa vanhat pinnoitukset 

 tehdä työhön liittyvät tasoitukset ja täytöt sekä mahdolliset 
kaadot 

 tehdä lattioiden pohjustuskäsittelyjä, lakkauksia, maalauk-
sia ja pinnoituksia käsityövälineillä, kuten siveltimillä, te-
loilla ja lastoilla  

 tehdä pinnoitteiden ilmanpoistot ja tasaukset 

 tehdä liukuestepinnoituksia sekä värihiekka- ja mosaiikki-
pinnoitteita 

 tehdä massapinnoitteella nurkkapyöristyksiä, jalkalistoja, 
saumauksia ja rajoituksia 

 käyttää turvallisesti pinnoitustuotteita ja huolehtii, että työ-
maan muut työntekijät eivät joudu alttiiksi esim. epoksi-
höyryille 

 käyttää ja huoltaa työssä tarvitsemiaan työvälineitä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä betonilatti-
oiden massapinnoitustöitä työkohteissa. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-
teita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL -käsikir-

jassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuksia. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

kykenee osallistumaan 
oman työnsä suunnitte-
luun, mutta tarvitsee 
työprosessin aikana jat-
kuvaa ohjausta 

kykenee aktiivisesti 
osallistumaan oman 
työnsä suunnitteluun, 
mutta tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja siirryttä-
essä työvaiheesta toi-
seen 

osaa suunnitella työnsä 
kulun ja etenee työs-
sään suunnitelmallisesti 
ilman ohjausta 

Työn laatu tekee työnsä siten, että 
lopputulos vaatii vielä 
paikkauksia, mutta nii-
den aiheuttamat koko-
naiskustannukset alitta-
vat työn uusimisesta ai-
heutuvat kustannukset 

tekee työnsä siten, että 
työn lopputulos vaatii 
korkeintaan vähäisiä 
paikkauksia 

tekee työnsä siten, että 
työn lopputulos vastaa 
sellaisenaan Maalaus 
RYL -määritelmien mu-
kaista laatutasoa 
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Itsenäinen työsken-
tely 

pääsee ohjauksen 
avulla valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttä-
vään käsittelyn lopputu-
lokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen avulla valmiin 
pinnan laatuvaatimuk-
set täyttävään käsittelyn 
lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti val-
miin pinnan laatuvaati-
mukset täyttävään kä-
sittelyn lopputulokseen 

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
tään vaikka laatuvaati-
musten tuntemus ei oli-
sikaan vielä täysin hal-
linnassa. 

osaa arvioida omaa työ-
tään laatuvaatimusten 
mukaisesti. 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvälineiden hal-
linta 

osaa käyttää lähes oi-
keita käsiotteita sivelti-
mistä, teloista ja las-
toista ja säilyttää käyttä-
mänsä välineet käyttö-
kuntoisina 

osaa käyttää oikeita kä-
siotteita siveltimistä, te-
loista ja lastoista ja säi-
lyttää käyttämänsä väli-
neet koko ajan käyttö-
kuntoisina 

huolehtii itsenäisesti 
työvälineiden puhdista-
misesta käytön jälkeen 
ja varmistaa, että työka-
lut tulevat palautetuksi 
niille kuuluville paikoille 

Materiaalien hallinta aukaisee ja sulkee pin-
noitustarvikepakkaukset 
asianmukaisesti ja se-
koittaa tarvittaessa pin-
noitteen ennen käyttöä 

työskentelee siten, että 
nestemäiset materiaalit 
eivät roisku tarpeetto-
masti ympäristöön 

huolehtii työn jälkeen 
pakkausten sulkemi-
sista ja materiaalien säi-
lytyksestä  

Kestävä kehitys toimittaa työstään muo-
dostuvat jätteet niille va-
rattuihin astioihin. 

osaa tarvittaessa laji-
tella jätteet asianmukai-
sesti. 

työskentelee siten, että 
jätettä muodostuu mah-
dollisimman vähän. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammatilliset tiedot ottaa huomioon pinnoi-
tetuotteen etiketissä 
olevat tiedot ja noudat-
taa annettuja käyttöoh-
jeita 

kykenee osallistumaan 
eri työvaiheiden suun-
nitteluun yhdessä am-
mattitaitoisen työnteki-
jän kanssa 

tulkitsee oikein työpii-
rustuksia ja työselostuk-
sia ja kykenee osallistu-
maan eri työvaiheiden 
suunnitteluun asiakkaan 
tai työnjohtajan kanssa 
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 tuntee yleisimmin käy-
tettävät betonilattioiden 
pinnoitusmenetelmät 

osaa selostaa sisä- ja 
ulkopuolisiin töihin so-
veltuvien lattiapinnoitus-
töiden valintaperiaatteet 

osaa nimetä tavallisim-
mat pinnoituksessa käy-
tettävät pinnoitetuotteet 

tuntee lattian pinnoite-
tyyppien soveltuvuuden 
erilaisille alustoille 

osaa arvioida rasitus-
luokituksen (RYL) mu-
kaisia vaatimuksia ma-
teriaalivalinnoille 

osaa arvioida materiaa-
lien mahdollisen ohen-
nustarpeen 

osaa arvioida pinnoitus-
alustasta johtuvia vaati-
muksia materiaalivalin-
noille 

 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden tai-
dot 

osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset ja 
osaa arvioida aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa. 

osaa arvioida työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä. 

osaa laskea työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekin ja 
osaa käyttää suhdelu-
kuja. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

osaa soveltaa oppi-
maansa tietoa työtehtä-
vissä 

osaa arvioida omaa op-
pimistaan ja työnsä on-
nistumista 

tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisproses-
sinsa ja -tyylinsä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

osaa toimia työyhtei-
sössä ja työryhmän jä-
senenä 

toimii työssään jousta-
vasti  

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi ja osaa tehdä 
ratkaisuehdotuksia 
työssä esiin tuleviin on-
gelmiin 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työnsä 
sovitulla tavalla 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suuteen liittyviä ohjeita 
ja käyttää henkilökohtai-
sia suojaimia ja työko-
neiden turvalaitteita 

osaa oma-aloitteisesti 
suojautua esimerkiksi 
hengitysilman epäpuh-
tauksilta ja haitallisten 
aineiden ihokosketuk-
silta 

tuntee työhönsä liittyvät 
keskeiset työturvalli-
suusmääräykset ja nou-
dattaa niitä 

käsittelee raskaita taak-
koja turvallisesti. 

käyttää ergonomisesti 
suositeltavia työasen-
toja.  

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat.  

 



   OPETUSSUUNNITELMA   59 (176) 
 
 
 
 
 

   

Rakennuspintojen entistäminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä vanhojen rakennuspintojen 
entistämistöitä työselostusten ja ohjeiden mukaan. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tehdä erilaisia rakennuspintojen entistämistöitä (rakennus-
ten pintakäsittelyiden palauttamista aikaisempaan 
asuunsa), kuten vanhojen rakennusten ulko- ja sisäpintojen 
maalaustyöt esikäsittely- ja tasoitustöineen perinteisillä 
maalityypeillä (esimerkiksi keittomaali, öljymaali, kalkki-
maali, liimamaali, tempera jne.)  

 maalata myös alkuperäisiä pintakäsittelyaineita vastaavilla, 
korjauskohteisiin soveltuvilla nykyaikaisilla maalityypeillä 

 käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä 
ja harjoja 

 tehdä kipsitöitä ja pintaverhouksia vanhojen mallien mu-
kaan ja korjata vaurioituneet alkuperäisiksi 

 huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauk-
sesta niin, että valmiit pinnat eivät vaurioidu 

 selvittää vanhojen rakennusosien värejä ja dokumentoida 
ne 

 käyttää ohjeiden mukaan värien tutkimiseen tarvittavia las-
toja, veitsiä, värikarttoja, kameraa ja muita soveltuvia väli-
neitä 

 tietää rakennustyylit 

 tietää perusasiat rakennussuojelulainsäädännöstä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä rakennus-
pintojen entistämistöitä työkohteissa. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnit-
telu 

tiedostaa työhönsä liitty-
vän suunnittelutarpeen, 
mutta työ ei edisty epä-
määräisten suunnitel-
mien vuoksi 

osallistuu suunnitteluun 
ja työ etenee suunnitel-
mien mukaisesti 

tekee itse työsuunnitel-
man ja työ valmistuu 
pääosin suunnitelman 
mukaisesti 

Oman työn arviointi kertoo työstään suori-
tuksen jälkeen 

arvioi työtään suorituk-
sen jälkeen 

arvioi työnsä laatua ja 
vertaa sitä suunnitelmiin 
ja laatuvaatimuksiin 

Oman toiminnan ke-
hittäminen 

kehittää omaa toimin-
taansa ohjattuna 

kehittää omaa toimin-
taansa 

kehittää omaa toimin-
taansa ja työn tulos pa-
ranee 

Työn kokonaisuuden 
hallinta  

saa työnsä valmiiksi oh-
jattuna. 

etenee työssään ilman 
jatkuvaa ohjausta ja saa 
valmiiksi lähes itsenäi-
sesti. 

tekee työnsä itsenäi-
sesti ja järjestelmälli-
sesti, ja työ valmistuu 
aikataulun mukaisesti. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Entistämismaalaus-
menetelmien hallinta  

tekee ohjattuna tavalli-
simpia entistämismaa-
laustöitä 

tekee ohjeiden mukai-
sesti erilaisia entistä-
mismaalaustöitä 

tekee itsenäisesti ohjei-
den mukaisesti erilaisia 
entistämismaalaustöitä  

selvittää yksittäisen 
vanhan rakennusosan 
värit ohjattuna (esim. 
yksivärinen väliovi) 

selvittää monivärisen 
vanhan rakennusosan 
värit ohjeiden mukaan 
(esim. seinä- ja jalkalis-
tavärin porrashuo-
neessa) ja dokumentoi 
tiedot 

selvittää pienen koko-
naisuuden värit ohjei-
den mukaan (esim. 
huoneen eri rakennus-
osien värit) ja dokumen-
toi tiedot 

Entistämismaalaus-
välineiden hallinta 

käyttää ohjattuna entis-
tämismaalaustöissä tar-
vittavia perinteisiä ja ny-
kyaikaisia työvälineitä  

käyttää ohjeiden mukai-
sesti entistämismaa-
laustöissä tarvittavia pe-
rinteisiä ja nykyaikaisia 
käsityövälineitä sekä 
huolehtii niistä 

käyttää itsenäisesti ja 
monipuolisesti entistä-
mismaalaustöissä tarvit-
tavia käsityövälineitä 

käyttää ohjattuna värien 
tutkimiseen tarvittavia 
lastoja, värikarttoja ja 
muita soveltuvia väli-
neitä 

käyttää ohjeiden mu-
kaan värien tutkimiseen 
tarvittavia lastoja, veit-
siä, värikarttoja, kame-
raa ja muita soveltuvia 
välineitä 

käyttää ohjeiden mu-
kaan värien tutkimiseen 
tarvittavia lastoja, veit-
siä, värikarttoja, kame-
raa ja muita soveltuvia 
välineitä 

Entistämismaalaus-
materiaalien hallinta 

käsittelee opastettuna 
entistämismaalauk-
sessa tarvittavia maa-
laustarvikkeita asianmu-
kaisesti 

käsittelee annettujen 
ohjeiden mukaisesti en-
tistämismaalauksessa 
tarvittavia maalaustar-
vikkeita 

käsittelee entistämis-
maalauksessa käytet-
tyjä maalaustarvikkeita 
asianmukaisesti, oma-
aloitteisesti ja itsenäi-
sesti 

varastoi maalipurkit ja 
huolehtii ongelmajät-
teistä opastettuna. 

varastoi maalipurkit asi-
anmukaisesti ja huoleh-
tii ongelmajätteistä an-
nettujen ohjeiden mu-
kaisesti. 

varastoi maalipurkit asi-
anmukaisesti ja huoleh-
tii ongelmajätteistä itse-
näisesti. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Arkkitehtuurin ja si-
sustamisen historia 

tietää tärkeimmät ra-
kennustyylit 

tunnistaa tärkeimmät 
rakennustyylit 

tunnistaa tärkeimmät 
rakennus- ja sisustus-
tyylit ja soveltaa tietoa 
työssään 

Rakennussuojelun 
perusteet 

tietää rakennussuojelun 
perusperiaatteet. 

tuntee omaan työhönsä 
vaikuttavaa rakennus-
suojelulainsäädäntöä 

tuntee rakennussuoje-
lun perusteita ja niiden 
merkityksen tekemäl-
leen työlle 

Materiaalin tuntemus erottaa vanhan pinta-
materiaalin uudesta 

tietää vanhoja pintama-
teriaaleja 

tunnistaa vanhoja pinta-
materiaaleja 

tietää perinnemaaleista tietää perinnemaalien 
reseptejä 

tietää perinnemaalien 
käytöstä 

tietää perinneväreistä tietää eri aikakausien 
perinneväreistä 

tunnistaa eri aikakau-
sien perinnevärejä ja 
soveltaa tietoa työssään 

Rakenteiden tunte-
mus 

erottaa vanhan raken-
teen uudesta 

tietää vanhoja raken-
teita 

tunnistaa vanhoja ra-
kenteita 

Kestävä kehitys huolehtii jätteiden käsit-
telystä. 

ymmärtää kestävän ke-
hityksen tarpeellisuu-
den. 

toimii kestävän kehityk-
sen periaatteiden mu-
kaisesti. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
man ratkaisu 

toimii annettujen ohjei-
den mukaan 

hakee tietoa ja osoittaa 
kiinnostusta oman oppi-
misensa kehittämiseen 

ratkaisee työssään il-
meneviä ongelmia ja et-
sii vaihtoehtoisia toimi-
via työtapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii yhdessä muiden 
kanssa 

ymmärtää asiakasläh-
töisen toiminnan merki-
tyksen  

työskentelee asiakas-
lähtöisesti 

Ammattietiikka on täsmällinen toimii vastuuntuntoisesti asennoituu ammatilli-
sesti 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja käyttää 
tarvittaessa henkilökoh-
taisia suojaimia. 

tietää työkyvyn merki-
tyksen ja miten sitä yllä-
pidetään ja ymmärtää 
työhönsä liittyvät vaarat. 

suunnittelee ja järjestää 
itselleen ergonomisesti 
sopivan työympäristön. 
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Tapetointi, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osa suorittaja osaa kiinnittää rakennuspinnoille paperi- 
ja kuitualustaisia seinänpäällysteitä työselostusten ja työohjeiden 
mukaan.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa  

 tehdä tapetoitaville alustoille tehtävät mittaukset ja tarkis-
tukset 

  tehdä ennen tapetointia tehtävät valmistelut ja esikäsitte-
lyt, kuten vanhan tapetin poistot 

 tehdä tapetoimispohjatyöt, eristykset, tasoitukset ja alus-
tapetoinnit 

 levittää liisterin tai liiman käsin ja koneellisesti 

 kiinnittää paperi- ja kuitualustaiset päällysteet pusku-
saumauksella 

 käyttää ja huoltaa tapetoinnissa tarvittavia työvälineitä  

 suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvitta-
via materiaalimääriä 

 nimetä tavallisimmat tapetointitöissä käytettävät tapetit ja 
materiaalit 

 selostaa eri tapettimateriaalien soveltuvuuden erilaisille 
alustoille 

 liikkua turvallisesti rakennustyömaalla ja noudattaa työ-
turvallisuusmääräyksiä  

 käyttää hänelle työkohtaisesti määrättyjä henkilökohtaisia 
suojaimia 

 käyttää ergonomisesti tarkoituksenmukaisia ja toimintaky-
kyä ylläpitäviä työtapoja  

 huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suo-
jauksesta niin, ettei tapetointityöstä aiheudu ylimääräistä 
puhdistustarvetta kohdetta ympäröiville pinnoille. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 



   OPETUSSUUNNITELMA   65 (176) 
 
 
 
 
 

   

täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa 
määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa 
osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 
Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka 
käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tapetoimalla huoneti-
lakokonaisuuden tai kokonaisuuksia. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 
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 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL -käsikir-

jassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuksia. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnit-
telu 

tarvitsee ammattihenki-
lön tukea 

tekee eri työvaiheisiin 
toteuttamiskelpoisia 
suoritussuunnitelmia  

tekee työsuunnitelman 
itsenäisesti ja osaa pe-
rustella saumakohtien 
sijoittelun  

tarvitsee ohjausta mate-
riaalimäärien laskemi-
sessa 

määrittelee materiaali-
tarpeen riittävällä tark-
kuudella työkohteessa 

määrittelee oikein mate-
riaalitarpeen rakennus-
piirustusten perusteella 

Oman työn arviointi arvioi omaa työtään, 
mutta ei tunne RYL-kä-
sikirjan mukaisia yleisiä 
laatuvaatimuksia 

arvioi omaa työtään 
suhteessa RYL:n ylei-
siin laatuvaatimuksiin 

arvioi oman työnsä on-
nistumista asiakasnäkö-
kulmasta tarkasteltuna 
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Työn kokonaisuuden 
hallinta esikäsittely- 
ja pohjatöistä valmii-
seen tapettipintaan 

saa työnsä valmiiksi, 
mutta tarvitsee useim-
missa työvaiheissa jota-
kin ohjausta.  

etenee työssään joh-
donmukaisesti ja tarvit-
see vain pientä oh-
jausta työnsä loppuun-
saattamiseen. 

tekee työnsä itsenäi-
sesti ja järjestelmälli-
sesti; työ valmistuu ai-
kataulun mukaisesti ja 
vastaa ennakkoon mää-
riteltyä RYL-ulkonä-
köluokkaa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Pohjatyöt irrottaa vanhoja paperi-
tapetteja kostuttamalla 
ja valmistaa tapetoita-
van alustan T3-ulkonä-
köluokituksen edellyttä-
mällä tavalla 

suorittaa tapetoitavalle 
alustalle tehtäviä mit-
tauksia ja valmistaa ta-
petoitavan alustan T2-
luokituksen edellyttä-
mällä tavalla 

tekee työselostuksessa 
mainitut pohjatyöt itse-
näisesti ja osaa perus-
tella eri työvaiheiden 
tarpeellisuuden  

Liisterin valmistus valmistaa jauhemai-
sessa muodossa olevan 
tapettiliisterin käyttökun-
toon 

ohentaa tarvittaessa lii-
man tai liisterin kiinnitet-
tävälle päällysteelle so-
pivaksi 

valmistaa liisterin, jossa 
ei ole liisteröintiä hait-
taavia paakkuja tai ka-
sautumia 

Liisteröinti ja leik-
kaukset 

käyttää vähäisen opas-
tuksen jälkeen ohjeiden 
mukaisesti tapetointiin 
tarvittavia perustyöväli-
neitä, mutta ei hallitse 
koneellisesti tehtävää 
liisteröintiä 

suorittaa liisteröinnin oi-
kein myös liisteröintiko-
neella ja tekee tarvitta-
vat rajausleikkaukset 
siististi ja tasaisesti raja-
pintoja noudattaen 
RYL-käsikirjan ohjeiden 
mukaisesti 

käyttää tapetointitöissä 
tarvittavia työvälineitä it-
senäisesti ja monipuoli-
sesti ja huolehtii oma-
aloitteisesti niiden puh-
distuksesta  

Kuviokohdistus ja 
saumaus 

kiinnittää pusku-
saumausmenetelmällä 
vahvalaatuisia tapetteja, 
joissa ei vaadita tarkkaa 
kuvioiden kohdistamista 

kiinnittää oikein tasa-
kohdistettavia kuviota-
petteja 

kiinnittää sileitä ja re-
peytymisherkkiä paperi-
tapetteja tapetin valmis-
tajan antamien ohjeiden 
mukaisesti 

Siisteys ja huolelli-
suus 

kokoaa oma-aloitteisesti 
huoneeseen jääneet 
hukkapalat ja leikkuujät-
teet. 

puhdistaa mahdollisesti 
liisteriin tahrautuneet 
listoitukset ja muut val-
miit rakennuspinnat. 

työskentelee siten, että 
työstä ei aiheudu tar-
peetonta puhdistustar-
vetta ympäröiville pin-
noille. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Uuden tiedon sovel-
taminen 

tietää tapettipakkauk-
sissa olevien ohjesym-
bolien merkitykset; lu-
kee tuote-etiketin suo-
menkieliset ohjeet ja 
suorittaa tapetoinnin 
näiden ohjeiden mukai-
sesti 

tuntee tapetoimistyöhön 
liittyvän keskeisen am-
mattisanaston ja osaa 
keskustella kiinnitysoh-
jeiden merkityksestä 
muiden ammattilaisten 
kanssa 

osaa selvittää tapetti-
pakkauksen vieraskieli-
sestä etiketistä tälle ta-
pettilaadulle sopivat 
kiinnitysaineet, vetty-
misajat ja kuviokohdis-
tukset 

Materiaalien tunte-
mus 

tunnistaa pinta- ja poh-
jamateriaalien mukaan 
tavanomaiset tapettityy-
pit ja osaa ehdottaa 
näille sopivia kiinnitysai-
neita. 

tietää tapetoitavasta 
alustasta johtuvat vaati-
mukset kiinnitysaineille 
ja kohteessa käytettä-
ville tapettilaaduille.  

valitsee itsenäisesti eri 
tapettilaaduille sopivat 
kiinnitysmateriaalit ja 
tietää niiden soveltu-
vuuden erilaisille alus-
toille. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

toimii annettujen ohjei-
den mukaan 

hakee tietoa ja osoittaa 
kiinnostusta oman oppi-
misensa kehittämiseen 
ja pyrkii ratkaisemaan 
ongelmat itse 

ratkaisee työssään il-
meneviä ongelmia inno-
vatiivisesti ja etsii vaih-
toehtoisia toimivia työta-
poja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii yhdessä muiden 
kanssa 

ymmärtää asiakasläh-
töisen toiminnan merki-
tyksen ja pyrkii otta-
maan huomioon muiden 
työntekijöiden läsnäolon 
samassa työkohteessa 

työskentelee asiakas-
lähtöisesti ja ottaa työs-
sään huomioon muiden 
työntekijöiden läsnäolon 
samassa työkohteessa 

Ammattietiikka toimii annettujen ohjei-
den mukaan 

toimii vastuuntuntoisesti toimii vastuuntuntoisesti 
ja asennoituu työhönsä 
ammatillisesti 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ja ymmär-
tää työhönsä liittyvät 
vaarat 

huolehtii itsenäisesti 
työpaikkansa suojauk-
sesta ja siisteydestä 

suunnittelee ja järjestää 
itselleen ergonomisesti 
sopivan työympäristön  

käyttää turvallisia työ-
menetelmiä  

valitsee itselleen turval-
liset ja sopivan korkeat 
työpöydät ja -telineet 

käyttää ergonomisesti 
suositeltavia työtapoja. 
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huoltaa jätteet niille 
kuuluville paikoille ohjei-
den mukaisesti. 

lajittelee ja toimittaa jät-
teet oma-aloitteisesti 
niille kuuluville paikoille. 

 

 

 

Lattiapäällysteiden uusiminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa asentaa esimerkiksi tavanomai-
seen asuinhuoneeseen muovi- tai laminaattipäällysteen niissä ta-
pauksissa, joissa ei edellytetä aluslattian oikaisu- tai tasoitustöitä. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 irrottaa ja kiinnittää paikoilleen työn suoritusta haittaavia 
kynnyksiä ja listoituksia  

 päällystää asuinhuoneen lattian muovimatolla 

 päällystää asuinhuoneen lattian lukkoponttilaminaatilla 

 tehdä tarvittavat saumaus- ja kiinnitystyöt 

 tehdä valmiiden pintojen suojaukset. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
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 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa asentamalla asuinti-
laan tai vastaavaan kuivaan huonetilaan leikattavan muovipäällys-
teen ja laminaattipäällysteen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 
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 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL -käsikir-

jassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuksia. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnit-
telu 

tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa ja asen-
nussuunnan määrittele-
misessä 

suunnittelee toteutus-
kelpoisen työn itsenäi-
sesti 

osaa arvioida oman 
työnsä kustannusvaiku-
tuksia 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

etenee vähäisen oh-
jauksen avulla työvai-
heesta toiseen 

siirtyy työvaiheesta toi-
seen ilman jatkuvaa oh-
jausta 

toimii suunnitelmallisesti  

Työn lopputulos pääsee ohjauksen 
avulla valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttä-
vään käsittelyn lopputu-
lokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen avulla valmiin 
pinnan laatuvaatimuk-
set täyttävään käsittelyn 
lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti val-
miin pinnan laatuvaati-
mukset täyttävään kä-
sittelyn lopputulokseen 

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
tään vaikka laatuvaati-
musten tuntemus ei oli-
sikaan vielä täysin hal-
linnassa.  

osaa arvioida omaa työ-
tään laatuvaatimusten 
mukaisesti. 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Listojen ja kynnysten 
irrotus 

tarvitsee ohjeita työme-
netelmien ja välineiden 
valinnassa 

tekee irrotustyöt koh-
teita vaurioittamatta 

tekee irrotustyöt huolel-
lisesti ja joutuisasti 

Vanhojen päällystei-
den poistaminen 

poistaa päällysteet oh-
jeiden mukaisesti 

poistaa päällysteet jär-
jestelmällisesti 

poistaa päällysteet te-
hokkaasti 

Muovipäällysteen 
asennus 

asentaa muovipäällys-
teen siten, että seinära-
jaukset vaativat paikoin 
oikaisua tai kittauksia 

tekee seinärajaukset 
riittävän suoriksi ja sopi-
valle etäisyydelle sei-
nistä 

tekee rajaukset huolelli-
sesti ja täsmällisesti 

tekee saumaukset niin, 
että ne eivät ole täysin 
suoraviivaisia 

tekee saumaukset pää-
osin suoriksi ja helposti 
tiivistettäviksi 

tekee saumaustyön vir-
heettömästi 

Liimaus levittää liiman niin, että 
liimakampauksessa on 
epätasaisuuksia ja val-
miissa työssä on joita-
kin ilmakuplia 

levittää liiman tasaisesti 
ja hiertää päällysteen 
ohjeen mukaan 

tekee liimauksen huolel-
lisesti ja tarkasti ja hier-
tää päällysteen järjes-
telmällisesti 

Laminaattilattian 
asennus 

asentaa laminaattilat-
tian niin, että liikkuma-
varoissa on turhan suu-
ria vaihteluja ja sau-
moissa on pieniä rakoja 

asentaa sopivat liikku-
mavarat ja saumat pää-
osin tiiviiksi 

tekee työnsä joutuisasti 
ja huolellisesti  

Viimeistelyt ja listoi-
tukset 

viimeistelee työnsä oh-
jeiden mukaisesti. 

kiinnittää listat ja kyn-
nykset kohteita vaurioit-
tamatta. 

huolehtii työympäristön 
siisteydestä ja puhtau-
desta. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalit ottaa työssään huomi-
oon tuotteen etiketissä 
olevat tiedot ja noudat-
taa annettuja käyttöoh-
jeita 
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Työtekniikka arvioi riittävällä tarkkuu-
della aloittamaansa työ-
suoritukseen tarvittavaa 
työaikaa. 

arvioi riittävällä tarkkuu-
della työsuorituksessa 
tarvittavan materiaalin 
menekkiä. 

osaa laskea lähes oi-
kein työsuorituksessa 
tarvittavan materiaalin 
menekin. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
man ratkaisu 

toimii annettujen ohjei-
den mukaan 

hakee tietoa ja osoittaa 
kiinnostusta oman oppi-
misensa kehittämiseen 

ratkaisee työssään il-
meneviä ongelmia ja et-
sii vaihtoehtoisia toimi-
via työtapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii yhdessä muiden 
kanssa 

ymmärtää asiakasläh-
töisen toiminnan merki-
tyksen  

työskentelee asiakas-
lähtöisesti 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työnsä 
sovitulla tavalla 

tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja noudattaa 
työyhteisön käyttäyty-
missääntöjä 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

käyttää polvisuojaimia 
ja ergonomisesti suosi-
teltavia työasentoja. 

käyttää ja säilyttää huo-
lellisesti teräviä työka-
luja. 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat. 

 

 

Rakenteiden korjaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä pieniä rakennusosien ja ka-
lusteiden asennuksia ja korjaustöitä sekä tasoite- ja rappauspinto-
jen korjauksia työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaan.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tehdä yksinkertaisia alustarakenteita työpiirustusten ja seli-
tysten mukaisesti 

 laskea tarvittavat alustarakennemateriaalit työpiirustuksista 

 tunnistaa alustarakenteisiin sopivat materiaalit ja tarvikkeet 

 käyttää materiaaleja ja tarvikkeita työselostusten mukai-
sesti 

 käyttää koneita, laitteita ja työvälineitä turvallisesti 

 suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia 
materiaalimääriä 

 pitää huolta työvälineidensä kunnosta 

 liikkua turvallisesti rakennustyömaalla ja noudattaa työtur-
vallisuusmääräyksiä  

 käyttää hänelle työkohtaisesti määrättyjä henkilökohtaisia 
suojaimia 
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 käyttää ergonomisesti tarkoituksenmukaisia ja toimintaky-
kyä ylläpitäviä työtapoja 

 huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauk-
sesta niin, ettei korjaustöistä aiheudu ylimääräistä puhdis-
tustarvetta kohdetta ympäröiville pinnoille. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ammattitai-
tovaatimuksissa määriteltyjä korjaustöitä työkohteissa. Työtä teh-
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dään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

omaa oikean työasen-
teen 

omaa oikean työasen-
teen  

omaa oikean työasen-
teen  

 osaa toimia yritteliäästi 
ja laskea oman työnsä 
kustannusvaikutukset 

on oma-aloitteinen ja 
osaa toimia työyhteisön 
parhaaksi ja laskea 
oman työnsä kustan-
nusvaikutukset 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa ja siirryttä-
essä työvaiheesta toi-
seen 

osaa edetä työssään 
suunnitelmallisesti vä-
häisellä ohjauksella  

osaa edetä työssään 
oma-aloitteisesti ja 
suunnitelmallisesti il-
man ohjausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

saa työnsä suoritetuksi 
ohjauksen alaisena 

tarvitsee ajoittain oh-
jausta mutta osaa tehdä 
työnsä valmiiksi pääasi-
assa itsenäisesti  

osaa tehdä työnsä val-
miiksi itsenäisesti 

Oman työn arviointi suorittaa työn niin, että 
se vaatii korjauksia 

suorittaa työn niin, että 
se vaatii korkeintaan 
vähäisiä korjauksia 

suorittaa työn niin, että 
se vastaa sellaisenaan 
määritelmien mukaista 
laatutasoa 

arvioi omaa työtään 
realistisesti, mutta tar-
vitsee apua laatuvaati-
musten tulkinnassa. 

arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti ja osaa korjata vir-
heensä neuvonnan jäl-
keen. 

korjaa tarvittaessa työ-
suoritustaan työn kulu-
essa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien hal-
linta 

pääsee ohjauksen alai-
sena tyydyttävään lop-
putulokseen  

pääsee ohjauksen 
avulla työn laatuvaati-
mukset täyttävään lop-
putulokseen  

saavuttaa itsenäisesti 
vaaditun laatutason  

Työvälineiden hal-
linta 

tarttuu työvälineisiin oi-
keilla käsiotteilla 

pitää käyttämänsä väli-
neet koko ajan käyttö-
kuntoisina 

huoltaa ja palauttaa 
oma-aloitteisesti työväli-
neet käytön jälkeen 
omille paikoilleen 
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Materiaalien hallinta tarvitsee ohjausta mate-
riaalituntemuksessa ja 
säilytykseen liittyvissä 
asioissa. 

tietää tavanomaiset 
työssään tarvitsemansa 
materiaalit sekä työs-
kentelee siististi ja laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti. 

tietää työssään tarvitse-
mansa materiaalit ja nii-
den ominaisuudet sekä 
valitsee oikean tuotteen 
kohteen ja alustan mu-
kaan. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammatilliset tiedot tunnistaa yleisimmät 
korjaustuotteet ja alus-
materiaalit ohjeistuksen 
jälkeen 

tunnistaa itsenäisesti 
yleisimmät korjaustuot-
teet ja alusmateriaalit 

osaa arvioida alustasta 
johtuvia vaatimuksia 
materiaalivalinnoille 

Estetiikka ymmärtää ohjauksen 
jälkeen, mitkä seikat 
vaikuttavat lopputulok-
sen esteettisyyteen. 

ymmärtää esteettisten 
tekijöiden merkityksen 
työn lopputuloksessa. 

tietää, mitkä seikat vai-
kuttavat lopputuloksen 
esteettisyyteen sekä 
osaa itsenäisesti sovel-
taa tietoaan käytäntöön. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppimis- ja ongel-
manratkaisutaidot 

ymmärtää työhönsä liit-
tyvät ongelmat mutta 
tarvitsee ohjausta nii-
den ratkaisemiseksi 

osaa yhteistyössä so-
veltaa oppimaansa tie-
toa käytännön töissä 

osaa itsenäisesti sovel-
taa oppimaansa tietoa 
käytännön töissä 

Vuorovaikutus- ja yh-
teistyötaidot 

osaa toimia työyhtei-
sössä työryhmän jäse-
nenä  

toimii työssään jousta-
vasti ja osaa tehdä rat-
kaisuehdotuksia työssä 
esiin tuleviin erimieli-
syyksiin 

osaa ilmaista mielipi-
teensä selkeästi 

Ammattietiikka noudattaa pääsääntöi-
sesti sovittuja työaikoja 
ja tekee työnsä sovitulla 
tavalla 

noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työnsä vastuun-
tuntoisesti 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa normaalin 
työssä annettavan oh-
jeistuksen jälkeen työ-
turvallisuuteen liittyviä 
ohjeita 

tuntee työhönsä liittyvät 
keskeiset työturvalli-
suusmääräykset ja nou-
dattaa niitä ohjauksen 
jälkeen 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä oma-
aloitteisesti  
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ymmärtää terveellisten 
työtapojen ja työasento-
jen tärkeyden. 

käyttää ergonomisesti 
suositeltavia työtapoja. 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat. 

 

 

Puupintojen pintakäsittelyt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa maalata, lakata, öljytä, vahata, pet-
sata ja kuultokäsitellä puupintoja.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 perusasiat maalien, lakkojen, öljyjen, vahojen, petsien ja 
kuultokäsittelyaineiden ominaisuuksista ja käyttökohteista 

 puutuotteen hionnat käsin ja koneellisesti 

 tehdä tarvittavat kittaukset, silotukset ja välihionnat 

 maalata, lakata ja petsata puupintoja 

 öljytä ja vahata puupintoja sekä tehdä puupintojen kuulto-
käsittelyjä 

 tehdä pintakäsittelykiillotuksia 

 huolehtia pintakäsittelytilan pölyttömyydestä ja pintakäsitel-
tyjen tuotteiden kuivumisesta 

 pestä työvälineet ja huolehtia niiden kunnosta 

 maalien, lakkojen, öljyjen, vahojen, petsien ja kuultokäsitte-
lyjen ulkonäöllisen sopivuuden eri puupinnoille 

 värien ja kuultopintojen käytön sekä värien yhteensopivuu-
den puutuotteissa. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa maalaamalla, lakkaa-
malla, öljyämällä, vahaamalla, petsaamalla tai kuultokäsittelemällä 
puupintakokonaisuuksia esikäsittelytöineen työkohteissa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kat-
tavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL -käsikir-

jassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuksia. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäisellä 
ohjauksella 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti ilman oh-
jausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

 maalaus 

 lakkaus 

 petsaus 

 kuultokäsittely 

 käsittely öljyllä 

 vahakäsittely 

saa ohjeistettuna ai-
kaan laatuvaatimukset 
täyttävän pintakäsitellyn 
pinnan 

saa aikaan pintakäsitel-
lyn pinnan, joka täyttää 
laatuvaatimukset, 
vaikka siinä on joitain 
vähäisiä pintavirheitä 

pääsee lähes virheettö-
mään lopputulokseen 

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
tään  

osaa arvioida omaa työ-
tään laatuvaatimusten 
mukaisesti 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
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työsuoritusta tarvitta-
essa 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

pyrkii hyvään lopputu-
lokseen. 

työskentelee oma-aloit-
teisesti ja yritteliäästi. 

pyrkii koko ajan paran-
tamaan työsuoritustaan. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien hal-
linta 

osaa maalata, lakata, 
petsata ja kuultokäsi-
tellä sekä öljytä ja va-
hata käsityövälineillä 

maalaa, lakkaa, petsaa 
ja kuultokäsittelee sekä 
öljyää ja vahaa täyttä-
vät pinnat ohjeiden mu-
kaisilla käsittelykerroilla 

maalaa, lakkaa, petsaa 
ja kuultokäsittelee sekä 
öljyää ja vahaa siistillä 
työjäljellä ja joutuisasti 

Työvälineiden hal-
linta 

osaa käsityövälineiden 
käytön 

käyttää oikeita käsiot-
teita 

käyttää käsityövälineitä 
varmoin käsiottein 

Kittaus, silotus ja hi-
onta 

osaa kitata, silottaa ja 
hioa, mutta tarvitsee oh-
jeistusta kittaukseen 

osaa hioa, kitata ja si-
lottaa 

osaa hioa, kitata ja silot-
taa joutuisasti, kerralla 
kuntoon 

Materiaalien hallinta aukaisee ja sulkee pur-
kit asianmukaisesti ja 
tekee sekoitukset tar-
peen mukaan. 

työskentelee siten, että 
materiaalit eivät roisku 
tarpeettomasti ympäris-
töön. 

huolehtii työn jälkeen 
materiaalien tarkoituk-
senmukaisesta säilytyk-
sestä.  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Puupintojen pintakä-
sittelyn teoria 

tulkitsee oikein maali-
tuotteen etiketissä ole-
vat tiedot ja noudattaa 
annettuja käyttöohjeita 
ja käyttöturvallisuustie-
dotteita 

tietää eri puulajien puu-
pinnan rakenteita 

tulkitsee oikein työmää-
räyksiä ja kykenee osal-
listumaan eri työvaihei-
den suunnitteluun ja to-
teutukseen työnjohdon 
valvonnassa 

Materiaalit tunnistaa puutuotteissa 
käytettävät maalit, lakat, 
öljyt, vahat, petsit ja 
kuultokäsittelyaineet. 

tietää puutuotteissa 
käytettävien maalien, 
lakkojen, öljyjen, vaho-
jen, petsien ja kuultokä-
sittelyaineiden ominai-
suudet pintakäsittelyn 
aikana ja sen jälkeen. 

tietää puutuotteissa 
käytettävien maalien, 
lakkojen, öljyjen, vaho-
jen, petsien ja kuultokä-
sittelyaineiden valinta-
perusteet ja osaa tehdä 
puupinnasta riippuvia 
käsittelytapavalintoja. 
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ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

soveltaa oppimaansa 
tietoa  

arvioi realistisesti omaa 
oppimistaan ja työnsä 
onnistumista 

tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisproses-
sinsa ja -tyylinsä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

kysyy neuvoa tarvitta-
essa 

toimii joustavasti  on aktiivinen 

Ammattietiikka pyrkii hyvään lopputu-
lokseen 

tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja huo-
lehtii henkilökohtaisesta 
suojautumisesta 

huolehtii työtilan työsuo-
jelusta ja henkilökoh-
taisten suojavarustei-
den kunnosta 

huolehtii kaikissa tilan-
teissa siitä, että maalia 
ei pääse iholle. 

käyttää tarvittaessa 
hengityssuojainta ja 
suojakäsineitä. 

pitää työpaikan siistinä 
ja järjestyksessä. 

 

 

 

Mattotyöt, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa lattiapinnoille asennettavien muovi-
päällysteiden kiinnitykseen ja viimeistelyyn liittyvät työt. Hän osaa 
tehdä myös työhön liittyvien listojen (muoviset jalkalistat, pesulis-
tat, askelkulmat, käsijohdelistat tms.) ja kynnysten asennukset.    

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 määritellä työhön soveltuvat asennusolosuhteet 

 valita oikean päällysteen käyttökohteen mukaan 

 valita liimat ja liimausmenetelmät eri päällysteille 

 valita oikeat asennustekniikat eri päällysteille 

 valita työhön soveltuvat asennustyökalut 

 huoltaa ja käyttää työvälineitä ja -laitteita turvallisesti 

 asentaa ja kiinnittää muovipäällysteet yleisten laatuvaati-
musten mukaisesti 

 valita oikeat hitsaus- ja saumausmenetelmät eri päällys-
teille 

 kiinnittää askelkulma-, kynnys-, jalka- ja pesulistat oikeaop-
pisesti. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa asentamalla matto-
maisia muovi- tms. päällysteitä esimerkiksi asuin-, toimisto-, liike- 
tai oppilaitostiloihin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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



   OPETUSSUUNNITELMA   84 (176) 
 
 
 
 
 

   

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL -käsikir-

jassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuksia. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnittelu osaa suunnitella tarvit-
tavat työvaiheet 

osaa suunnitella työvai-
heiden toteuttamisaika-
taulun 

toimii suunnitelmallisesti 
ja muuttaa suunnitelmia 
tarpeen mukaan 

Työkokonaisuus osallistuu työkokonai-
suuden suorittamiseen 
työparina, tarvitsee oh-
jausta 

toteuttaa työkokonai-
suuden työparina ilman 
erityistä ohjausta 

toteuttaa työkokonai-
suuden itsenäisesti 

Sisäinen yrittäjyys on vastuuntuntoinen. on huolellinen. on aloitteellinen. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asennus ja leikkaus valitsee oikeat asennus-
suunnat, jättää raaka-
leikkauksiin riittävät siir-
tovarat, reunaleikkauk-
sissa on jonkin verran 
epätasaisuutta 

tekee raakaleikkaukset 
siten, että vältytään tar-
peettomilta hukkapa-
loilta, leikatun maton 
liikkumavaroja joudu-
taan vielä lisäämään 

tekee asennuksen siten, 
että matto riittää kaut-
taaltaan listojen alle, liik-
kumavarat ovat ohjei-
den mukaiset ja työ ete-
nee joutuisasti 

Liiman levitys levittää liiman oikealla 
tekniikalla, rajauksissa 
on hieman mutkia ja 
lastan reunalta muodos-
tuu paikoin pieniä liima-
valleja 

levittää liiman niin, että 
liima peittää alustan ta-
saisesti, mutta kam-
pausjäljet ovat hieman 
erisuuntaisia 

kampaa liiman tasai-
sesti ja tekee rajaukset 
suoriksi ja täsmällisiksi  

Liimaus liimaa siten, että sau-
moissa on jonkin verran 
liimapursumia ja val-
miilla pinnalla vähäisiä 
liimatahroja 

liimaa siten, että sau-
moissa on vähäisiä lii-
mapursumia 

liimaa siten, että valmis 
pinta on kauttaaltaan 
puhdas liimatahroista 

Hiertäminen hiertää siten, että hier-
totekniikka ei ole täysin 

hiertää siten, että hierto 
on riittävää ja päällyste 
on kauttaaltaan tasai-
sesti kiinnittynyt 

hiertää järjestelmälli-
sesti ja tehokkaasti, eikä 
päällystyksessä ole mi-
tään huomautettavaa 
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järjestelmällistä ja mat-
toon jää joitakin ploo-
suja 

Saumausleikkaus leikkaa niin, että pääl-
lekkäin leikattu sauma 
on pääosin tiivis, mutta 
leikkauksissa on vähäi-
siä mutkia, eikä päättö-
leikkaus ole täysin huo-
maamaton 

leikkaa niin, että pääl-
lekkäin leikattu sauma 
on tiivis, pieniä mutkia 
voi olla, mutta ne eivät 
erotu normaalilta katse-
luetäisyydeltä 

leikkaa niin, että pääl-
lekkäin leikattu sauma 
on kauttaaltaan tiivis, 
suora ja lähes huomaa-
maton 

Läpiviennit  tekee lämpöjohtojen 
yms. läpiviennit niin, 
että ne vaativat ylimää-
räistä kittausta  

tekee läpiviennit asian-
mukaisesti, vaikka taus-
tapuolilla on vähäisiä 
rakoja 

tekee läpiviennit kaikilta 
osin huolellisesti ja tar-
kasti 

Tiivistykset hitsaa siten, että hit-
saustyö vaatii pieniä 
paikkauksia, juotoksissa 
on hieman mutkia ja 
nestettä paikoin liikaa 
tai liian vähän 

hitsaa siten, että hit-
saus on tiivis, tasauk-
sissa pieniä puutteita ja 
juotokset ovat tiiviitä, 
mutta hieman epätasai-
sia 

hitsaa ja juottaa tiiviisti 
ja tasaisesti  

Listoitukset kiinnittää listoitukset 
pääosin asianmukai-
sesti, paikoitellen on 
kuitenkin turhia rakoja 
ja jiirit eivät ole täysin 
kohdakkoin. 

kiinnittää listoitukset tii-
viisti paikoilleen. 

kiinnittää listoitukset 
niin, että jiirit ovat tar-
kasti kohdakkoin ja työ 
etenee joutuisasti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalit tunnistaa tavanomaiset 
muovipäällysteet 

tuntee eri päällystetyyp-
pien tärkeimmät ominai-
suudet 

osaa nimetä päällys-
teille sopivat käyttökoh-
teet 

Kiinnitysalustat 
ja -olosuhteet 

tietää kiinnitysalustoille 
ja olosuhteille asetetta-
vat yleiset vaatimukset 

tietää alustan ja olosuh-
teiden tarkistamisessa 
käytettävät menetelmät 

osaa varmistua kiinni-
tysalustan ja -olosuhtei-
den sopivuudesta asen-
nustyön alkamiselle 

Liimausmenetelmät tuntee kolme tärkeintä 
liimauksen perusmene-
telmää. 

tietää eri liimausmene-
telmiin liittyvät tärkeim-
mät eroavaisuudet. 

tietää, mikä liimausme-
netelmä soveltuu par-
haiten mihinkin kohtee-
seen. 
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ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

osaa arvioida omaa op-
pimistaan ja työnsä on-
nistumista 

osaa soveltaa oppi-
maansa tietoa työtehtä-
vissä ja tehdä ratkai-
suehdotuksia työssä 
esiin tuleviin ongelmiin 

tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisproses-
sinsa ja -tyylinsä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

osaa toimia työyhtei-
sössä ja työryhmän jä-
senenä  

toimii työssään jousta-
vasti  

osaa ilmaista mielipi-
teensä selkeästi 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työnsä 
sovitulla tavalla 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti  

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja työ-
turvallisuuteen liittyviä 
työkohtaisia ohjeita 

huolehtii työsuojelusta  pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä 

osaa käsitellä leikkaus-
työvälineitä turvallisesti. 

osaa käsitellä raskaita 
taakkoja turvallisesti. 

osaa käyttää terveellisiä 
työtapoja ja työasen-
toja. 

 

 

Julkisten tilojen lattiapäällystys, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä liike-, virasto-, laitos- yms. -
tilojen lattiapintojen päällystystöitä. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tarkistaa asennuspohjien soveltuvuuden lattianpäällysteen 
asentamiselle 

 tehdä ennen päällystystä tehtävät mittaukset ja tarkistuk-
set, kuten esimerkiksi vuota- tai laattajako, pintojen suo-
ruus, suorakulmaisuus, tasaleveys jne. 

 tehdä työhön liittyvät mahdolliset tasoitetyöt pohjustuksi-
neen 

 tehdä päällystystyöt kvartsivinyyli- tai vastaavilla laatoilla, 
homogeenisella matolla, tekstiilimatolla tai muulla vastaa-
valla julkisen tilan matolla  

 tehdä tarvittavat saumaukset ja hitsaukset 

 tehdä tarvittavat jalkalistojen kiinnitykset 

 käsitellä työssä tarvittavia materiaaleja ja koneita turvalli-
sesti sekä laittaa ne käyttökuntoon 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa asentamalla itsenäi-
sesti tai työparin kanssa lattianpäällysteen julkiseen tilaan tai sitä 
vastaavaan työkohteeseen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä 
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnittelu osaa suunnitella tarvit-
tavat työvaiheet ja ky-
syy neuvoa tarvittaessa 

osaa suunnitella työvai-
heiden toteuttamisaika-
taulun 

toimii suunnitelmallisesti 
ja muuttaa suunnitelmia 
tarpeen mukaan 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

osallistuu hyväksyttä-
västi työkokonaisuuden 
suorittamiseen, mutta 
tarvitsee välillä ohjausta 

toteuttaa työkokonai-
suuden ilman erityistä 
ohjausta 

toteuttaa työkokonai-
suuden itsenäisesti 

Sisäinen yrittäjyys on vastuuntuntoinen on vastuuntuntoinen ja 
huolellinen 

on vastuuntuntoinen, 
huolellinen ja aloitteelli-
nen 

Oman työn arviointi tiedostaa oman osaami-
sensa puutteet. 

arvioi omaa suoritus-
taan suhteessa yleisiin 
laatuvaatimuksiin. 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Maton asennus ja 
leikkaus 

valitsee oikeat asennus-
suunnat ja jättää raaka-
leikkauksiin riittävät siir-
tovarat, mutta reuna-
leikkauksissa on jonkin 
verran epätasaisuutta  

tekee raakaleikkaukset 
siten, että vältytään tar-
peettomilta hukkapa-
loilta  

tekee leikkauksen siten, 
että matto riittää kaut-
taaltaan listojen alle ja 
työ etenee joutuisasti 

Liiman levitys levittää liiman oikealla 
tekniikalla, rajauksissa 
on hieman mutkia ja 
lastan reunalta muodos-
tuu paikoin pieniä liima-
valleja 

levittää liiman siten, 
että liima peittää alus-
tan tasaisesti, mutta 
kampausjäljet ovat hie-
man erisuuntaisia 

kampaa liiman tasai-
sesti ja tekee rajaukset 
suoriksi ja täsmällisiksi 

Liimaus liimaa siten, että sau-
moissa on jonkin verran 
liimapurseita ja valmiilla 
pinnalla vähäisiä liima-
tahroja 

liimaa siten, että sau-
moissa on vähäisiä lii-
mapurseita 

liimaa siten, että valmis 
pinta on kauttaaltaan 
puhdas liimatahroista 
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Hiertäminen hiertää siten, että hier-
totekniikka ei ole täysin 
järjestelmällistä ja mat-
toon jää joitakin ploo-
suja 

hiertää siten, että hierto 
on riittävää ja päällyste 
on kauttaaltaan tasai-
sesti kiinnittynyt 

hiertää järjestelmälli-
sesti ja joutuisasti, eikä 
valmiissa pinnassa ole 
huomautettavaa 

Jyräys jyrää siten, että tek-
niikka ei ole täysin jär-
jestelmällistä, lattiaan 
jää jyräämättömiä alu-
eita ja laatat hammasta-
vat 

jyrää riittävästi, pääl-
lyste on kauttaaltaan ta-
saisesti kiinnittynyt, 
eikä esiinny hammas-
tusta 

jyrää täysin järjestelmäl-
lisesti ja joutuisasti, val-
miissa pinnassa ei ole 
huomautettavaa  

Saumausleikkaus leikkaa siten, että pääl-
lekkäin leikattu sauma 
on pääosin tiivis, mutta 
leikkauksissa on vähäi-
siä mutkia, päättöleik-
kaus ei ole täysin huo-
maamaton 

leikkaa siten, että pääl-
lekkäin leikattu sauma 
on tiivis, pieniä mutkia 
voi olla, mutta ne eivät 
erotu normaalilta katse-
luetäisyydeltä 

leikkaa siten, että pääl-
lekkäin leikattu sauma 
on kauttaaltaan tiivis, 
suora ja lähes huomaa-
maton 

Läpiviennit  tekee lämpöputkien 
yms. läpiviennit niin, 
että ne vaativat ylimää-
räistä kittausta  

tekee läpiviennit asian-
mukaisesti, vaikka taus-
tapuolilla on vähäisiä 
rakoja 

tekee läpiviennit kaikilta 
osin huolellisesti ja tar-
kasti 

Uraus tekee urauksen niin, 
että urassa on syvyys-
eroja, leveys vaihtelee 
ja ura saattaa poiketa 
saumalinjasta 

tekee uran pääsääntöi-
sesti tasasyvyiseksi ja 
saumalinjan mukaiseksi 

tekee uran ta-
sasyvyiseksi ja suoran 
saumalinjan mukaiseksi 

Hitsaukset hitsaa niin, että työ vaa-
tii pieniä paikkauksia 

hitsaa tiiviiksi, tasauk-
sissa on pieniä puut-
teita 

hitsaa tiiviiksi ja tasai-
siksi  

Listoitukset kiinnittää listoitukset 
pääosin asianmukai-
sesti, mutta paikoitellen 
on kuitenkin turhia ra-
koja ja jiirit eivät ole täy-
sin kohdakkoin. 

kiinnittää listoitukset tii-
viisti paikoilleen. 

kiinnittää listoitukset 
niin, että jiirit ovat tar-
kasti kohdakkoin ja työ 
etenee joutuisasti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalit tunnistaa tavanomaiset 
julkisten tilojen lattian-
päällysteet 

tuntee eri päällystetyyp-
pien tärkeimmät ominai-
suudet 

osaa nimetä päällys-
teille sopivat käyttökoh-
teet 
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Kiinnitysalustat 
ja -olosuhteet 

tietää kiinnitysalustoille 
ja olosuhteille asetetta-
vat yleiset vaatimukset 

tietää alustan ja olosuh-
teiden tarkistamisessa 
käytettävät menetelmät 

osaa varmistua kiinni-
tysalustan ja -olosuhtei-
den sopivuudesta asen-
nustyön alkamiselle 

Liimausmenetelmät tuntee kolme tärkeintä 
liimauksen perusmene-
telmää. 

tietää eri liimausmene-
telmiin liittyvät tärkeim-
mät eroavaisuudet. 

tietää, mikä liimausme-
netelmä soveltuu par-
haiten mihinkin kohtee-
seen. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

arvioi omaa oppimis-
taan ja työnsä onnistu-
mista 

soveltaa oppimaansa 
tietoa työtehtävissä ja 
tekee ratkaisuehdotuk-
sia työssä esiin tuleviin 
ongelmiin 

tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisproses-
sinsa ja -tyylinsä 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työnsä 
sovitulla tavalla 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti  

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii työyhteisössä työ-
ryhmän jäsenenä  

toimii työssään jousta-
vasti  

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja työ-
turvallisuuteen liittyviä 
työkohtaisia ohjeita 

huolehtii työsuojelusta  pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä 

käsittelee leikkaustyö-
välineitä turvallisesti. 

käsittelee raskaita taak-
koja turvallisesti. 

käyttää ergonomisesti 
suositeltavia työtapoja 
ja -asentoja. 
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Märkätilojen muovimattotyöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä märkätilojen muovipäällys-
tyksiä valmiilla pintamateriaaleilla sekä vedeneristystöitä matto-
maisilla vedeneristeillä sillä ammattitaidolla, joka vaaditaan näitä 
töitä koskeviin henkilösertifikaatteihin (VTT).  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 mitata materiaalien kosteuspitoisuudet 

 arvioida oikein alustan riittävän kuivuuden, lujuuden, 
jäykkyyden, pölyttömyyden ja puhtauden käyttäen arvi-
oinnissa silmämääräistä havainnointia sekä raaputus-
koputuskoetta 

 mitata lattian suoruuksia ja kaltevuuksia 

 ottaa huomioon, että laatoituksen alle tulevan muovi-
päällysteen tulee olla tähän tarkoitukseen sertifioitu 
päällyste 

 varmistua lattiakaivon ja vedeneristeen yhteensopivuu-
desta 

 varmistaa oikean työjärjestyksen toteutumisen työkoh-
teessa 

 arvioida laskennallisesti käytettävän materiaalin mene-
kin 

 huomioida työturvallisuusriskit työkohteessa 

 käyttää työssä tarvittavia suojaimia 

 asentaa muovipäällysteen vesieristeeksi oikealla työme-
netelmällä 

 asentaa muovipäällysteen valmiiksi pintamateriaaliksi 
yleisten laatuvaatimusten mukaisesti 

 tehdä kaivoliitoksen ja läpivientien asennuksen ohjeiden 
mukaisesti 

 täyttää märkätila-asentajan työkohdepäiväkirjan 

 mitata vedeneristeen paksuuden ja tiiviyden. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Valmiin työn laatua arvioitaessa käytetään apuna suoritushetkellä 
voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita (RakMK C2, RIL 107, VTT 
henkilösertifioinnin osaamisvaatimukset).  

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa asentamalla märkäti-
laksi luokiteltavaan tilaan muovipäällysteen, joka toimii samalla 
tätä työtä koskevien määräysten mukaisena vedeneristeenä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vas-
taa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 
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 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työtehtävän suunnit-
telu-, arviointi- ja ke-
hittämisvalmiudet 

kykenee osallistumaan 
oman työnsä suunnitte-
luun, mutta tarvitsee 
työprosessin aikana jat-
kuvaa ohjausta  

kykenee aktiivisesti 
osallistumaan oman 
työnsä suunnitteluun, 
mutta tarvitsee ohjausta 
aloituksessa ja siirryttä-
essä työvaiheesta toi-
seen 

osaa suunnitella työnsä 
kulun ja etenee työs-
sään suunnitelmallisesti 
ilman ohjausta 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tekee työnsä siten, että 
lopputulos vaatii vielä 

tekee työnsä siten, että 
työn lopputulos vaatii 

tekee työnsä siten, että 
työn lopputulos vastaa 
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paikkauksia, mutta nii-
den aiheuttamat koko-
naiskustannukset alitta-
vat työn uusimisesta ai-
heutuvat kustannukset 

korkeintaan vähäisiä 
paikkauksia 

sellaisenaan ohjeiden 
mukaista laatutasoa 

pääsee ohjauksen 
avulla valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttä-
vään käsittelyn lopputu-
lokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen avulla valmiin 
pinnan laatuvaatimuk-
set täyttävään käsittelyn 
lopputulokseen 

pääsee itsenäisesti val-
miin pinnan laatuvaati-
mukset täyttävään kä-
sittelyn lopputulokseen  

Elinikäisen oppimi-
sen valmiudet 

arvioi omaa työtään 
realistisesti, vaikka laa-
tuvaatimusten tuntemus 
ei olisikaan vielä täysin 
hallinnassa. 

arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti. 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmät hoitaa työnsä turvalli-
sesti alalle tulevalta 
nuorelta työntekijältä 
edellytettävällä joutui-
suudella 

hoitaa työnsä siististi ja 
turvallisesti alalle tule-
valta nuorelta työnteki-
jältä edellytettävällä 
joutuisuudella 

hoitaa työnsä itsenäi-
sesti, siististi ja turvalli-
sesti alalla toimivalta 
työntekijältä edellytettä-
vällä joutuisuudella  

Työvälineet tuntee eristystyöhön tar-
vittavat työvälineet 

osaa käyttää oikeita 
työvälineitä ja säilyttää 
käyttämänsä välineet 
koko ajan käyttökuntoi-
sina 

huolehtii itsenäisesti 
työvälineiden puhdista-
misesta käytön jälkeen 
ja varmistaa, että työka-
lut tulevat palautetuksi 
niille kuuluville paikoille 

Materiaalit osaa valita käyttötarkoi-
tukseen sopivan liiman, 
päällysteen ja hitsaus-
nauhan ohjauksen jäl-
keen 

osaa valita vähäisen 
ohjauksen jälkeen käyt-
tötarkoitukseen sopivan 
liiman, päällysteen ja 
hitsausnauhan  

osaa valita käyttötarkoi-
tukseen sopivan liiman, 
päällysteen ja hitsaus-
nauhan 

 työskentelee siististi ja 
puhdistaa työvälineet 
käytön jälkeen 

työskentelee siististi ja 
puhdistaa työvälineet 
käytön jälkeen 

Kestävä kehitys toimittaa jätteet niille 
kuuluviin astioihin opas-
tuksen jälkeen. 

toimittaa jätteet niille 
kuuluviin astioihin vä-
häisen opastuksen jäl-
keen. 

osaa lajitella jätteet 
omatoimisesti. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Märkätilojen rakenta-
miseen liittyvät lait, 
määräykset ja ohjeet 

osaa määritellä, mitkä 
kohteet luetaan kuulu-
viksi märkätiloihin 

tuntee märkätilaraken-
tamiseen liittyvät perus-
ohjeet sekä pyytää näh-
täväksi vedeneristys-
alustan kosteusmittaus-
pöytäkirjan ja raportin 

tuntee märkätilan ra-
kenteisiin, rakennerat-
kaisuihin ja rakennus-
materiaalien käyttöön 
liittyvät ohjeet sekä tun-
tee vedeneristykseen, 
putkituksiin, lattiakaivo- 
ja kalusteasennuksiin 
sekä ilmanvaihtoon liit-
tyvät määräykset ja oh-
jeet 

Rakennusfysiikka, 
lämpö- ja kosteus-
tekniset perusteet 

tuntee kosteuden läh-
teet ja olomuodot 

tuntee kastumiseen ja 
kuivumiseen liittyvät il-
miöt sekä niihin vaikut-
tavat tekijät rakenteissa 
ja materiaaleissa 

tuntee materiaalien kriit-
tiset kosteuspitoisuudet 
ja kosteuskäyttäytymi-
sen sekä ilmanvaihdon 
merkityksen märkätilan 
toiminnan kannalta 

Vedeneristysalustan 
rakennusmateriaalit 

tunnistaa märkätiloihin 
soveltuvat alusmateri-
aalit. 

osaa lukea ja tulkita 
märkätiloihin liittyviä pii-
rustuksia, työselostuk-
sia ja muita suunni-
telma-asiakirjoja 

tuntee märkätilojen tyy-
pillisimmät rakenteet ja 
märkätilarakentamiseen 
soveltuvat rakennusma-
teriaalit sekä materiaa-
lien ominaisuudet ja 
käyttö- ja asennustavat 

 osaa arvioida oikein 
työn aloitusedellytykset 
kuten vedeneristeen 
alusmateriaalin soveltu-
vuuden käyttötarkoituk-
seen, riittävän kuivuu-
den, lujuuden, jäykkyy-
den, tasaisuuden, pölyt-
tömyyden ja puhtauden 
sekä mitata lattian kal-
tevuuden 

osaa reklamoida työn 
aloitusedellytysten puut-
teesta esimiehelleen tai 
tilaajalle 

Vedeneriste- ja pin-
tarakennemateriaalit 
ja LVI-tarvikkeet 

tuntee lattiakaivoon liit-
tyvät tärkeimmät osat ja 
niiden tehtävät 

tuntee tavallisimmat 
märkätilojen muoviset 
vedeneristeet 

tuntee märkätilojen 
muoviset vedeneriste- 
ja pintarakennemateri-
aalit ja -tarvikkeet sekä 
niiden ominaisuudet ja 
oikeat käyttö- ja asen-
nustavat 
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 tuntee lattiakaivoon liit-
tyvät tärkeimmät osat ja 
niiden tehtävät sekä 
seiniin kiinnitettävät ha-
nakulmarasiat 

tuntee myös märkäti-
loissa käytettävät LVI-
tarvikkeet pääpiirteittäin 
ja tuntee niiden oikean 
sijoittelun ja asennusta-
van 

Mittalaitteet, mittaus-
ten suoritus, mittaus-
tulosten arviointi, do-
kumentointi ja rapor-
tointi 

osaa käyttää opastet-
tuna vedeneristystyössä 
tarvittavia mittalaitteita. 

tuntee märkätilojen ra-
kenteiden ja eri materi-
aalien kosteuspitoisuu-
den mittaukseen sekä 
märkätilojen vedeneris-
teen paksuuden ja tiiviy-
den mittaukseen sekä 
lattian kaltevuuden mit-
taamiseen soveltuvat 
mittalaitteet ja niiden 
käytön edellytykset ja 
rajoitukset. 

tuntee suhteellisen kos-
teuden merkityksen ma-
teriaalien päällystettä-
vyyttä arvioitaessa, suh-
teellisen kosteuden mit-
talaitteet ja mittauksen 
oikean suoritustavan 
sekä tuntee pintakos-
teudenosoittimien käy-
tön rajoitukset ja sovel-
tumattomuuden suh-
teellisen kosteuden mit-
taamiseen sekä vede-
neristeen tiiviyden mit-
tausmenetelmän (GVK-
laite tai vastaava). 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

arvioi omaa oppimis-
taan ja työnsä onnistu-
mista 

soveltaa oppimaansa 
tietoa työtehtävissä ja 
tekee ratkaisuehdotuk-
sia työssä esiin tuleviin 
ongelmiin 

tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisproses-
sinsa ja -tyylinsä 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja ja tekee työnsä 
sovitulla tavalla 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti sekä huolehtii 
jälkisuojauksesta 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen sekä huoleh-
tii siisteydestä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii työyhteisössä työ-
ryhmän jäsenenä  

toimii työssään jousta-
vasti  

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja työ-
turvallisuuteen liittyviä 
työkohtaisia ohjeita 

pitää työpaikkansa siis-
tinä ja järjestyksessä 

osaa arvioida asennus-
olosuhteita ja muita 
poikkeavuuksia työ-
oloissa 

käsittelee leikkaustyö-
välineitä turvallisesti. 

käsittelee raskaita taak-
koja turvallisesti. 

käyttää ergonomisesti 
suositeltavia työtapoja 
ja -asentoja. 
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Parkettityöt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä lattioiden lautaparketti- ja la-
minaattipäällystetyöt niihin liittyvine apu- ja valmistelutöineen. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 arvioida alusrakenteen sopivuuden parketti - ja laminaatti-
päällysteelle 

 tunnistaa mittalaitteita käyttäen alusrakenteiden kunnon 

 tunnistaa yleisimmät parkettilattioissa käytetyt puulajit 

 tehdä asennussuunnitelman parketti- ja laminaattipäällys-
teelle 

 tehdä alustan vaatimat korjaustoimenpiteet 

 tehdä tarvittaessa askelääneneristyksen 

 käyttää työssä tarvittavia käsityökaluja turvallisesti 

 asentaa parketti- ja laminaattipäällysteitä suunnitelman mu-
kaisesti 

 tehdä tarvittavat ovien ja karmien lyhennykset sekä listoi-
tukset 

 tehdä tarvittaessa valmiin pinnan pienimuotoiset korjaus-
työt. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 
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 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. 
Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvi-
oinnin kohteet). 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa asentamalla suora-
kaiteen muotoiseen huoneeseen lautaparketin tai laminaattilattian. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vas-
taa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus Tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa ja työn ai-
kana  

Tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa, mutta ete-
nee työssään sen jäl-
keen itsenäisesti 

Kykenee itsenäiseen 
työskentelyyn 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ohjausta työ-
vaiheiden aikana 

tarvitsee vähäistä oh-
jausta 

tekee työn järjestelmälli-
sesti 

 tekee työn kohtuulli-
sessa ajassa 

selviytyy työkokonai-
suudesta itsenäisesti ja 
joutuisasti  

Oman työn arviointi tiedostaa oman osaami-
sensa puutteet. 

osaa arvioida omaa 
suoritustaan suhteessa 
laatuvaatimuksiin.. 

osaa korjata työtapoja 
työn kuluessa. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Mittaaminen osaa kosteusmittarin 
käytön perusteet 

osaa mitata kosteuspi-
toisuuden 

osaa mitata kosteuspi-
toisuuden  

tarvitsee ohjausta suo-
ruus- ja tasomittauk-
sissa 

selviytyy vähäisellä oh-
jauksella tasomittauk-
sista 

tekee suoruus- ja ta-
somittaukset tarkoituk-
senmukaisesti 

Aluslattian korjaus-
toimenpiteet 

tarvitsee ohjausta oikai-
sussa 

selviytyy vähäisellä oh-
jauksella oikaisutöistä 

toimii itsenäisesti oikai-
sutöissä 

Työkalujen käyttö tarvitsee ohjausta ja 
valvontaa työkalujen 
työturvallisessa käy-
tössä 

tarvitsee vähäistä oh-
jausta työkalujen työtur-
vallisessa käytössä 

selviää itsenäisesti työ-
kalujen työturvallisessa 
käytössä 

Asennustyön hallinta tarvitsee ohjausta ja 
valvontaa asennus-
työssä saavuttaakseen 
hyväksyttävän lopputu-
loksen 

tarvitsee vähäistä oh-
jausta saavuttaakseen 
hyväksyttävän lopputu-
loksen 

selviää itsenäisesti hy-
väksyttävään lopputu-
lokseen 

Materiaalien hallinta käsittelee päällystema-
teriaalia asianmukai-
sesti opastettuna. 

käsittelee päällystema-
teriaalia asianmukai-
sesti ohjeiden mukaan. 

käsittelee päällystema-
teriaalia asianmukai-
sesti ohjeiden mukaan 
ja asennuksessa ottaa 
huomioon taloudelliset 
näkökohdat. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työselostuksen ym-
märtäminen 

tarvitsee apua ammatti-
terminologian ja käsit-
teiden ymmärtämisessä 

ymmärtää mutta tarvit-
see joissakin kohdin 
apua ammattiterminolo-
gian ymmärtämisessä 

hallitsee ammattitermi-
nologian ja työselostuk-
sen 

Rakennuspiirustuk-
set 

osaa laskea pinta-aloja 
piirustuksista ohjattuna. 

tunnistaa piirustusmer-
kinnät ja osaa laskea 
pinta-aloja. 

tunnistaa piirustusmer-
kinnät ja osaa laskea 
pinta-aloja sekä osaa 
arvioida materiaalime-
nekit. 

 

  



   OPETUSSUUNNITELMA   103 (176) 
 
 
 
 
 

   

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

tarvitsee ongelmatilan-
teissa ohjausta 

havaitsee ongelmatilan-
teet, mutta tarvitsee vä-
häistä ohjausta ratkai-
suun 

osaa ratkaista ongelmia 
ja osaa korjata työsuori-
tusta työn aikana  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyötaidot 

noudattaa työaikoja 
sekä ilmoittaa poissa-
oloistaan  

noudattaa työaikoja 
sekä ilmoittaa poissa-
oloistaan  

noudattaa työaikoja 
sekä ilmoittaa poissa-
oloistaan. 

 ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi 

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi ja toimii jous-
tavasti 

Ammattietiikka on täsmällinen ja nou-
dattaa sovittuja aikoja  

tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla  

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen  

 

 

Kiinteän parketin asennus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä kiinteän parketin asennuk-
sen hiontoineen ja pintakäsittelyineen. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 arvioida alusrakenteen sopivuuden alustaan liimattaville 
kiinteille parketeille 

 määritellä alusrakenteiden kunnon mittalaitteiden avulla 

 tehdä alustan vaatimat korjaustoimenpiteet 

 tunnistaa keskeisimmät parkettilattioissa käytetyt puulajit 

 tehdä kiinteän parketin asennussuunnitelman 

 tehdä tarvittavat ovien ja karmien lyhennykset sekä listoi-
tukset 

 tehdä tarvittaessa askelääneneristyksen  

 asentaa parketin kiinteäksi rakenteeksi suunnitelman mu-
kaisesti 

 käyttää työssä tarvittavia parketinasennus- ja hiontatyöka-
luja työturvallisesti 

 valita tarkoituksenmukaisen hiontamateriaalikarkeuden eri 
työvaiheille 

 tehdä tarvittaessa valmiille pinnalle pienimuotoisia korjaus-
töitä 

 pintakäsitellä hiotun parkettilattian. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä työkoh-
teessa kiinteäksi asennettavan parketin kiinnitys-, hionta- ja pinta-
käsittelytöitä työryhmän jäsenenä Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

  



   OPETUSSUUNNITELMA   106 (176) 
 
 
 
 
 

   

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus osaa suunnitella työvai-
heet yhdessä kokeneen 
parkettiasentajan 
kanssa 

tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa, mutta 
osaa siirtyä työvai-
heesta toiseen ilman 
ohjausta 

kykenee itsenäiseen 
työskentelyyn 

Työkokonaisuuden 
hallinta 

valmistaa ohjauksen 
avulla laatuvaatimukset 
täyttävän valmiin par-
kettilattian 

valmistaa itsenäisesti 
parkettilattian, joka täyt-
tää vähäisten korjaus-
ten jälkeen laatuvaati-
mukset 

valmistaa itsenäisesti 
laatuvaatimukset täyttä-
vän parkettilattian 

Joutuisuus  tekee työn ennakkoon 
arvioidussa kohtuulli-
sessa ajassa 

selviytyy työkokonai-
suudesta joutuisasti 

Oman työn arviointi tiedostaa oman osaami-
sensa puutteet 

osaa arvioida omaa 
suoritustaan suhteessa 
laatuvaatimuksiin 

osaa arvioida oman 
työnsä tuottavuutta 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

käyttäytyy asiallisen 
kohteliaasti. 

osaa keskustella työn 
laadusta asiakkaan 
kanssa. 

osaa korjata työtapo-
jaan työn kuluessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kosteusmittaus osaa kosteusmittarin 
käytön perusteet 

osaa mitata betonilat-
tian kosteuspitoisuuden 

 

Tasaisuuden ja lu-
juuden määrittely 

tarvitsee ohjausta suo-
ruus- ja tasomittauk-
sissa sekä lujuuden tar-
kastuksessa 

selviytyy vähäisellä oh-
jauksella tasomittauk-
sista sekä lujuuden tar-
kastuksesta 

tekee suoruus-, lujuus- 
ja tasomittaukset tarkoi-
tuksenmukaisesti   

Aluslattian korjaus-
toimenpiteet 

tarvitsee ohjausta alus-
tan kunnostustoimenpi-
teissä 

selviytyy vähäisellä oh-
jauksella alustan kun-
nostustoimenpiteissä 

tekee itsenäisesti tarvit-
tavat alustan kunnostus-
toimenpiteet 
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Asennustyökalujen 
käyttö 

tarvitsee ohjausta ja 
valvontaa asennus- ja 
hiontatyökalujen työtur-
vallisessa käytössä 

tarvitsee vähäistä oh-
jausta asennus- ja hion-
tatyökalujen työturvalli-
sessa käytössä 

käyttää asennus- ja hi-
ontatyökaluja itsenäi-
sesti ja turvallisesti 

Asennustyön hallinta tarvitsee ohjausta ja 
valvontaa asennus-, hi-
onta- ja pintakäsittely-
työssä saavuttaakseen 
hyväksyttävän lopputu-
loksen 

tarvitsee vähäistä oh-
jausta asennus-, hi-
onta- ja pintakäsittely-
työssä saavuttaakseen 
hyväksyttävän lopputu-
loksen 

saavuttaa itsenäisesti 
asennus-, hionta- ja pin-
takäsittelytyössä yleiset 
laatuvaatimukset täyttä-
vän lopputuloksen 

Materiaalien hallinta käsittelee päällystema-
teriaalia ja asennuk-
sessa tarvittavia aineita 
asianmukaisesti opas-
tettuna. 

käsittelee päällystema-
teriaalia ja asennuk-
sessa tarvittavia aineita 
asianmukaisesti ohjei-
den mukaan. 

käsittelee päällystema-
teriaalia ja asennuk-
sessa tarvittavia aineita 
ohjeiden mukaan ja ot-
taa huomioon taloudelli-
set näkökohdat. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työselostuksen ym-
märtäminen 

tarvitsee apua ammatti-
terminologian ja käsit-
teiden tulkitsemisessa 

ymmärtää, mutta tarvit-
see joissakin kohdin 
apua ammattiterminolo-
gian tulkitsemisessa 

hallitsee ammattitermi-
nologian ja osaa tulkita 
oikein työselostusta 

tunnistaa tavallisimmat 
parkettityypit 

tietää eri parkettityyp-
pien tärkeimmät ominai-
suudet 

tietää erityyppisten par-
kettien soveltuvuuden 
erilaisiin alusrakentei-
siin 

Rakennuspiirustuk-
set 

osaa vähäisen ohjauk-
sen avulla laskea pinta-
aloja rakennusten poh-
japiirroksista. 

tunnistaa piirustusmer-
kinnät ja osaa laskea 
pinta-aloja. 

osaa laskea piirustuk-
sista pinta-aloja ja arvi-
oida oikein materiaali-
menekit. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisut 

tarvitsee ohjausta on-
gelmatilanteiden havait-
semisessa ja ratkaise-
misessa  

havaitsee ongelmatilan-
teet itse, mutta tarvitsee 
vähäistä ohjausta niiden 
ratkaisemisessa 

osaa ratkaista ongelmia 
ja korjata työsuoritus-
taan työn aikana 
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Vuorovaikutus ja yh-
teistyötaidot 

noudattaa sovittuja työ-
aikoja sekä ilmoittaa en-
nakkoon mahdollisista 
poissaoloistaan 

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi  

toimii joustavasti 

Ammattietiikka on täsmällinen ja nou-
dattaa sovittuja aikoja 

tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita ohjattuna. 

noudattaa työturvalli-
suusohjeita. 

käyttää ergonomisesti 
oikeita työtapoja. 

 

 

Puulattioiden pintakäsittelyt, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennusten sisäpuolisten 
puulattioiden pintakäsittelytöitä työselitysten ja työnjohtajan anta-
mien ohjeiden mukaisesti. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 suunnitella työkokonaisuuden työvaiheet sekä arvioida 
työssä tarvittavien materiaalien menekin 

 tarkistaa puulattian pinnan laadun sekä mahdollisen kulu-
neisuuden 

 tehdä tarvittavat hiontatyöt pintakäsiteltävälle puulattialle 

 tarvittaessa sävyttää työssä käytettäviä pintakäsittelyai-
neita 

 suorittaa puulattioiden väritystä petsi-tyyppisillä aineilla 

 suorittaa puulattioiden lakkauksia 

 tehdä puulattioiden pintakäsittelyjä öljyillä, vahoilla ja muilla 
vastaavilla pintakäsittelyaineilla 

 tehdä pinnoitustyökaluille tarvittavat huolto- ja korjaustyöt 

 käsitellä työssä tarvittavia materiaaleja ja koneita turvalli-
sesti sekä laittaa ne käyttökuntoon. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
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kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa pintakäsittelemällä 
huoneen puulattian itsenäisesti tai tasavertaisesti työparin kanssa 
esimerkiksi petsillä, vahalla tai muulla vastaavalla pintakäsittelyai-
neella. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaami-
nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 
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 työelämä 

 työpaja 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

kysyy neuvoa tarvitta-
essa 

työskentelee vastuun-
tuntoisesti 

on aloitteellinen ja toimii 
työyhteisön parhaaksi 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta aloi-
tuksessa ja siirryttäessä 
työvaiheesta toiseen 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti vähäisellä 
ohjauksella 

etenee työssään suun-
nitelmallisesti ilman oh-
jausta 
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Työn kokonaisuuden 
hallinta 

osallistuu työparina työ-
kokonaisuuden suoritta-
miseen, mutta tarvitsee 
ohjausta valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttä-
vän pintakäsittelyn suo-
rittamisessa 

tarvitsee vähäistä oh-
jausta valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttä-
vän lopputuloksen saa-
vuttamiseksi 

pääsee itsenäisesti val-
miin pinnan laatuvaati-
mukset täyttävään pin-
takäsittelyn lopputulok-
seen 

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
tään vaikka laatuvaati-
musten tuntemus ei oli-
sikaan vielä täysin hal-
linnassa. 

osaa arvioida omaa työ-
tään laatuvaatimusten 
mukaisesti. 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Hiontatyöt noudattaa oikeita hio-
masuuntia 

vaihtaa hiontamateriaa-
lin tarpeen mukaan 

valitsee hiontavaiheille 
sopivan hiontamateriaa-
lin sirottelun ja karkeu-
den  

hioo lattian niin, että sii-
hen jää jonkin verran 
epätasaisuuksia, hio-
majälkiä tai vanhoja pin-
takäsittelyaineita  

hioo lattian niin, että 
alueella on vähäisiä 
epätasaisuuksia tai 
heikkoja hiomajälkiä 

hioo lattian tasaiseksi ja 
puhtaaksi, eikä siinä 
esiinny häiritseviä hio-
majälkiä 

Puupinnan värittämi-
nen 

levittää väriainetta liian 
niukasti, työssä näkyy 
jatkoksia ja muita epä-
tasaisuuksia, mutta työ 
on kuitenkin vielä korjat-
tavissa 

levittää väriainetta sopi-
van runsaasti, mutta ta-
satussa pinnassa on 
kuitenkin havaittavissa 
joitakin työvälineen jät-
tämiä viiruja tai ka-
saumia 

suorittaa väritystyön 
huolellisesti ja järjestel-
mällisesti, väriä on 
imeytetty riittävästi ja 
valmis pinta on kauttaal-
taan tasaisesti väritetty 

Sivelymenetelmien 
hallinta 

käyttää vähäisellä oh-
jauksella oikeita käsiot-
teita työvälineistä, sive-
lyjäljissä erottuu joitakin 
jatkoksia ja kasautumia 

käyttää hyviä työotteita, 
mutta sivelyjälki ei ole 
täysin moitteetonta 

huolehtii työvälineistään 
hyvin työn kestäessä 
sekä sen päätyttyä, si-
velyjäljessä ei ole moitit-
tavia kohtia 

Maalipinta maalaa vaihtelevalla 
maalikerroksen paksuu-
della, pinnassa on sel-
viä kiiltoeroja tai peitto 
ei ole kattava, lattiassa 
esiintyy työsaumoja 

maalaa hieman vaihte-
levalla maalikerroksen 
vahvuudella tai siinä on 
vähäisiä kiiltoeroja tai 
työsaumoja 

maalaa kauttaaltaan 
peittävästi sekä vahvuu-
deltaan ja kiilloltaan ta-
salaatuisesti, pinnassa 
ei esiinny näkyviä 
työsaumoja 
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Lastojen käyttö kit-
tauksissa ja lakkauk-
sissa 

käyttää lastaa niin, että 
lastan kaltevuus ja au-
rauskulma eivät ole par-
haat mahdolliset, ja 
työn jälki vaatii hiontoja 
tai muita korjauksia 

käyttää lastaa asennol-
taan ja liikeradaltaan 
pääosin hyvin, mutta 
jäljessä on kuitenkin vä-
hän huomautettavaa 

käyttää lastoja huolelli-
sesti ja tehokkaasti, jälki 
on yleisten laatuvaati-
musten mukaista 

lakkaa niin, että lakka-
kerroksen paksuus 
vaihtelee, pinnassa 
esiintyy kiiltoeroja ja 
työsaumoja 

lakkaa niin, että lakka-
kerroksen vahvuus 
vaihtelee hieman tai 
siinä on vähäisiä kiil-
toeroja tai työsaumoja 

tekee lakkakerroksen 
vahvuudeltaan ja kiillol-
taan tasalaatuiseksi, 
eikä lattiassa esiinny 
työsaumoja 

Materiaalien hallinta ohentaa ja sävyttää pin-
takäsittelyaineita ohjei-
den mukaisesti 

sävyttää pintakäsittely-
aineen lähestulkoon vä-
rimallin mukaiseksi 

sävyttää pintakäsittely-
aineen kohtuullisen no-
peasti värimallin mu-
kaiseksi 

Kestävä kehitys tunnistaa työstään muo-
dostuvat ongelmajät-
teet. 

tietää, miten estetään 
ongelmajätteiden joutu-
minen ympäristöön. 

osaa tarvittaessa perus-
tella, miksi työssä muo-
dostuvat jätteet luokitel-
laan ongelmajätteiksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Pintakäsittelyaineet osaa lukea pintakäsitte-
lyaineiden etiketissä 
olevat tiedot ja noudat-
taa annettuja käyttöoh-
jeita 

osaa arvioida käyttötar-
koituksesta johtuvia 
vaatimuksia materiaali-
valinnoille 

tietää puulattioissa käy-
tettävät eri pintakäsitte-
lyaineet ja niiden omi-
naisuudet sekä osaa 
valita kohteeseen hyvin 
soveltuvat ainevaihto-
ehdot 

Käsiteltävät pinnat tunnistaa lattioissa ylei-
semmin käytetyt puulajit 

tietää käytettävien puu-
lajien tärkeimmät omi-
naispiirteet 

osaa arvioida eri puula-
jien soveltuvuutta erilai-
siin käyttökohteisiin 

Käyttöolosuhteet tuntee pintakäsiteltäville 
puulattioille ja olosuh-
teille asetettavat yleiset 
vaatimukset 

tietää puulattian ja olo-
suhteiden tarkistami-
sessa käytettävät me-
netelmät 

varmistaa puulattian ja -
olosuhteiden sopivuu-
den pintakäsittelylle 

Matematiikan taidot osaa laskea pinta-aloja 
ohjauksessa. 

osaa arvioida työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalien menekkiä.  

osaa laskea työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalien menekin ja 
tietää, miten mitataan 
valmis pinta. 
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ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

toimii annettujen ohjei-
den mukaan 

havaitsee ongelman, 
mutta tarvitsee apua 
ratkaisuun 

ratkaisee työssään il-
meneviä ongelmia 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii työyhteisössä työ-
ryhmän jäsenenä  

toimii työssään jousta-
vasti  

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi 

Ammattietiikka on täsmällinen ja nou-
dattaa sovittuja aikoja 

tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suuteen liittyviä ohjeita 
ja käyttää tarvittaessa 
henkilökohtaisia suo-
jaimia 

tietää työkyvyn merki-
tyksen ja miten sitä yllä-
pidetään ja ymmärtää 
työhönsä liittyvät vaarat 

osaa huolehtia omasta 
terveydestään ja toimin-
takyvystään ja käyttää 
työssään ergonomisesti 
suositeltavia työtapoja  

huolehtii asianmukai-
sesti itsesyttymisvaaraa 
aiheuttavista hioma- ja 
muista jätteistä. 

huolehtii työpaikan jär-
jestyksestä, siisteydestä 
ja suojauksesta niin, 
että puulattioiden pinta-
käsittelytyöstä ei ai-
heudu ylimääräistä puh-
distustarvetta kohdetta 
ympäröiville pinnoille. 

huolehtii työpaikan siis-
teydestä siten, että olo-
suhteet eivät vaaranna 
valmiin pinnan puh-
tautta. 

 

 

Lattialaatoitus, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä kuivien lattiapintojen laatoi-
tustyöt työselitysten ja työnjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tarkistaa asennuspohjien soveltuvuuden lattialaatoitukselle 

 suunnitella työkokonaisuuden työvaiheet 

 arvioida työssä tarvittavien materiaalien menekin 

 tehdä työhön liittyvät tasoitukset pohjustuksineen 

 tehdä laattajakoon tarvittavat mittaukset 

 tehdä lattialaatoitustyöt saumauksineen rakennusten kui-
vissa tiloissa käyttäen työhön soveltuvia materiaaleja ja 
työmenetelmiä 

 käsitellä työssä tarvittavia materiaaleja ja koneita turvalli-
sesti sekä laittaa ne käyttökuntoon 
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 huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauk-
sesta. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa laatoittamalla itsenäi-
sesti tai tasavertaisesti työparin kanssa kuivan tilan lattian. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kat-
tavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnittelu osaa suunnitella tarvit-
tavat työvaiheet 

osaa suunnitella työvai-
heiden toteuttamisaika-
taulun 

toimii suunnitelmallisesti 
ja muuttaa suunnitelmia 
tarpeen mukaan 

Työkokonaisuus osallistuu työkokonai-
suuden suorittamiseen, 
mutta tarvitsee hieman 
ohjausta 

toteuttaa työkokonai-
suuden ilman erityistä 
ohjausta 

toteuttaa työkokonai-
suuden itsenäisesti 

Sisäinen yrittäjyys on vastuuntuntoinen. on vastuuntuntoinen ja 
huolellinen. 

on vastuuntuntoinen, 
huolellinen ja aloitteelli-
nen. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Laattojen asennus ja 
leikkaus 

tuntee laattajaon linjoi-
tuksen periaatteet, reu-
naleikkauksissa on jon-
kin verran epätasai-
suutta, laatoituksessa 
esiintyy porrastusta 

ottaa huomioon laatto-
jen mahdollisen asen-
nussuunnan, mutta lin-
joitusta voidaan joutua 
siirtämään  

osaa linjoittaa laattajaon 
siten. että laatat riittävät 
kauttaaltaan listojen alle 
ja työ etenee joutuisasti 

Kiinnityslaastin ja lii-
man levitys 

levittää laastin tai liiman 
oikealla tekniikalla, ra-
jauksissa on hieman 
mutkia ja laasti- tai lii-
makerros on vajaa 

levittää laastin tai liiman 
niin, että se peittää 
alustan tasaisesti, 
mutta kerrospaksuus 
vaihtelee 

kampaa laastin tai lii-
man tasaisesti ja tekee 
rajaukset suoriksi ja täs-
mällisiksi 

Ladonta latoo laatat siten, että 
saumoissa on jonkin 
verran laasti- tai liima-
purseita ja valmiilla pin-
nalla vähäisiä liimatah-
roja ja laastin tai liiman 
peitto laatoissa on puut-
teellinen kauttaaltaan  

latoo laatat siten, että 
saumoissa on vähäisiä 
laasti- tai liimapurseita 
ja laastin tai liiman 
peitto laatoissa on puut-
teellinen paikoin 

latoo laatat siten, että 
valmis pinta on kauttaal-
taan puhdas laasti- tai 
liimatahroista ja laastin 
tai liiman peitto laa-
toissa on riittävä 
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Läpiviennit tekee läpiviennit niin, 
että lämpöputkien yms. 
läpiviennit vaativat yli-
määräistä saumausta 

tekee läpiviennit asian-
mukaisesti, mutta vä-
häisiä rakoja saattaa 
esiintyä 

tekee läpiviennit kaikilta 
osin huolellisesti ja tar-
kasti 

Listoitukset tekee listoitukset, joissa 
on hammastusta ja jiirit 
eivät ole kohdakkoin. 

tekee listoituksia, joissa 
on vähäistä hammas-
tusta ja jiirit eivät ole 
täysin kohdakkoin. 

tekee listoituksia, joissa 
ei ole hammastusta ja 
jiirit ovat tarkasti koh-
dakkoin tekee työn jou-
tuisasti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Materiaalit tuntee seinä- ja lat-
tialaattojen erot 

tietää eri lattialaattatyy-
pit  

tietää eri laattatyyppien 
ja -kokojen asennus-
vaatimukset  

Kiinnitysalustat 
ja -olosuhteet 

tietää kiinnitysalustoille 
ja olosuhteille asetetta-
vat yleiset vaatimukset 

tietää alustan ja olosuh-
teiden tarkistamisessa 
käytettävät menetelmät 

varmistaa kiinnitysalus-
tan ja -olosuhteiden so-
pivuuden asennustyön 
alkamiselle 

Kiinnitysmenetelmät tuntee eri kiinnitysme-
netelmät. 

tietää eri kiinnitysmene-
telmiin liittyvät tärkeim-
mät eroavaisuudet. 

tietää, mikä kiinnitysme-
netelmä soveltuu par-
haiten mihinkin kohtee-
seen. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

arvioi omaa oppimis-
taan ja työnsä onnistu-
mista 

soveltaa oppimaansa 
tietoa työtehtävissä ja 
tekee ratkaisuehdotuk-
sia työssä esiin tuleviin 
ongelmiin 

tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisproses-
sinsa ja -tyylinsä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii työyhteisössä työ-
ryhmän jäsenenä 

toimii työssään jousta-
vasti 

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 
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Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suuteen liittyviä työkoh-
taisia ohjeita 

tuntee työhönsä liittyvät 
keskeiset työturvalli-
suusmääräykset  

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat 

käsittelee leikkaustyö-
välineitä turvallisesti. 

käsittelee raskaita taak-
koja turvallisesti. 

käyttää terveellisiä työ-
tapoja ja työasentoja. 

 

 

Märkätilojen laatoitus, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä seinä- ja lattialaatoituksia ta-
vanomaisissa asuinrakennuksissa oleviin kylpyhuoneisiin ja muihin 
märkätiloiksi luokiteltaviin tiloihin. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tehdä laatoitussuunnitelman sekä suorittaa niihin liittyvät 
mittaukset 

 tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmat 

 suorittaa ennen laatoitusta tarvittavia pohja- ja esikäsittely-
töitä 

 suorittaa laatoitettavalle alustalle vaadittavat kosteusmit-
taukset 

 arvioida oikein alustan riittävän lujuuden, jäykkyyden, pölyt-
tömyyden ja puhtauden käyttäen arvioinnissa silmämää-
räistä havainnointia sekä raaputus- ja koputuskoetta 

 suorittaa oikaisut ja kaadot tasoitemassoilla 

 varmistaa vedeneristetuoteperheajattelun toteutumisen 
kohteessa 

 kiinnittää kulma- ja kaivovahvikkeet ja levittää alustaan si-
veltävän vedeneristeen 

 suunnitella saumajaon ja kiinnittää seinälaatoituksiin tarvit-
tavat ohjauslaudat 

 käyttää laastinsekoitusvispilää ja tarvittavia hiomakoneita 

 käyttää rakennustyömaan normaalien käsityökalujen lisäksi 
käsikäyttöistä ja sähkötoimista laattaleikkuria 

 kiinnittää seinä- ja lattialaattoja 

 suorittaa laattapintojen saumauksia 

 tehdä liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla 

 suorittaa työkohteisiin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä 

 tehdä valmiin työn laadunvarmistukseen liittyvät mittaukset 

 huoltaa käyttämiään työvälineitä 

 märkätilojen rakentamiseen liittyvät laatuvaatimukset ja 
pystyy esittelemään ja arvioimaan omaa työtään. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 



   OPETUSSUUNNITELMA   119 (176) 
 
 
 
 
 

   

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Työn lopputuloksen laatua arvioitaessa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan RYL -käsikirjassa määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuk-
sia. 

Valmiin työn laatua arvioitaessa käytetään apuna suoritushetkellä 
voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita (RakMK C2, RIL 107). 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa asentamalla neste-
muodossa levitettäviä vedeneristeitä ja vedeneristeen vahvikkeita 
työkohteessa sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla märkätilan lat-
tia- ja seinälaatoitustyön. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työtehtävän suunnit-
telu-, arviointi- ja ke-
hittämisvalmiudet 

tulkitsee oikein työpii-
rustuksia ja työselitystä, 
mutta tarvitsee vielä 
ammattilaisen ohjausta 
esimerkiksi saumajaon 
suunnittelussa sekä 
aloituslinjojen asetuk-
sissa 

kykenee aktiivisesti 
osallistumaan laatoitus-
työn suunnitteluun ja 
osaa ehdottaa perustel-
tuja vaihtoehtoja sau-
makohtien sijoitteluun ja 
työjärjestyksen valin-
taan 

tekee itsenäisesti laatoi-
tussuunnitelman ja ot-
taa työssään huomioon 
yleisten laatuvaatimus-
ten mukaiset ohjeet lei-
kattujen laattojen mini-
mikoosta ja leikattujen 
reunojen sijoituksista 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tekee laatoitustyön si-
ten, että korkeintaan 
muutamia laattoja jou-
dutaan vaihtamaan 
ja/tai niitä rikkoutuu työ-
suorituksen aikana 

tekee työnsä siten, että 
työn lopputulos vaatii 
korkeintaan vähäisiä 
korjauksia 

hoitaa itsenäisesti 
työnsä siten, että työ 
etenee ilman ylimääräi-
siä odotusaikoja 

Ohjaustarve pääsee ohjauksen 
avulla valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttä-
vään käsittelyn lopputu-
lokseen 

pääsee vähäisen oh-
jauksen avulla valmiin 
pinnan laatuvaatimuk-
set täyttävään käsittelyn 
lopputulokseen 

tekee työn siten, että 
lopputulos vastaa sellai-
senaan ohjeiden mu-
kaista laatutasoa 

Laatu ja tuottavuus suoriutuu työtehtävistä 
alalle tulevalta nuorelta 
työntekijältä edellytettä-
vällä joutuisuudella 

hoitaa työnsä siististi ja 
turvallisesti alalle tule-
valta nuorelta työnteki-
jältä edellytettävällä jou-
tuisuudella 

hoitaa työnsä itsenäi-
sesti, siististi ja turvalli-
sesti alalla toimivalta 
nuorelta työntekijältä 
edellytettävällä joutui-
suudella 

Elinikäisen oppimi-
sen valmiudet 

osaa arvioida omaa työ-
tään vaikka laatuvaati-
musten tuntemus ei oli-
sikaan vielä täysin hal-
linnassa. 

arvioi omaa työtään laa-
tuvaatimusten mukai-
sesti. 

arvioi omaa työtään 
työn kuluessa ja korjaa 
työsuoritusta tarvitta-
essa. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tasoitukset ja esikä-
sittelyt 

osaa tasoituksen ja oi-
kaisun työtavat  

tekee oikaisut ja tasoi-
tukset ohjeiden mukai-
sesti 

tekee oikaisut, tasoituk-
set ja kaadot itsenäi-
sesti 

Mittaustyöt osaa mitata pituuksia ja 
suoruuksia  

osaa mitata laatoitetta-
van alustan kosteuden 

tekee tarpeelliset kos-
teusmittaukset ja ase-
mointimittaukset huolel-
lisesti ja tarkasti 

Vedeneristys suorittaa vedeneristys-
töitä vaiheittain koke-
neen työntekijän oh-
jauksessa 

suorittaa vedeneristys-
työt ohjeiden mukai-
sesti itsenäisesti 

suorittaa vedeneristys-
työkokonaisuuden työ-
selostuksen perusteella 

Laattojen käsittely osaa leikata keraamisia 
laattoja 

osaa sahata laattoihin 
reikiä ja kaarevia muo-
toja 

osaa työstää laattoja 
siististi ja mittatarkasti, 
siten, ettei muodostu yli-
määräisiä hukkapaloja 

Kiinnitys ja saumaus osaa laattojen kiinnityk-
sen ja saumauksen työ-
tavat 

tekee tasaista, tasavä-
listä ja suoralinjaista 
laatoitusta 

tekee siistit liikunta-
saumat ja tiivistykset 

Työvälineet käyttää työvälineitä ja 
materiaaleja työkohteen 
mukaan tarkoituksen-
mukaisesti 

osaa itsenäisesti valita 
kuhunkin työhön tarkoi-
tuksenmukaisimmat 
työvälineet ja säilyttää 
käyttämänsä välineet 
koko ajan käyttökuntoi-
sina 

huolehtii itsenäisesti 
työvälineiden puhdista-
misesta käytön jälkeen 
ja varmistaa, että työka-
lut tulevat palautetuksi 
niille kuuluville paikoille 

Materiaalit valmistaa kiinnitys- ja 
saumauslaastit ohjeiden 
mukaisesti. 

työskentelee siten, että 
laastit eivät tahraa ym-
päristöä, ja noudattaa 
laastien työskentelyai-
koja. 

huolehtii työn jälkeen 
materiaalien säilytyk-
sestä ja saumausten jäl-
kikäsittelyistä. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Märkätilojen rakenta-
miseen liittyvät lait, 
määräykset ja ohjeet 

osaa määritellä, mitkä 
kohteet luetaan kuulu-
viksi märkätiloihin 

tuntee märkätilaraken-
tamiseen liittyvät perus-
ohjeet 

tuntee märkätilaraken-
tamiseen liittyvät lait, 
määräykset ja ohjeet 
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Suunnittelu ja las-
kenta 

osaa lukea piirustuk-
sista laatoitettavat koh-
teet 

laskee piirustusten poh-
jalta laatoitettavia pinta-
aloja 

osaa valita materiaalit ja 
laskea niiden menekit 
piirustusten ja työseli-
tyksen perusteella 

Saumajako osaa tehdä saumajako-
suunnitelmat vähäisen 
ohjauksen avulla 

tekee saumajakosuun-
nittelun itsenäisesti 

suunnittelee työn työpii-
rustusten ja/tai raken-
netta koskevan työ-
selostuksen avulla 

Rakennusfysiikka, 
lämpö- ja kosteus-
tekniset perusteet 

tuntee kosteuden läh-
teet ja olomuodot 

tuntee kastumiseen ja 
kuivumiseen liittyvät il-
miöt ja niihin vaikuttavat 
tekijät rakenteissa ja 
materiaaleissa 

tuntee kosteuden liik-
keen eri olomuodot ja 
niihin vaikuttavat tekijät 
sekä materiaalien kriitti-
set kosteuspitoisuudet 
ja kosteuskäyttäytymi-
sen ja ilmanvaihdon 
merkityksen märkätilan 
toiminnan kannalta 

Laatoitettavaksi kel-
paavat rakennusma-
teriaalit 

tunnistaa märkätiloihin 
soveltuvat seinä- ja lat-
tiamateriaalit ja osaa 
reklamoida työn aloitus-
edellytysten puutteista 
esimiehelleen tai tilaa-
jalle  

osaa arvioida oikein 
työn aloitusedellytykset 
kuten vedeneristeen 
alusmateriaalin soveltu-
vuuden käyttötarkoituk-
seen, riittävän lujuuden, 
jäykkyyden, tasaisuu-
den, pölyttömyyden ja 
puhtauden sekä mitata 
lattian kaltevuuden 

tuntee märkätilojen tyy-
pillisimmät rakenteet ja 
märkätilarakentamiseen 
soveltuvat rakennusma-
teriaalit sekä materiaa-
lien ominaisuudet ja 
käyttö- ja asennustavat 

Vedeneriste- ja pin-
tarakennemateriaalit 
ja LVI-tarvikkeet 

tuntee lattiakaivoon liit-
tyvät tärkeimmät osat ja 
niiden tehtävät 

tuntee tavallisimmat 
märkätilojen vedeneris-
temateriaalit ja seiniin 
kiinnitettävät hanakul-
marasiat sekä suojaa ja 
varastoi materiaalit tar-
koituksenmukaisesti 
sekä tuntee märkätilo-
jen rakenteiden ja eri 
materiaalien kosteuspi-
toisuuden mittaukseen 
sekä märkätilojen vede-
neristeen paksuuden ja 
tiiviyden mittaukseen 
sekä lattian kaltevuuden 
mittaamiseen soveltuvat 
mittalaitteet ja niiden 
käytön edellytykset ja 
rajoitukset 

tuntee märkätilojen eri-
tyyppiset vedeneriste- 
ja pintarakennemateri-
aalit ja -tarvikkeet sekä 
niiden ominaisuudet ja 
oikeat käyttö- ja asen-
nustavat sekä tuntee 
märkätiloissa käytettä-
vät LVI-tarvikkeet pää-
piirteittäin ja tuntee nii-
den oikean sijoittelun ja 
asennustavan 

Mittalaitteet, mittaus-
ten suoritus, mittaus-

osaa käyttää opastet-
tuna vedeneristystyössä 
tarvittavia mittalaitteita. 

tuntee suhteellisen kos-
teuden mittalaitteet ja 

tuntee pintakosteuden-
osoittimien käytön rajoi-
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tulosten arviointi, do-
kumentointi ja rapor-
tointi 

mittauksen oikean suo-
ritustavan. 

tukset ja soveltumatto-
muuden suhteellisen 
kosteuden mittaami-
seen ja hallitsee vede-
neristeen tiiviyden mit-
tausmenetelmän (GVK-
laite tai vastaava). 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

arvioi omaa oppimis-
taan ja työnsä onnistu-
mista 

soveltaa oppimaansa 
tietoa työtehtävissä ja 
osaa tehdä ratkaisueh-
dotuksia työssä esiin tu-
leviin ongelmiin 

tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisproses-
sinsa ja -tyylinsä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii työyhteisössä työ-
ryhmän jäsenenä  

toimii työssään jousta-
vasti  

ilmaisee mielipiteensä 
selkeästi 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja työ-
turvallisuuteen liittyviä 
työkohtaisia ohjeita 
sekä käyttää henkilö-
kohtaisia suojaimia. 

tunnistaa märkätilojen 
rakentamisessa esiinty-
vät vaaratekijät, osaa 
toimia oikein vaaratilan-
teissa ja ilmoittaa ha-
vaitsemistaan vaaroista. 

osaa lukea ja tulkita oi-
kein materiaalien käyt-
töturvallisuustiedotteita 
ja reklamoida työturval-
lisuuspuutteista esimie-
helleen tai tilaajalle. 

 

 

Suihkupuhdistus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä teräsrakenteiden suihkupuh-
distusta ja teräsharjausta työselostuksen ja työpiirustusten mu-
kaan.   

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 lukea korroosionestostandardeja ja ymmärtää esikäsittely-
merkinnät 

 tavallisimpien teräslaatujen merkinnät ja tietää niiden mu-
kaan, millaista ko. teräs on 

 osaa käyttää ilmastointi-, lämmitys- ja ilmankuivauslaitteita, 
niin että olosuhteet saadaan riittävän hyviksi 
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 tehdä tarvittavia teräsrakenteen muutostöitä, kuten viistei-
tyksiä ja porauksia, rakenteellisen korroosion estämiseksi 

 tehdä suihkupuhdistusmateriaalivalintoja käyttökohteen 
mukaan 

 käyttää paineilmakompressoria ja erilaisia paineilmajärjes-
telmiä 

 panna kokoon ja käyttökuntoon suihkupuhdistuslaitteiston 

 valita suuttimen käytettävissä olevan paineilman ja työkoh-
teen mukaan 

 säätää suihkupuhdistuslaitteiston käytettävän suihkupuh-
distusmateriaalin ja  

 työkohteen vaatimusten mukaisesti 

 käyttää suihkupuhdistuksessa tarvittavia suojavaatteita, 
henkilönsuojaimia ja raitisilmalaitteita 

 huolehtia suihkupuhdistuksessa ja hengitysilmana käytettä-
vän paineilman laadusta 

 suojata käsittelemättä jäävät pinnat ja laitteet 

 mekaaniset esipuhdistukset ja tarvittaessa pesut suurpai-
nepesulaitteella  

 tehdä teräsharjauksen käsin ja koneellisesti vaadittavaan 
puhdistusluokkaan (St  2 , St 2,5 ja St 3) 

 käyttää suihkupuhdistuslaitteistoa ja puhdistusrakeen tal-
teenottolaitteistoa 

 tehdä suihkupuhdistuksen vaadittavaan puhdistusluokkaan 
(Sa 2, Sa 2,5 ja Sa 3) 

 työskennellä telineillä tai henkilönnostimella turvallisesti 

 huoltaa ja tehdä pienimuotoisia korjauksia suihkupuhdis-
tuslaitteistoon  

 kompressorin ja paineilmanlaitteiston käyttöhuoltotoimenpi-
teet. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä metallipin-
tojen suihkupuhdistustöitä työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

tarvitsee ohjausta työn 
aloituksessa ja työn ete-
nemisjärjestykseen  

aloituskohta on oikea ja 
työ etenee suunnitel-
mallisesti 

suihkupuhdistuksen 
aloituskohta ja etene-
misjärjestys nopeuttaa 
työtä 

Työkokonaisuuden 
hallinta 

suorittaa työn, mutta 
joutuu paljon korjaa-
maan käsittelemättömiä 
pintoja  

suorittaa työn, mutta 
joutuu korjaamaan joi-
tain vaikeasti havaitta-
via kolopaikkoja 

suorittaa työn lähes ker-
ralla kuntoon 

joutuu korjaamaan pal-
jon puhdistettua pintaa 
saavuttaakseen oikean 
puhdistusasteen 

joutuu korjaamaan jon-
kin verran puhdistettua 
pintaa tai puhdistusaste 
”menee yli”  

saavuttaa oikean puh-
distusasteen pienellä 
korjauksella 

Oman työn arviointi tietää laatuvaatimukset osaa arvioida omaa työ-
tään suhteessa vaati-
muksiin 

osaa korjata työsuori-
tustaan työn kuluessa  

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

yrittää parastaan pyrkii tehokkaaseen toi-
mintaan 

työ etenee joutuisasti 
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Kestävä kehitys tietää suihkupuhdistuk-
seen liittyvät ympäristö-
haitat, mutta tarvitsee 
jonkin verran ohjausta 
ympäristön suojaami-
sessa. 

huolehtii työpaikan ym-
päristön suojauksesta. 

huolehtii työpaikan jälki-
siivouksesta ja jätteistä 
itsenäisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Teräsharjaus saavuttaa vaaditun puh-
distusasteen hitaasti, 
useaan kertaan korjaa-
malla 

saavuttaa vaaditun 
puhdistusasteen korjaa-
malla 

teräsharjaa vaadittuun 
puhdistusasteeseen jou-
tuisasti 

osaa valita työhön sopi-
van teräsharjan 

 

 

vaihtaa teräsharjaan ja 
työtapaa tilanteen 
muuttuessa  

vaihtaa teräsharjaa ja 
työtapaa työn kuluessa 
parhaan mahdollisen te-
hokkuuden saavutta-
miseksi 

Suihkupuhdistus osaa valita suihkupuh-
distussuuttimen komp-
ressorin paineilman-
tuoton mukaan  

käyttää tarkoituksenmu-
kaista suihkupuhdistus-
suutinta 

osaa säätää paineet 
kustannustehokkuuden 
kannalta oikein  

tietää oikean suihkutu-
setäisyyden ja suihku-
tuskulman merkityksen, 
mutta ei osaa huolehtia 
niistä työn kuluessa 

osaa korjata suihkupuh-
distuslaitteeseen mah-
dollisesti tulevan toimin-
tahäiriön 

pitää suihkupuhdis-
tusetäisyyden ja suihku-
kulman tehokkuuden 
kannalta hyvänä 

Materiaalien hallinta tuntee yleisimmin käy-
tettävät suihkupuhdis-
tusmateriaalit ja niiden 
sopivuuden erilaisiin 
suihkupuhdistuksiin 

tuntee yleisimmin käy-
tettävät suihkupuhdis-
tusmateriaalit ja niiden 
ominaisuudet   

tuntee yleisimmin käy-
tettävät suihkupuhdis-
tusmateriaalit ja niiden 
ominaisuudet sekä osaa 
valita puhdistusmateri-
aalin kappaleen mukaan  

Henkilönsuojainten 
käyttö 

käyttää henkilönsuo-
jaimia tarkoituksenmu-
kaisesti 

huolehtii henkilönsuo-
jainten kunnosta 

 

Raitisilmalaitteiston 
käyttö 

osaa käyttää raitisilma-
laitteistoa. 

varmistaa raitisilmalait-
teiston toimivuuden. 

käyttää raitisilmalaitteis-
toa huolellisesti ja tar-
kasti ja tekee havaintoja 
raitisilman kunnosta. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja työ-
selostusten ymmär-
täminen 

tuntee standardin mu-
kaiset esikäsittelymer-
kinnät ja osaa lukea 
työselostuksia 

osaa lukea teräsraken-
nepiirustuksia 

 

Materiaalitietous tuntee perusasiat 
suihkupuhdistusmateri-
aaleista  

tunnistaa teräslaadut 
merkinnöistä 

tuntee eri teräslaatujen 
ominaisuuksia ja käyt-
täytymistä pintakäsitte-
lyn esikäsittelyssä  

Ammatilliset tiedot tietää yleisimmät 
suihkupuhdistusmateri-
aalit 

tietää yleisesti käytettä-
vät suihkupuhdistusma-
teriaalit 

tietää erilaisten suihku-
puhdistusmateriaalien 
ominaisuudet ja käyttö-
kohteet sekä rakeiden 
kierrätyslaitteiden toi-
mintahäiriöiden syyt ja 
niiden korjaustavat 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden tai-
dot 

osaa tarkistaa kastepis-
teen. 

osaa laskea teräsraken-
teiden pinta-aloja. 

tarkistaa kastepisteen, 
arvioi pintakäsittelyolo-
suhteita ja tietää, mitä 
niille pitäisi tehdä. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

osaa soveltaa oppi-
maansa tietoa  

osaa tehdä ratkaisueh-
dotuksia työssä esiin tu-
levia ongelmiin 

suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä 

Vuorovaikutus- ja yh-
teistyö 

osaa toimia työyhtei-
sössä ja työryhmän jä-
senenä  

toimii joustavasti työryh-
män jäsenenä 

on innovatiivinen  

Ammattietiikka on täsmällinen ajankäy-
tössä 

tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja -oh-
jeita 

käyttää terveellisiä työ-
tapoja ja työasentoja 

käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 
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osaa estää suihkupuh-
distusrakeiden aiheutta-
man tapaturmavaaran  

osaa varoa tärinää, me-
lua ja hengitysilman 
epäpuhtauksia 

osaa huolehtia omasta 
terveydestään ja toimin-
takyvystään 

käyttää henkilönsuo-
jaimia. 

huolehtii suojavaatetuk-
sensa kunnosta. 

huolehtii vireydestään 
työsuorituksen aikana. 

 

 

Korroosionestomaalaus, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä teräsrakenteiden korroo-
sionestomaalauksia vaativiin rasitusolosuhteisiin työpiirustusten ja 
työselostusten mukaan.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 lukea teräsrakenteiden työpiirustuksia ja niiden pintakäsit-
telymerkintöjä 

 korroosionestostandardien rakenteen, pääkohdat sisäl-
löistä ja vaatimusten määrittelytavat 

 lukea korroosionestostandardeja ja ymmärtää maalausjär-
jestelmätunnukset ja rasitusolosuhteiden määrittelytavat 

 tavallisimpien teräslaatujen merkinnät ja tietää niiden mu-
kaan, millaista ko. teräs on 

 käyttää lämpömittareita ja ilmankosteusmittaria sekä pää-
tellä maalausolosuhteen hyvyyden 

 käyttää ilmastointi-, lämmitys- ja ilmankuivauslaitteita, niin 
että maalausolosuhteet saadaan riittävän hyviksi 

 käyttää riittäviä valaisinlaitteita 

 käsitellä sähkökaapeleita tarkoituksenmukaisesti ja turvalli-
sesti 

 laskea pinta-aloja ja tarvittavia maalimääriä 

 suojata käsittelemättä jäävät pinnat ja laitteet 

 työskennellä telineillä tai henkilönnostimella turvallisesti 

 käyttää paineilmakompressoria ja paineilmajärjestelmiä 

 käyttää henkilönsuojaimia  

 korroosionestomaalityypit ja laittaa maalit käyttökuntoon 

 tehdä kalvonpaksuusvaatimusten saavuttamista helpotta-
vat maalaustyöt käsityövälineillä 

 käyttää suurpaineruiskumaalauslaitteistoa 

 käyttää kaksikomponenttimaalauslaitteistoa 

 maalata suurpaineruiskulla monimuotoisia pintoja vaadittui-
hin kalvonpaksuuksiin  

 mitata maalin märkäkalvon paksuuden  

 mitata maalin kuivakalvon paksuuden, suorittaa laadunvar-
mistusmittaukset  ja laatia mittauspöytäkirjan  

 käyttää työmaasiivouksessa käytettäviä imureita 

 huolehtia työpaikan jälkisiivouksesta ja syntyvistä jätteistä. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. 
Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvi-
oinnin kohteet). 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä monimuo-
toisten teräsrakenteiden korroosionestomaalaustöitä esikäsittelyi-
neen maalaamossa tai jossain työkohteessa. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallisuus tarvitsee ohjausta ruis-
kutusjärjestykseen 

tekee työn siten, että 
maalisumun leviäminen 
valmiille pinnoille on vä-
häistä 

tekee työn suunnitel-
mallisesti 

Työkokonaisuuden 
hallinta 

tekee vaaditun korroo-
sionestomaalaustyön, 
mutta tarvitsee työn ku-
luessa jonkin verran oh-
jausta 

tekee vaaditun korroo-
sionestomaalaustyön, 
mutta tarvitsee työn ku-
luessa vähäistä oh-
jausta 

tekee vaaditun korroo-
sionestomaalaustyön it-
senäisesti 

tekee työn niin, että 
syntyy suuret vaihtelut 
kalvonpaksuuksiin 

joutuu korjaamaan 
maalipintaa vaatimus-
ten mukaiseksi 

saavuttaa vaaditun kal-
vonpaksuuden ilman 
korjausruiskutuksia 

Oman työn arviointi tietää laatuvaatimukset osaa arvioida omaa työ-
tään suhteessa vaati-
muksiin 

osaa korjata työsuori-
tustaan työn kuluessa  

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

yrittää parastaan pyrkii tehokkaaseen toi-
mintaan 

tekee työn joutuisasti 

Kestävä kehitys tarvitsee jonkin verran 
ohjausta ympäristön 
suojaamisessa. 

huolehtii työpaikan ym-
päristön suojauksesta. 

huolehtii työpaikan jälki-
siivouksesta ja jätteistä 
itsenäisesti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suurpaineruiskutus käyttää ruiskutusetäi-
syyttä ja maaliviuhkaa, 
jotka ovat suurin piirtein 
oikeita 

käyttää sellaisia ruisku-
tusliikkeitä, että on 
mahdollisuus päästä ta-
saiseen maalikalvoon 

muuttaa ruiskutusliik-
keitä, ruiskutusetäi-
syyttä ja maaliviuhkaa 
parhaan mahdollisen 
lopputuloksen saavutta-
miseksi 

ruiskuttaa niin, että syn-
tyy runsaasti ylikalvoa 
ja ohiruiskutusta on run-
saasti 

ruiskuttaa tarpeettoman 
paljon ylikalvoa ja ohi-
ruiskutusta on tarpeet-
tomasti 

ruiskuttaa niin, että 
maalikalvosta tulee täyt-
tävä, ylikalvoa on vähän 
ja ohiruiskutus on koh-
tuullista 
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tekee työn niin, että val-
miiseen maalipintaan 
tulee paljon ulkonäkö-
virheitä 

tekee työn niin, että val-
miissa maalipinnassa 
on jonkin verran ohi-
ruiskutussumua ja valu-
mia 

tekee työn niin, että val-
miissa maalipinnassa 
on vähän ohiruiskutus-
sumua ja valumia 

Paineilmalaitteiston 
käyttö 

tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta häi-
riötilanteissa  

huolehtii laitteiston toi-
mivuudesta ja selviytyy 
itsenäisesti häiriötilan-
teista 

Ruiskumaalauslait-
teiston käyttö 

puhdistaa maalauslait-
teen käytön jälkeen 

käyttää työkohteen kan-
nalta tarkoituksenmu-
kaista suutinta 

huolehtii koko ajan ruis-
kumaalauslaitteiston 
käyttökuntoisuudesta 

Kaksikomponentti-
maalauslaitteiston 
käyttö 

tarvitsee ohjausta  tarvitsee neuvoja jois-
sain tilanteissa  

osaa itsenäisesti käyt-
tää kaksiokomponentti-
maalauslaitteistoa  

Maalien käyttö huolehtii maalien käyt-
tökelpoisuudesta (mm. 
sulkee kannet)  

osaa arvioida mahdolli-
sen ohennustarpeen 

tekee maalien ohennuk-
set tarkoitukseen sopi-
vasti 

sekoittaa kaksikompo-
nenttiset maalit oikein 

huolehtii tyhjistä maa-
liastioista tarkoituksen-
mukaisesti 

käsittelee maaleja niin, 
että ei sotke paikkoja 

Mittaaminen osaa mitat maalin kui-
vakalvon paksuuden, 
lämpötilat ja ilman kos-
teuden 

tekee valmiin maalipin-
nan tarkastusmittaukset 
ja laatii pöytäkirjan itse-
näisesti  

mittaa oma-aloitteisesti 
märkäkalvon paksuutta 
ja huolehtii maalausolo-
suhteista mittaamalla 

Hengityssuojainten 
käyttö 

käyttää hengityssuo-
jaimia tarkoituksenmu-
kaisesti. 

huolehtii hengityssuo-
jainten kunnosta. 

pesee hengityssuojai-
men aina käytön jäl-
keen. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja työ-
selostusten ymmär-
täminen 

tuntee standardin mu-
kaiset pintakäsittelymer-
kinnät ja osaa lukea 
työselostuksia 

osaa lukea teräsraken-
nepiirustuksia 

 

Materiaalit  tuntee perusasiat  kor-
roosionestomaaleista 

tuntee eri maalityyppien 
kalvonmuodostuksen 
sekä tunnistaa kohteen 
vanhan maalipinnan 

osaa tarvittaessa no-
peuttaa tai hidastaa kal-
vonmuodostusta tarkoi-
tuksenmukaisesti sekä 
tuntee teräksen ominai-
suuksia ja käyttäyty-
mistä 
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Matematiikka ja 
luonnontieteet 

osaa laskea tasomais-
ten ja lieriöpintojen 
pinta-aloja 

osaa laskea teräsraken-
teiden pinta-aloja 

tuntee teräsrakenteiden 
ongelmakohdat korroo-
sion kannalta 

tietää, miten toimitaan 
palovaarallisissa ja rä-
jähdysvaarallisissa ti-
loissa 

tietää kastepisteen ja 
milloin teräs on maalat-
tavissa 

tarkistaa kastepisteen, 
arvioi pintakäsittelyolo-
suhteita ja tietää, mitä 
niille pitäisi tehdä. 

huolehtii sähkölaitteiden 
ja kaapelien turvallisuu-
desta 

huolehtii laitteiden ja kä-
siteltävien rakenteiden 
maadoituksesta 

 

Kestävä kehitys tietää korroosionesto-
maalaukseen liittyvät 
ympäristöhaitat ja on-
gelmajätteiden käsitte-
lyn määräykset. 

toimii täysin itsenäisesti 
jätteidenkäsittelyohjei-
den mukaisesti. 

 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

oppii virheistä eikä tee 
samaa virhettä toistu-
vasti 

parantaa työsuoritusta 
työn kuluessa 

ratkaisee itsenäisesti 
ongelmatilanteita 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

kysyy tarvittaessa neu-
voa 

toimii joustavasti työpa-
rinsa kanssa 

on aloitteellinen ja avu-
lias työpariaan kohtaan 

Ammattietiikka 

 

on täsmällinen työaiko-
jen suhteen 

toimii vastuuntuntoisesti 
sekä huolehtii työvaat-
teittensa ja työympäris-
tön siisteydestä 

työskentelee huolelli-
sesti ja tarkasti sekä 
osoittaa arvostavansa 
työtään ja ammattitaitoa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä 

nostaa taakkoja oikein käyttää ergonomisesti 
oikeita työasentoja 

käyttää työtilassa aina 
hengityssuojainta 

 

huolehtii kaikissa tilan-
teissa suojavaatetuk-
sesta niin, että maalia ei 
pääse iholle 

 

käyttää henkilönsuo-
jaimia.  

välttää altistumistaan al-
lergisoiville aineille, me-
lulle ja tärinälle. 

huolehtii vireydestään 
työsuorituksen aikana. 
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Jauhemaalaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa jauhemaalauksen käsiruiskutuksen 
ja jauhemaalauslaitteistojen käytön.   

Tutkinnon osan suorittaja osaa  

 lukea työselostuksia ja ymmärtää jauhemaalausmerkinnät 

 tehdä suojaukset pinnoille joita ei maalata 

 esikäsitellä jauhemaalattavat kappaleet  

 valmistaa maalattaville kappaleille sopivat ripustimet ja 
huoltaa niitä 

 ripustaa jauhemaalattavat tuotteet 

 valita oikeat jauhemaalityypit ja laitteet työstettävän koh-
teen mukaan 

 tarkastaa tuotteen pinnan kelvollisuuden jauhemaalauk-
seen 

 valita esikäsittelyn ja jauhemaalityypin kappaleelle kohdis-
tuvan rasituksen mukaan 

 käyttää jauhemaalauksessa tarvittavia laitteita 

 jauhemaalauksen käsiruiskutuksen 

 tehdä jauhemaalauslaitteiston puhdistukset ja käyttöhuollot 

 korjata jauhemaalauslaitteisiin liittyvät pienet viat 

 vaihtaa värijauheen jauhemaalauslaitteistoon 

 tunnistaa jauhemaalaukseen liittyvien laitteiden toimintahäi-
riöt 

 huolehtia jauhemaalauksessa käytettävän paineilman laa-
dusta ja maalausolosuhteista 

 tarkastaa valmiit tuotteet visuaalisesti 

 tehdä laadunvarmistamiseen liittyvät tartunta- ja kalvonpak-
suusmittaukset 

 pakata valmiit tuotteet vastaanottajan vaatimusten mukai-
sesti 

 korjata jauhemaalausvirheitä 

 toimia jauhemaalaamossa yleisten työturvallisuusmääräys-
ten mukaan 

 huolehtia työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä niin, 
että ei aiheuta tarpeetonta vaaraa itselleen tai kanssatyön-
tekijöilleen 

 huolehtia jauhemaalauksessa syntyvien jätteiden lajitte-
lusta 

 suojautua oikein terveydelle haitallisilta aineilta 

 käyttää työkykyä ylläpitäviä työskentelytapoja. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 
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Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla työnteki-
jänä jauhemaalaamossa kaikissa työvaiheissa. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioin-
nin kohteita ja kriteereitä 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 
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 yritysten tilat 

 työelämä 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työkokonaisuuden 
hallinta 

suorittaa helposti maa-
lattavien tuotteiden jau-
hemaalauksen vaaditta-
vaan laatutasoon 

suorittaa myös moni-
muotoisten ja vaikeasti 
maalattavien tuotteiden 
jauhemaalauksen vaa-
dittavaan laatutasoon 

toteuttaa jauhemaalaus-
työt  itsenäisesti, laa-
dukkaasti ja joutuisasti  
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tarvitsee ohjausta maa-
lausvaiheessa synty-
vien virheiden havaitse-
misessa ja korjaami-
sessa 

osaa työn kuluessa kor-
jata maalausvaiheessa 
syntyviä virheitä  

hallitsee jauhemaalauk-
sen niin, että maalaus-
vaiheessa syntyy korjat-
tavaa vähän 

osaa jauhemaalauslait-
teiston käytön, mutta 
maalauksen aikana tu-
lee jonkin verran käyttä-
jästä johtuvia toiminta-
häiriöitä  

huolehtii käyttöhuolto-
toimenpiteistä niin, että 
maalausaikaisia toimin-
tahäiriötä ei niistä joh-
tuen esiinny 

huolehtii koko ajan jau-
hemaalauslaitteiston 
toimintakuntoisuudesta  

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

kysyy neuvoa tarvitta-
essa 

on aktiivinen ja tarvitta-
essa aloitteellinen 

toimii yritteliäästi kus-
tannuksia minimoiden  

Oman työn arviointi osaa arvioida omaa työ-
suoritustaan. 

osaa arvioida omaa työ-
tään ja korjata työsuori-
tustaan tarpeen mu-
kaan. 

osaa arvioida oman 
työnsä kustannustehok-
kuutta ja parantaa työ-
suoritustaan. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotteiden käsittely käsittelee tuotteita niin, 
että ei vahingoita niitä 
ennen maalausta tai 
sen jälkeen 

tekee suojaukset pin-
noille joita ei maalata 

 

Ripustus ripustaa oikein aikai-
semmin tutut, helposti 
maalattavat kappaleet  
valmiilla ripustimilla. 
Osaa huomioida mah-
dollisen esikäsittelyn 
asettamat vaatimukset 
ripustukselle 

ripustaa oikein itselleen 
aikaisemmin vieraat 
kappaleet valmiilla ri-
pustimilla 

tekee itse hyvin toimivia 
ripustuksia kappaleille 
joita ei ole ennen maa-
lannut 

Jauhemaalaus 

 

jauhemaalaa helposti 
maalattavia tuotteita it-
senäisesti 

jauhemaalaa vaikean 
muotoisia tuotteita vä-
häisen ohjauksen 
avulla 

jauhemaalaa vaikean 
muotoisia maalattavia 
tuotteita itsenäisesti  

Työvälineiden hal-
linta 

valitsee sopivan ruisku-
tuslaitteen ja säätää 
sen erilaisille kappaleille 

huoltaa ripustimet ja ri-
pustaa kappaleet oikein 
hyvän lopputuloksen 
saavuttamiseksi 

valitsee oikean ripustus-
tavan erilaisille kappa-
leille 

valvoo paineilman laa-
tua ja maalausolosuh-
teita 

tekee tarvittaessa värin-
vaihdon 

huoltaa jauhemaalaus-
laitteita 
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Materiaalien hallinta ei päästä jauhemaaleja 
sekoittumaan keske-
nään värinvaihtojen yh-
teydessä 

käyttää pakkausmateri-
aaleja tarkoituksen mu-
kaisesti 

 

Kestävä kehitys lajittelee työssä muo-
dostuvat jätteet ja kier-
rättää niitä sekä tietää, 
miten estetään ongel-
majätteiden joutuminen 
ympäristöön. 

työskentelee siten, että 
jauhemaalin hukka on 
vähäistä ja että jätettä 
muodostuu mahdolli-
simman vähän. 

toimii niin, että työssä 
energian kulutus on 
mahdollisimman pieni 
maalattaviin kappaleisiin 
nähden. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammatilliset tiedot tunnistaa jauhemaalat-
tavan tuotteen materi-
aalin ja riittävän puhtau-
den 

tarkastaa esikäsittelyn 
riittävän tason ennen 
jauhemaalausta 

 

tuntee yleisesti jauhe-
maalaustyössä käytet-
tävät jauhemaalit ja nii-
den ominaisuudet 

tuntee jauhemaalauk-
sessa käytettävät jau-
hemaalit niin hyvin, että 
osaa niiden ominai-
suuksien perusteella 
valita oikean jauhemaa-
lin käyttökohteen mu-
kaan 

arvioi esikäsittelyn, jau-
hemaalauksen ja mui-
den tekijöiden vaikutuk-
sen tulevan maalauk-
sen korroosionestoky-
kyyn 

tietää tuotteen materi-
aalipaksuuden ja muo-
don vaikutuksen uuni-
tusaikaan ja osaa vält-
tää alipolttotilanteet 

tietää yleisimpien jauhe-
maalauslaitteiden toi-
mintahäiriöt ja niiden 
korjaustavat 

tuntee yleisesti käytettä-
vät jauhemaalit ja niiden 
standardien mukaiset 
merkintätavat 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden tai-
dot 

osaa työssä tarvittavat 
peruslaskutoimitukset ja 
osaa arvioida aloitta-
maansa työsuorituk-
seen tarvittavaa työai-
kaa. 

osaa arvioida työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekkiä ja 
laskea kappaleiden ma-
teriaalipaksuuden pe-
rusteella oikeat uunitus-
ajat. 

osaa laskea työsuori-
tuksessa tarvittavan 
materiaalin menekin. 
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ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

soveltaa oppimaansa 
tietoa työtehtävissä 

arvioi omaa oppimis-
taan ja työnsä onnistu-
mista 

tiedostaa oppimistar-
peensa, oppimisproses-
sinsa ja –tyylinsä 

Vuorovaikutus- ja yh-
teistyö 

toimi asianmukaisesti 
työyhteisössä työryh-
män jäsenenä  

toimii työssään jousta-
vasti ja osaa tehdä rat-
kaisuehdotuksia työssä 
esiin tulevia ongelmiin 

toimii innovatiivisesti ja 
suorittaa itsenäisesti 
ongelmanratkaisuihin 
liittyviä päätöksiä ja 
osaa ilmaista mielipi-
teensä selkeästi 

Ammattietiikka noudattaa sovittuja työ-
aikoja 

noudattaa työyhteisön 
käyttäytymissääntöjä ja 
tekee työtä vastuuntun-
toisesti ja sovitulla ta-
valla 

työskentelee hyvien 
ammattikäytänteiden 
mukaisesti ja työtään 
arvostaen 

Terveys turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suuteen liittyviä ohjeita 
ja käyttää tarkoituksen-
mukaisesti työkoneiden 
turvalaitteita 

osaa varoa tärinää, me-
lua ja hengitysilman 
epäpuhtauksia 

tuntee työhönsä liittyvät 
keskeiset työturvalli-
suusmääräykset ja nou-
dattaa niitä. 

käsittelee taakkoja tur-
vallisesti 

käyttää terveellisiä työ-
tapoja ja työasentoja 

 

ripustaa tuotteet niin 
että ne eivät aiheuta pu-
toamisvaaraa. 

tunnistaa työhön ja työ-
ympäristöön liittyvät 
vaarat ja terveyshaitat 
ja osaa torjua ja suojau-
tua niiltä. 

osaa huolehtia omasta 
terveydestään ja toimin-
takyvystään. 
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Erikoismaalaus, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä erilaisia rakennusten tai lai-
vojen sisäpintojen, tai muiden teollisuustuotteiden erikoismaalauk-
sia. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 suunnitella työn pääasiassa mallikirjojen ja kuvastojen 
avulla 

 tehdä erilaisia erikoismaalaustöitä tarkoitukseen soveltu-
villa maalaustarvikkeilla (esimerkiksi: väripesut, pirskotuk-
set, kuviointimaalaukset, koristepinnoitukset, kuullotukset, 
lastamaalaukset, railomaalaukset jne) 

 käyttää apunaan piirustuksia, luonnoksia, malleja, suunni-
telmia, työselostuksia ja -ohjeita 

 tehdä tarvittavat pohjatyöt (esikäsittelyt ja maalaukset) 

 huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauk-
sesta niin, että valmiit pinnat eivät vaurioidu. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
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o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä erikois-
maalaustyökokonaisuuksia työkohteissa. Erikoismaalaustyökoko-
naisuuksissa käytetään esimerkiksi joitain seuraavista menetel-
mistä väripesut, pirskotukset, kuviointimaalaukset, koristepinnoi-
tukset, kuullotukset, lastamaalaukset, railomaalaukset. Työtä teh-
dään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 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 

Ammatillinen matematiikka, tietotekniikka, englannin kieli – tiedon-
hankinta. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnit-
telu ja näytemallin 
valmistus 

tiedostaa työhönsä liitty-
vän suunnittelutarpeen, 
mutta tarvitsee apua 
suunnittelun aloituk-
sessa ja keskeisissä 
päätöksentekotilan-
teissa 

suunnittelee omaa työ-
tään aktiivisesti ja val-
mistaa toteutuskelpoi-
sen näytemallin koh-
tuullisen nopeasti, tar-
vitsee vain vähän oh-
jausta  

tekee työsuunnitelman 
ja näytemallin itsenäi-
sesti, malli vastaa sille 
asetettuja kestävyys- ja 
ulkonäkövaatimuksia 

Oman työn arviointi arvioi omaa työpanos-
taan työprosessin eri 
vaiheissa, mutta tarvit-
see välillä ohjausta 

vertailee oma-aloittei-
sesti työnsä laatua näy-
temalliin työprosessin 
aikana ja huomioi mah-
dolliset korjaustarpeet 

arvioi työprosessin ai-
kana oman työnsä laa-
tua ja tuottavuutta, te-
kee tarvittaessa muu-
toksia työmenetelmiin 
tai -ajoitukseen liittyviä 
muutoksia  

Työn kokonaisuuden 
hallinta luonnosvai-
heesta valmiiksi eri-
koismaalaustyöksi 

saa työnsä valmiiksi 
kohtuullisella ohjauk-
sella lähes määrä-
ajassa. 

saa työnsä valmiiksi 
määräajassa vähäisellä 
ohjauksella. 

tekee työtä itsenäisesti 
ja järjestelmällisesti, työ 
valmistuu aikataulun 
mukaisesti. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Erikoismaalausme-
netelmät, esimer-
kiksi: 

 Väripesu  

 Pirskotus 

 Kuviointimaa-
laus Koristepin-
noitus, Kuulto-
maalaus, Lasta-
maalaus 

 Railomaalaus 

tekee alkuohjauksen jäl-
keen erikoismaalausta 
vähintään kolmella eri 
menetelmällä siten, että 
valmis pinta voi poiketa 
hieman mallista, mutta 
se on käsitelty kauttaal-
taan tasaisesti, vain 
reuna-alueilla sallitaan 
muusta pinnasta erottu-
via pieniä poikkeamia 

suoriutuu vähäisen oh-
jauksen jälkeen erikois-
maalaustehtävistään si-
ten, että lopputulos vas-
taa hyvin mallia ja myös 
reuna-alueet ovat tasai-
sesti käsiteltyjä ja tark-
karajaisia  

tekee itsenäisesti työoh-
jeita ja -malleja vastaa-
via erikoismaalaustöitä, 
työn laadussa ei ilmene 
olennaista huomautetta-
vaa 

Työvälineet: 

 Koristetelat 

 Lastat 

 Harjat ja sivelti-
met 

 Sienet, rievut ja 
muut kuviointivä-
lineet 

käyttää erikoismaalaus-
töissä tarvittavia työväli-
neitä ohjeiden mukai-
sesti, mutta ei osaa var-
muudella ehdottaa 
määrättyyn kuviointiin 
tarvittavaa työvälinettä 

käyttää työvälineitä tar-
koituksenmukaisesti ja 
tekee käyttökelpoisia 
ehdotuksia määrättyyn 
kuviointiin tarvittavista 
välineistä 

käyttää työvälineitä itse-
näisesti ja monipuoli-
sesti, muokkaa ja kehit-
tää työvälineitä tarpeen 
mukaan   

Erikoismaalausmate-
riaalit: 

 Struktuuripinnoit-
teet 

 Kuultomaalit 

 Erikoislakat 

 Erikoislisäaineet 

käsittelee erikoismaa-
lausmateriaaleja käyttö-
ohjeiden mukaisesti, 
tarvitsee ehkä ohjeita 
uusien tai harvemmin 
käytettävien tuotteiden 
käsittelyssä 

löytää tarvittavat käyttö-
ohjeet itsenäisesti, kä-
sittelee tuotteita huolel-
lisesti ja suojaa tarvitta-
essa käsittely-ympäris-
tön 

muokkaa tuotteita tar-
peen mukaan ohenti-
milla, paksuntimilla, hi-
dastimilla tai muilla 
käyttö- ja ulkonäköomi-
naisuuksiin vaikuttavilla 
lisäaineilla 

Estetiikka suhtautuu työtehtävään 
asiakasmyönteisesti 
eikä pyri kyseenalaista-
maan tekemänsä työn 
kauneusarvoja. 

osaa keskustella käy-
tettävien värien ja kuvi-
oiden tarkoituksenmu-
kaisuudesta. 

havaitsee ja ymmärtää 
värien tai kuviointien es-
teettisiä vaikutuksia. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotetietous tietää tavallisimpia eri-
koismaalaustuotteiden 
kauppa- tai yleisnimiä ja 
osaa mainita niiden 
pääasiallisen käyttötar-
koituksen 

tuntee tavallisimpien 
erikoismaalaustuottei-
den soveltuvuuden kä-
siteltäville alustoille 

tuntee erikoismaalauk-
sessa usein käytettä-
vien tuotteiden tärkeim-
mät ominaisuudet 

Värisoinnutus tietää väriopilliset pe-
rusilmiöt, kuten kontras-
tit, harmoniat ja meta-
meria 

tuntee NCS-järjestel-
män muodostumisperi-
aatteen ja osaa sävyt-
tää värejä silmämääräi-
sesti 

ymmärtää tavoitteelli-
sen värisoinnutuksen 
periaatteet ja pystyy 
hyödyntämään näitä eri-
koismaalauksessa 

Kestävä kehitys huolehtii jätteiden lajitte-
lusta. 

pyrkii välttämään tar-
peetonta materiaalien 
kulutusta. 

osaa arvioida suoritta-
mansa erikoispintakäsit-
telyn ympäristövaikutuk-
sia. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
man ratkaisu 

toimii annettujen ohjei-
den mukaan 

hakee tietoa ja osoittaa 
kiinnostusta oman oppi-
misensa kehittämiseen 

ratkaisee työssään il-
meneviä ongelmia ja et-
sii vaihtoehtoisia toimi-
via työtapoja 

kehittää omaa toimin-
taansa saamiensa oh-
jeiden perusteella  

löytää itse toiminnas-
taan kehittämiskohteita 

kehittää määrätietoi-
sesti omaa toimin-
taansa 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii yhdessä muiden 
kanssa 

työskentelee asiakas-
lähtöisesti 

ymmärtää asiakasläh-
töisen toiminnan merki-
tyksen 

Ammattietiikka toimii työpaikalla nouda-
tettavien käytäntöjen 
mukaisesti 

toimii vastuuntuntoisesti huomioi työympäris-
tössä tai olosuhteissa 
valmiin pinnan säily-
mistä vaarantavat teki-
jät 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työturvalli-
suuteen liittyviä ohjeita, 
mutta tarvitsee ehkä 

havaitsee työhönsä liit-
tyvät vaarat ja pitää työ-
ympäristön koko ajan 
siistinä ja järjestyk-
sessä. 

osaa varautua ennak-
koon terveyttä, turvalli-
suutta ja toimintakykyä 
vaarantaviin tilanteisiin. 
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työympäristön siivoami-
seen liittyviä huomau-
tuksia. 

 

 

Yrityksessä toimiminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löyty-
mistä tuotteistamisen lähtökohdista 

 täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää 
toiminta-ajatuksen 

 suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakas-
lähtöisesti 

 tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä 

 hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan 
edellyttämiä verkostoja 

 esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa 

 käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa 

 toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös it-
senäiseen toimintaan ja päätöksentekoon 

 arvioida yrityksen kehittämistarpeita. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa 
määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa 
osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 
Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka 
käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 

1. Työprosessin hallinta: 

Yrityksen työskentelyyn osallistuminen ja sen toiminnan 
suunnittelu, Järjestelmällisyys, Ajankäytön hallinta, Palvelu-
henkisyys 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen, Liiketoimintaympä-
ristön selvittäminen, Liikeidean täsmentäminen, Yrityksen 
toiminnansuunnittelu, Yhteistyökumppaneiden hankkimi-
nen, Yrityksen työtehtävien tekeminen, Yrityksen toiminnan 
esittely, Liiketoiminnan kehittäminen, Yrityksen lopettami-
nen 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

Liiketoimintaympäristön selvittäminen, Liikeidean täsmen-
täminen ja yrityksen toiminnan suunnittelu, Yrityksen työ-
tehtävien tekeminen 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu, Vuorovaikutus- ja yhteis-
työ, Ammattietiikka, Terveys turvallisuus 

 
Katso ammattitaitovaatimukset 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, 
joka toteutetaan työssäoppimisympäristössä. Näytössä opiskelija 
toimii yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden 
kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaa-
vassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava ammatti-
taito vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Työssäoppiminen, harjoitusyritys, yrityshautomo, oma yritys 

Oppimismenetelmät Työssäoppiminen (Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, työpaja-
työskentely) 

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

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

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

Yrittäjyys 
Syvällinen ja henkilökohtaisesti sitoutunut yrittäjyyteen tutustumi-
nen 
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Kansainvälisyys 
Pääasiassa englanninkielisen ammatillisen materiaalin ymmärtä-
minen, ohjelmistojen ja tutoriaalien käyttö 

Kestävä kehitys 
Noudattaa yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alu-
eiden arvoja 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, am-
matillinen tietotekniikka, ammatillinen matematiikka 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

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

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnit-
telu  

osallistuu yrityksen toi-
minnan suunnitteluun ja 
toimii ryhmän jäsenenä 
vastaten omista töis-
tään 

suunnittelee yrityksen 
toimintaa ja toimii ryh-
män jäsenenä oma-
aloitteisesti ja vastuulli-
sesti vastaten omista 
töistään 

suunnittelee yrityksen 
toimintaa innovatiivi-
sesti ja toimii ryhmän jä-
senenä oma-aloittei-
sesti, vastuullisesti ja 
kannustavasti vastaten 
omista töistään 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

etenee opastettuna 
työssään järjestelmälli-
sesti 

etenee työssään järjes-
telmällisesti ja sujuvasti 

etenee työssään järjes-
telmällisesti ja sujuvasti 
sovittaen työnsä ryh-
män toimintaan 

Ajankäytön hallinta suunnittelee eri tehtä-
viin kuluvaa aikaa tarvi-
ten siihen jonkin verran 
ohjausta ja seuraa 
omaa ajankäyttöään 

suunnittelee eri tehtä-
viin kuluvaa aikaa ja 
seuraa omaa ajankäyt-
töään 

suunnittelee eri tehtä-
viin kuluvan ajan ottaen 
huomioon tehokkaan 
ajanhallinnan ja seuraa 
omaa ajankäyttöään  

Laadukas ja kustan-
nustietoinen toiminta 

 

toimii työlleen asetettu-
jen laatu- ja kustannus-
tavoitteiden mukaisesti 
ja muuttaa omaa toimin-
taansa annetun palaut-
teen perusteella 

toimii yhdessä asetettu-
jen laatu- ja kustannus-
tavoitteiden mukaisesti 
ja arvioi omaa toimin-
taansa niiden saavutta-
misessa 

toimii yhdessä asetettu-
jen laatu- ja kustannus-
tavoitteiden mukaisesti 
ja kehittää omaa toimin-
taansa niiden saavutta-
miseksi 

toimii palveluhenkisesti toimii palveluhenkisesti 
ja asiakastyytyväisyyttä 
edistävästi 

toimii palveluhenkisesti 
ja varmistaen asiakas-
tyytyväisyyden 

 

  



   OPETUSSUUNNITELMA   150 (176) 
 
 
 
 
 

   

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tieto- ja viestintätek-
niikan käyttäminen 

käyttää ohjeistettuna 
tieto- ja viestintätekniik-
kaa toimien tietoturvan 
periaatteiden mukai-
sesti  

käyttää tieto- ja viestin-
tätekniikkaa toimien tie-
toturvan periaatteiden 
mukaisesti 

käyttää itsenäisesti ja 
sujuvasti tieto- ja vies-
tintätekniikkaa toimien 
tietoturvan periaatteiden 
mukaisesti 

Liiketoimintaympäris-
tön selvittäminen 

arvioi ryhmän jäsenenä 
hankkimansa tiedon 
pohjalta uudet asiakas-
ryhmät ja näille toteutet-
tavat tuotteet ja palvelut 
tarviten ajoittain oh-
jausta  

arvioi ryhmän jäsenenä 
hankkimansa tiedon 
pohjalta uudet asiakas-
ryhmät ja näille toteu-
tettavat tuotteet ja pal-
velut 

arvioi ryhmän jäsenenä 
ja itsenäisesti sekä en-
nakkoluulottomasti 
hankkimansa tiedon 
pohjalta uudet asiakas-
ryhmät ja näille toteutet-
tavat tuotteet ja palvelut 

Liikeidean täsmentä-
minen 

määrittelee ryhmän jä-
senenä taloudellisesti 
kannattavan liikeidean 
ja toiminta-ajatuksen 
tarviten jonkin verran 
ohjausta 

määrittelee ryhmän jä-
senenä taloudellisesti 
kannattavan liikeidean 
ja toiminta-ajatuksen 

määrittelee itsenäisesti 
ja ryhmän jäsenenä ta-
loudellisesti kannatta-
van liikeidean ja toi-
minta-ajatuksen 

Yrityksen toiminnan 
suunnittelu  

laatii ohjatusti yrityksen 
perustoiminnoille tavoit-
teet ja niille asiakasläh-
töisen suunnitelman, 
jossa kertoo, millaisilla 
toimenpiteillä tavoittei-
siin päästään 

laatii yrityksen perustoi-
minnoille tavoitteet ja 
niille asiakaslähtöisen 
suunnitelman, jossa 
kertoo, millaisilla toi-
menpiteillä tavoitteisiin 
päästään 

laatii itsenäisesti ja pe-
rustellen yrityksen pe-
rustoiminnoille tavoitteet 
ja niille asiakas-lähtöi-
sen suunnitelman, jossa 
kertoo, millaisilla toi-
menpiteillä tavoitteisiin 
päästään 

Yhteistyökumppanei-
den hankkiminen 

määrittelee ryhmän jä-
senenä yhteistyökump-
panit ja sopii yhteistyön 
muodosta sekä solmii 
tarvittaessa sopimuksia 
tarviten sopimusten laa-
timisessa ohjausta 

määrittelee ryhmän jä-
senenä yhteistyökump-
panit ja sopii yhteistyön 
muodosta sekä solmii 
tarvittaessa sopimuksia 

määrittelee ryhmän jä-
senenä innovatiivisesti 
ja laaja-alaisesti yhteis-
työkumppanit ja sopii 
yhteistyön muodosta 
sekä solmii tarvittaessa 
sopimuksia 

Yrityksen työtehtä-
vien tekeminen 

hoitaa itsenäisesti ja 
ryhmän jäsenenä joita-
kin yrityksen toimintaan 
liittyvistä työtehtävistä, 
kuten materiaalihankin-
nat, tuotteiden valmista-
minen ja markkinointi, 
myynti ja jakelu 

hoitaa itsenäisesti ja 
ryhmän jäsenenä yrityk-
sen toimintaan liittyviä 
työtehtäviä, kuten ma-
teriaalihankinnat, tuot-
teiden valmistaminen ja 
markkinointi, myynti ja 
jakelu 

hoitaa itsenäisesti ja 
ryhmän jäsenenä yrityk-
sen toimintaan liittyviä 
työtehtäviä, kuten mate-
riaalihankinnat, tuottei-
den valmistaminen ja 
markkinointi, myynti ja 
jakelu osoittaen toimin-
nassa joustavuutta ja 
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hyvää ajankäytön hallin-
taa 

Yrityksen toiminnan 
esittely 

osallistuu joihinkin yri-
tyksen tuotteiden tai 
palvelujen esittelytilai-
suuksiin (myynti- ja 
markkinointi, yhteistyö-
kumppaneiden hankki-
minen, kirjanpitopalve-
luiden hankkiminen, ra-
hoittajatapaamiset, lo-
gistiikka) 

esittelee yritystä ja sen 
tuotteita tai palveluja 
(myynti- ja markkinointi, 
yhteistyökumppaneiden 
hankkiminen, kirjanpito-
palveluiden hankkimi-
nen, rahoittajatapaami-
set, logistiikka) 

esittelee yritystä ja sen 
tuotteita tai palveluja va-
kuuttavasti erilaiset 
asiakasryhmät huomioi-
den (myynti- ja markki-
nointi, yhteistyökumppa-
neiden hankkiminen, kir-
janpitopalveluiden hank-
kiminen, rahoittajata-
paamiset, logistiikka) 

Liiketoiminnan kehit-
täminen 

seuraa ohjatusti liiketoi-
mintaympäristön ja 
asiakastarpeiden muut-
tumista, jonka pohjalta 
arvioi liiketoiminnan ke-
hittämistarpeita 

seuraa liiketoimintaym-
päristön ja asiakastar-
peiden muuttumista, 
jonka pohjalta arvioi lii-
ketoiminnan kehittämis-
tarpeita 

seuraa laaja-alaisesti lii-
ketoimintaympäristön ja 
asiakastarpeiden muut-
tumista, jonka pohjalta 
arvioi liiketoiminnan ke-
hittämistä ja toimii luo-
vasti 

Yrityksen lopettami-
nen 

laatii ohjatusti yrityksen 
lopettamisasiakirjat 

laatii yrityksen lopetta-
misasiakirjat 

laatii yrityksen lopetta-
misasiakirjat ja on arvi-
oinut yrityksen lopetta-
misen yhteydessä myös 
yrityksen myynnin mah-
dollisuuksia. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Liiketoimintaympäris-
tön selvittäminen 

hankkii tietoa alalla toi-
mivien kilpailevien yri-
tysten tarjonnasta ja 
asiakkaista tarviten 
ajoittain ohjausta 

hankkii tietoa alalla toi-
mivien kilpailevien yri-
tysten tarjonnasta ja 
asiakkaista  

hankkii tietoa itsenäi-
sesti ja laaja-alaisesti 
alalla toimivien kilpaile-
vien yritysten tarjon-
nasta ja asiakkaista 

Liikeidean täsmentä-
minen ja yrityksen 
toiminnan suunnit-
telu  

hakee ohjatusti tietoa 
yrityksen perustami-
seen ja valitulla toi-
mialalla toimimiseen liit-
tyvistä säädöksistä 

hakee tietoa yrityksen 
perustamiseen ja vali-
tulla toimialalla toimimi-
seen liittyvistä säädök-
sistä 

hakee itsenäisesti ja 
laaja-alaisesti tietoa yri-
tyksen perustamiseen 
ja valitulla toimialalla 
toimimiseen liittyvistä 
säädöksistä 

hankkii ohjatusti yrityk-
sensä liiketoiminnan eri 
osa-alueiden suunnitte-
lussa tarvittavaa tietoa  

hankkii yrityksensä liike-
toiminnan eri osa-aluei-
den suunnittelussa tar-
vittavaa tietoa 

hankkii itsenäisesti ja 
laaja-alaisesti yrityk-
sensä liiketoiminnan eri 
osa-alueiden suunnitte-
lussa tarvittavaa tietoa 
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Yrityksen työtehtä-
vien tekeminen 

hankkii ohjatusti tietoa 
erilaisista tarvittavista 
teknologisista tai muista 
tuotantoon liittyvistä rat-
kaisuista sekä tukitehtä-
vistä 

hankkii tietoa erilaisista 
tarvittavista teknologi-
sista tai muista tuotan-
toon liittyvistä ratkai-
suista sekä tukitehtä-
vistä 

hankkii innovatiivisesti 
ja ennakkoluulottomasti 
tietoa erilaisista tarvitta-
vista teknologisista tai 
muista tuotantoon liitty-
vistä ratkaisuista sekä 
tukitehtävistä 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

ratkaisee asiakaslähtöi-
sesti yrityksen toimintaa 
liittyviä ongelmatilan-
teita tarviten jonkin ver-
ran tukea 

ratkaisee asiakaslähtöi-
sesti yrityksen toimintaa 
liittyviä ongelmatilan-
teita 

ratkaisee asiakaslähtöi-
sesti yrityksen toimintaa 
liittyviä ongelmatilan-
teita varmistaen aina 
asiakastyytyväisyyden 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

osallistuu ryhmän valin-
tojen ja päätösten val-
misteluun 

tekee ryhmässä ehdo-
tuksia, valintoja ja pää-
töksiä 

tekee ryhmässä perus-
teltuja ehdotuksia, valin-
toja ja päätöksiä yrityk-
sen toiminnan kehittä-
miseksi 

arvioi ohjattuna omaa 
toimintaansa ja työnsä 
etenemistä  

arvioi omaa toimin-
taansa ja työnsä etene-
mistä  

arvioi omaa toimin-
taansa ja työnsä sekä 
yritystoiminnan etene-
mistä 

osallistuu yhteistyöneu-
votteluihin ryhmän jä-
senten ja sidosryhmien 
kanssa 

neuvottelee yhteistyöstä 
ryhmän jäsenten 
kanssa ja osallistuu yh-
teistyöneuvotteluihin si-
dosryhmien kanssa 

neuvottelee yhteistyöstä 
ryhmän jäsenten ja si-
dosryhmien kanssa 

Ammattietiikka noudattaa ohjattuna yri-
tystoiminnassa kaikkia 
kestävän kehityksen 
osa-alueiden arvoja 

noudattaa yritystoimin-
nassa kaikkia kestävän 
kehityksen osa-alueiden 
arvoja 

noudattaa yritystoimin-
nassa kaikkia kestävän 
kehityksen osa-alueiden 
arvoja ja perustelee nii-
den merkityksen yritys-
toiminnalle 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa alansa työ-
turvallisuusohjeita 
omassa toiminnassaan 
ja huolehtii asiakkaiden 
turvallisuudesta annet-
tujen ohjeiden mukai-
sesti 

toimii työssään ja siihen 
liittyvissä asiakaspalve-
lutilanteissa alan työtur-
vallisuusohjeita noudat-
taen ja ennakoi mahdol-
lisia työturvallisuusris-
kejä ja vaaratilanteita 

toimii työssään ja siihen 
liittyvissä asiakaspalve-
lutilanteissa alansa työ-
turvallisuusohjeita nou-
dattaen ja tekee realisti-
sia esityksiä alansa työ-
turvallisuuden kehittä-
miseksi 
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 varmistaa opastettuna 
oman, työtovereiden ja 
asiakkaiden turvallisuu-
den tutuissa tilanteissa. 

varmistaa ohjeiden mu-
kaan oman, työtoverei-
den ja asiakkaiden tur-
vallisuuden eri tilan-
teissa. 

varmistaa oman, työto-
vereiden ja asiakkaiden 
turvallisuuden eri tilan-
teissa sekä opastaa 
muita toimimaan ter-
veellisesti ja turvallisesti 
toimiessaan ryhmän jä-
senenä. 

 

 

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä 

 hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan 
materiaalivalikoiman 

 huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatu-
vaatimukset 

 ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin 

 varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutu-
misen 

 kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähin-
tään yhdellä itselleen vieraalla kielellä 

 arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan 

 mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan 

 kehittää työtä ja työympäristöä 

 toimia alan verkostoissa 

 osallistua työyhteisön kehittämiseen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 

1. Työprosessin hallinta: 

Tavoitteiden asettaminen korkeiden laatuvaatimusten mu-
kaan, realistinen itsearviointi ja itsensä kehittäminen huip-
putasolla. Itsenäinen suunnittelu sekä työympäristön ja työ-
hyvinvoinnin kehittäminen 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 

Osaamisen ja työtapojen aktiivinen kehittäminen haasta-
vien työtehtävien tasolle. Uusien työtapojen, menetelmien 
ja välineiden rohkea omaksuminen. Yrittäjämäinen asenne 
ja muutoksien ennakointi 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

Tiedon hankinta ja soveltaminen 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

Esim. vuorovaikutus- ja yhteistyö 
 
Katso ammattitaitovaatimukset 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa Taitaja SM 
finaaliin tai kansainväliseen ammattitaito kilpailutoimintaa osallistu-
malla. Tai muihin vastaaviin kilpailuihin osallistumalla 

Oppimisympäristöt Oppilaitoksen luokkatilat, työsalit, verkkoympäristö, valmennustilai-
suudet, työssäoppimispaikat, kilpailupaikat 

Oppimismenetelmät Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta, luokkaopetus, tiimioppimi-
nen, verkko-opetus, asiakastyöt, työpajatyöskentely ja työssäoppi-
minen, kilpailutoiminta, valmennustilaisuudet 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat esittelevät huippuosaajan opintopolun ja kilpailutoimin-
nan periaatteet. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan huippu-
osaamisen kehittymistä opintojen aikana mm. työssäoppimispaik-
kojen valinnalla. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Rohkeus itsenäisiin valintoihin ja itsensä haastaminen 

Yrittäjyys 
Kilpailutoimintaan osallistuminen edellyttää yrittäjämäistä asen-
netta 

Kansainvälisyys 
Kansainvälinen kilpailutoiminta, kansainvälinen työssäoppiminen 
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Kestävä kehitys 
Työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä sekä 
huolehtii kierrätyksestä koko työprosessin ajan myös haasteelli-
sissa työtilanteissa 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnassa- ja työelä-
mässä tarvittava osaaminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan integroituna muihin ammatillisiin tutkin-
nonosiin 

 

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä ja aikataulun 
realistiseksi ja toteutta-
miskelpoiseksi huomioi-
den korkeat laatuvaati-
mukset 

asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä ja aikataulun 
realistiseksi ja toteutta-
miskelpoiseksi muuttu-
vissa olosuhteissa huo-
mioiden korkeat laatu-
vaatimukset  

asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä itsenäisesti ja ai-
kataulun realistiseksi ja 
vaiheiltaan toteuttamis-
kelpoiseksi muuttuvissa 
olosuhteissa huomioi-
den korkeat laatuvaati-
mukset ja kykenee tar-
vittaessa muuttamaan 
suunnitelmaa  

Työn arviointi arvioi työnsä onnistu-
mista ja omaa osaamis-
taan 

arvioi realistisesti 
työnsä onnistumista ja 
omaa osaamistaan 
sekä perustelee arvio-
taan 

arvioi realistisesti 
työnsä onnistumista ja 
omaa osaamistaan 
sekä perustelee arvio-
taan ja määrittelee ke-
hittämistarpeitaan 

Toimiminen työssä ja 
työyhteisössä 

toimii työssään työyhtei-
sön työhyvinvointia 
edistävästi sekä kehit-
tää työympäristöään yh-
dessä muiden kanssa. 

 

pyrkii aktiivisesti edistä-
mään työyhteisön työ-
hyvinvointia sekä kehit-
tämään työympäristö-
ään yhdessä muiden 
kanssa. 

osallistuu työyhteisön 
työhyvinvoinnin kehittä-
miseen sekä tukee yh-
dessä muiden kanssa 
työympäristön kehitty-
mistä huippuosaamisen 
vaatimalle tasolle. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työtehtävään ja työ-
ympäristöön soveltu-
van työmenetelmän 
ja työvälineiden sekä 
materiaalin valinta ja 
käyttö 

käyttää omatoimisesti 
työmenetelmiä, työväli-
neitä ja materiaaleja 

valitsee omatoimisesti 
työmenetelmät, työväli-
neet ja materiaalit sekä 
käyttää niitä muuttu-
vissa tilanteissa 

valitsee rohkeasti uusia-
kin työmenetelmiä, työ-
välineitä ja materiaaleja 
sekä käyttää niitä suju-
vasti muuttuvissa tilan-
teissa  

työskentelee huolellis-
esti 

työskentelee huolelli-
sesti ja rauhallisesti 
sekä luovasti ja innova-
tiivisesti 

työskentelee järjestel-
mällisesti, tarkasti ja 
varmasti sekä luovasti 
ja innovatiivisesti 

Laadukas ja kestä-
vän kehityksen mu-
kainen toiminta 

toimii yrityksen tai orga-
nisaation laatu- ja kes-
tävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii aktiivisesti yrityk-
sen tai organisaation 
laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mu-
kaisesti ja havaitsee ke-
hittämiskohteita 

toimii sitoutuneesti yri-
tyksen tai organisaation 
laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mu-
kaisesti sekä kehittää 
toimintamalleja näiden 
tavoitteiden aikaansaa-
miseksi 

kehittää osaamistaan ja 
työtapojaan 

kehittää aktiivisesti 
osaamistaan ja työtapo-
jaan 

kehittää aktiivisesti 
osaamistaan ja työtapo-
jaan haastavien työteh-
tävien tasolle 

Kustannustehokas ja 
tuloksellinen toiminta 

toimii aika ja muut käy-
tettävissä olevat resurs-
sit huomioiden kustan-
nustehokkaasti ja tulok-
sellisesti 

toimii oma-aloitteisesti 
aika ja muut käytettä-
vissä olevat resurssit 
huomioiden kustannus-
tehokkaasti ja yrityksen 
tai organisaation tulok-
sellisuutta edistävästi 

työskentelee yrittäjämäi-
sellä asenteella huomi-
oiden ajan ja muut käy-
tettävissä olevat resurs-
sit kustannustehok-
kaasti ja yrityksen tai or-
ganisaation tulokselli-
suutta edistävästi 

 havaitsee poikkeamia neuvottelee ja etsii rat-
kaisuja poikkeamille 

korjaa toimintaa sovittu-
jen ratkaisujen mukaan 

 toimii työssään edistäen 
pysyviä asiakassuhteita 

edistää aktiivisesti toi-
minnan jatkuvuutta ja 
pysyviä asiakassuhteita 

edistää itsenäisesti toi-
minnan jatkuvuutta ja 
pysyviä asiakassuhteita 

 sopeutuu muutoksiin ja 
työskentelee pitkäjäntei-
sesti huippuosaamista 
vaativissa työtehtävissä 

sopeutuu nopeasti 
muutoksiin ja työsken-
telee pitkäjänteisesti 
työtään kehittäen huip-
puosaamista vaativissa 
työtehtävissä. 

ennakoi muutoksia, jotta 
voi helpommin sopeutua 
niihin ja työskentelee 
pitkäjänteisesti työtään 
itsenäisesti kehittäen 
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huippuosaamista vaati-
vissa työtehtävissä. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työssä tarvittavan 
tiedon hallinta ja so-
veltaminen 

hankkii ja käyttää 
työssä tarvittavaa tietoa 
omatoimisesti ja kysyy 
tarvittaessa neuvoa. 

hankkii ja soveltaa 
työssä tarvittavaa tietoa 
omatoimisesti ja pystyy 
ratkomaan ongelmati-
lanteita yhdessä mui-
den kanssa. 

hankkii ja soveltaa itse-
näisesti työssä tarvitta-
vaa tietoa vaihtelevissa 
työtilanteissa ja perus-
telee ratkaisujaan hank-
kimansa tiedon poh-
jalta. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

laatii itselleen yksilölli-
sen kehittymissuunnitel-
man omista lähtökoh-
distaan 

laatii itselleen yksilölli-
sen kehittymissuunnitel-
man omista lähtökoh-
distaan niin, että se tu-
kee kasvua alan huip-
puammattilaiseksi 

uudistaa omaa osaa-
mistaan yksilöllisen ke-
hittymissuunnitelman 
mukaisesti niin, että se 
tukee kasvua alan huip-
puammattilaiseksi 

selviytyy tavallisimmista 
ongelmatilanteista oppi-
materiaaleja ja ohjekir-
joja hyödyntäen 

selviytyy itsenäisesti 
ongelmatilanteista 

selviytyy itsenäisesti on-
gelmatilanteista ja pys-
tyy perustelemaan va-
lintansa 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

kommunikoi asiakkai-
den kanssa ja työyhtei-
sössä omalla kielellään 
sekä välttävästi vähin-
tään yhdellä itselle vie-
raalla kielellä 

kommunikoi asiakkai-
den kanssa ja työyhtei-
sössä omalla kielellään 
sekä vähintään yhdellä 
itselle vieraalla kielellä 

kommunikoi sujuvasti 
asiakkaiden kanssa ja 
työyhteisössä omalla 
kielellään sekä vähin-
tään yhdellä itselle vie-
raalla kielellä 

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja so-
peutuu työyhteisöön 

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja so-
peutuu hyvin työyhtei-
söön  

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja työyh-
teisön huippuammatti-
laisena osaamistaan 
muille välittäen 

Ammattietiikka käyttäytyy työpaikan 
sääntöjen mukaisesti ja 
noudattaa työaikoja  

käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa työaikoja  

käyttäytyy hyvin ja nou-
dattaa työaikoja  
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toimii vastuullisesti ja 
noudattaa alan ammat-
tieettisiä periaatteita 

toimii vastuullisesti ja 
oma-aloitteisesti alan 
ammattieettisten peri-
aatteiden mukaan 

on ylpeä ammatistaan 
ja osaamisestaan, toimii 
vastuullisesti ja kehittää 
työtään alan ammat-
tieettisten periaatteiden 
mukaan 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

ottaa vastuun oman toi-
mintansa työturvallisuu-
desta ja noudattaa työ-
turvallisuusmääräyksiä 
ja -ohjeita 

ottaa vastuun oman toi-
mintansa työturvallisuu-
desta ja havaitsee työ-
hönsä liittyvät vaarat 
sekä noudattaa työtur-
vallisuusmääräyksiä ja -
ohjeita 

ottaa vastuun oman ja 
työtiimin toiminnan työ-
turvallisuudesta, nou-
dattaa työturvallisuus-
määräyksiä ja -ohjeita 
sekä havaitsee ilmoittaa 
havaitsemistaan työ-
hönsä liittyvistä vaa-
roista 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympä-
ristönsä siistinä koko 
työprosessin ajan 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympä-
ristönsä siistinä koko 
työprosessin ajan myös 
haasteellisissa työtilan-
teissa 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympä-
ristönsä siistinä koko 
työprosessin ajan myös 
haasteellisissa työtilan-
teissa ja osallistuu työ-
olosuhteiden kehittämi-
seen 

ylläpitää omaa työhyvin-
vointiaan ja noudattaa 
terveellisiä elämänta-
poja. 

ylläpitää aktiivisesti 
omaa työhyvinvointiaan 
ja edistää terveellisiä 
elämäntapoja. 

ylläpitää aktiivisesti 
omaa työhyvinvointiaan, 
edistää terveellisiä elä-
mäntapoja sekä kan-
nustaa tähän myös 
muita työyhteisön jäse-
niä. 

 

 

Rakennusalan asiakaspalvelu, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset 
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa 
työn ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 
 
Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 käsitellä eri tavoin pakattua materiaalia 

 ottaa huomioon laadun ja laatujärjestelmien merkityksen lo-
gistisen ketjun kaikissa vaiheissa 

 hoitaa oikein asiakaspalvelutilanteita 

 ottaa huomioon perusasiat varastotyöpaikkansa työ- ja ym-
päristösuojelusta 

 pitää ajan tasalla varastotiedostoja käyttää käyttöjärjestel-
män yleisimpiä apuohjelmia 
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 ottaa huomioon tunnistejärjestelmän periaatteet, joita ovat 
esimerkiksi viivakooditekniikan ja saattomuistion perusasiat 
ja yleisimmät kuormauskirjat 

 käyttää käsikäyttöisiä kuormankäsittelylaiteita   

 käyttää pakkaamon apuvälineitä ja laitteita, kuten vannehti-
mis- ja kiristekalvolaitteita tehdessään pakkauksia 

 tehdä pakkausten merkintöjä ja rahtikirjoja 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet 
Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 

1. Työprosessin hallinta: 

Toimii suunnitelmallisesti ja taloudellisesti asiakkaan huo-
mioiden 

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 

Panostaa asiakaspalveluun ja ammattitietouteen edusta-
mistaan tuotteista, koneista ja laitteista 

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

Tuotetietämys, ymmärrys asiakkaan tarpeista 

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

Vuorovaikutus- ja yhteistyö 
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Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä koulun työsalissa, koulun työmaalla ja/tai to-
jaksolla. Näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistetaan itsenäi-
sesti suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulki-
ten yksinkertainen asiakaspalvelu- tai varastotehtävä tai niiden 
osia. Painopiste on työturvallisessa ja ergonomisessa työskente-
lyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-
teita ja kriteereitä. 

Oppimisympäristöt Lähiopetus: luokkatilat ja koulun työmaa. Verkko-opetus ja työssä-
oppimispaikat 

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

Oppimisen ohjaaminen Opettajat ohjaavat ja tukevat oppimista antamalla yksilöllistä oh-
jausta oppilaan taitotason ja tarpeen mukaan.  Työpaikkaohjaami-
nen to-jaksoilla 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu. Ammattietiikka. Ter-
veys turvallisuus ja toimintakyky. Vuorovaikutus ja yhteistyö. Oppi-
minen ja ongelmaratkaisu 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, fysiikka ja kemia 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman mukaisesti 1. – 3. opintovuoden aikana. 
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VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

Märkätila-asentajakoulutus, 2 osp 

Ammattitaitovaatimukset Märkätila-asentajan koulutus kuuluu pintakäsittelyalan perustutkin-
non märkätilojen laatoitus tutkinnon osaan. Märkätila-asentaja 
koulutus on erillinen vapaasti valittava tutkinnonosa, jonka läpäis-
seet voivat hakea VTT:n märkätila-asentajan henkilösertifikaattia.  
Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä seinä- ja lattialaatoituksia ta-
vanomaisissa asuinrakennuksissa oleviin kylpyhuoneisiin ja muihin 
märkätiloiksi luokiteltaviin tiloihin. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 tehdä laatoitussuunnitelman sekä suorittaa niihin liittyvät 
mittaukset 

 tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmat 

 suorittaa ennen laatoitusta tarvittavia pohja- ja esikäsittely-
töitä 

 suorittaa laatoitettavalle alustalle vaadittavat kosteusmit-
taukset 

 arvioida oikein alustan riittävän lujuuden, jäykkyyden, pölyt-
tömyyden ja puhtauden käyttäen arvioinnissa silmämää-
räistä havainnointia sekä raaputus- ja koputuskoetta 

 suorittaa oikaisut ja kaadot tasoitemassoilla 

 varmistaa vedeneristetuoteperheajattelun toteutumisen 
kohteessa 

 kiinnittää kulma- ja kaivovahvikkeet ja levittää alustaan si-
veltävän vedeneristeen 

 suunnitella saumajaon ja kiinnittää seinälaatoituksiin tarvit-
tavat ohjauslaudat 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Valmiin työn laatua arvioitaessa käytetään apuna suoritushetkellä 
voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita (RakMK C2, RIL 107).  

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskeli-jalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seu-raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan koulutuksen jälkeen tapah-
tuvassa teoria kokeessa ja märkätila-asennuksiin liittyvässä työko-
keessa.  

Työnäyttö tulee suorittaa pääsääntöisesti työssäoppimisen yhtey-
dessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla.  

Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee 
voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse 
osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointi-
keskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kes-
ken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla Hyväksytty tai hylätty. 
Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään pintakäsittelyalan pe-
rustutkintojen perusteissa Märkätilojen laatoitus. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa asentamalla neste-
muodossa levitettäviä vedeneristeitä ja vedeneristeen vahvikkeita 
työkohteessa sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla märkätilan lat-
tia- ja seinälaatoitustyön. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa. Työssäoppimispaikan työtehtävien 
tulee vastata tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänoh-
jaaja avustaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 
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 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Märkätila-asentaja koulutus on tarkoitettu talonrakennusalan ja 
pintakäsittelyalan toisen tai kolmannen vuosikurssin opiskelijoille.  

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 

 

Ammattitaitoa syventävät, 2 osp 

Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan am-
mattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikalli-
siin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat ni-
metään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. 
Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon 
osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoi-
tuksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) 
liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti. 
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Metallituotemaalaus, 2 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä metallituotteiden ruisku-maa-
lausta annettujen ohjeiden mukaisesti.  

Tutkinnon osan suorittaja osaa  

 tehdä metallituotteiden ruiskumaalaustöitä työturvallisuus-
määräysten mukaisesti  

 lukea standardien mukaisia pintakäsittelyjärjestelmä-mer-
kintöjä 

 suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia 
materiaalimääriä 

 suorittaa ennen metallituotemaalauksia tehtävät valmistelut 
ja esikäsittelyt kuten pesut ja hionnat käsin sekä koneelli-
sesti 

 tehdä pintavirheiden korjauksia kittaamalla 

 suojata käsittelemättä jäävät pinnat 

 tehdä kappaleiden käsittelyyn ja kuljetukseen liittyviä töitä  

 saattaa metallituotemaalauksessa tarvittavat maalit ja pe-
suohenteet turvallisesti käyttökuntoon ja käyttää niitä oikein 

 käyttää hänelle työkohtaisesti määrättyjä henkilökohtaisia 
suojaimia 

 ruiskumaalauksen hajotusilmaruiskulla ja suurpaineruis-
kulla 

 pitää hajotusilma- ja suurpaineruiskun toimintakuntoisina 

 tarkastaa maalauksen lopputuloksen silmämääräisesti ja 
mitata kuivakalvon paksuuden ja tartunnan 

 suorittaa valmiiden tuotteiden pakkaukseen ja siirtelyyn liit-
tyviä töitä 

 selvittää pintakäsittely-yhdistelmän tarkoituksen 

 huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauk-
sesta niin, että metallituotemaalaustyöstä ei aiheudu yli-
määräistä puhdistustarvetta kohdetta ympäröiville pinnoille 

 laskea työkustannuksia ja tarvittavia maalimääriä 

 tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet 

 selviytyä työtilanteista englannin kielellä 

 tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat 
asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suo-
rittamiseen 

 tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan ensiavun an-
non 

 tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvät 
asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittami-
seen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 
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Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o Vuorovaikutus ja yhteistyö 
o Ammattietiikka  
o Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla moni-puo-
lisissa metallituotemaalauksen työtehtävissä työpaikalla. Ensiapu-
taidot sekä työturvallisuuskortin ja tulityökortin edellyttämä osaami-
nen osoitetaan erikseen.  Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteu-tuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 

 

Kulttuurien tuntemus, 2 osp  

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija 

 osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita 
noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaik-
kien yhdenvertaista kohtelua 

 osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja 
työkulttuurin edellyttämällä tavalla 
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 osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista 
monimuotoisuutta omalla alallaan 

 osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot 
ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan  

 osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita 
käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin. 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vas-
taa tavoitteiltaan Kulttuurien tuntemus -osa-alueen osaamista-voit-
teita. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-
vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osal-
listuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudatta-
minen 

 Tehtävän mukaisen toimintakulttuurin toteuttaminen 

 Kulttuurien peruspiirteiden ja monimuotoisuuden tunnista-
minen 

 Kulttuurien erityispiirteiden huomioon ottaminen 

 Perinteiden ja käytäntöjen kehittäminen 

Ammattitaidon osoittamistavat Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 
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 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 työelämä 

 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteu-tuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 

 

Taide ja kulttuuri, 2 osp  

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa suorittaa rakennuksissa tehtäviä 
helpohkoja maalaustöitä työnjohtajan antamia ohjeita noudattaen. 

Tutkinnon osan suorittaja osaa 

 osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja 
hyödyntää niitä  

 osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esi-
merkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, 
kuvataiteen tai käsityön keinoin) 

 osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kult-
tuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita käytäntöjä  

 osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaat-
teita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset  
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 osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja 
materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, pal-
velu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla 
alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin 
osaamistaan omassa työssään. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Osaamisen tunnustamisessa seuraavista lukion kursseista Minä, 
kuva ja kulttuuri (KU1), Ympäristö, paikka ja tila (KU2), Musiikki ja 
minä (MU1) ja Moniääninen Suomi (MU2), yhteensä kaksi kurssia 
vastaavat tavoitteiltaan Taide ja kulttuuri -osa-alueen osaamista-
voitteita 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet 
Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

 Taiteen ja kulttuurin tunnistaminen ja hyödyntäminen 

 Oma tuottaminen ja tulkitseminen 

 Kulttuuriperinnön soveltaminen 

 Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen 

 Suunnitteluprosessin toteuttaminen 

Ammattitaidon osoittamistavat Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 

 

Etiikka, 2 osp  

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

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

 osaa hankkia tietoa oman alan ja muiden alojen ammat-
tieettisestä tietoperustasta  

 tunnistaa eettisiä tilanteita ja osaa toimia eettisten peri-aat-
teiden mukaisesti 
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 osaa tunnistaa omien ja toisten arvojen merkitystä työtilan-
teissa sekä osaa ratkaista oman alan työelämän arvo- ja 
normiristiriitoja. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Johdatus filosofiseen 
ajatteluun (FI1) ja jokin seuraavista (a-c) kokonaisuuksista a) Us-
konnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta 
(UE2) ja Ihmisen elämä ja etiikka (UE3), tai b) Ortodoksinen maa-
ilma (UO1), Uskonoppi ja etiikka (UO2) ja Raamattutieto (UO3) tai 
c) Hyvä elämä (ET1), Maailmankuva (ET2) ja Yksilö ja yhteisö 
(ET3) vastaavat tavoitteiltaan Etiikka-osa-alueen osaamistavoit-
teita. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Eettisten kysymysten pohtiminen 

 Arvojen vaikutusten arvioiminen 

 Ammattieettisen tietoperustan hakeminen 

 Eettisten tilanteiden tunnistaminen ja eettisesti toimiminen 

 Arvojen tunnistaminen ja arvo- ja normiristiriitojen käsittele-
minen työssä 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä vähäistä 
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harjaantumista vaativia maalausalan perustehtäviä, kuten esimer-
kiksi piharakenteiden puunsuojauksia tai suhteellisen vaatimatto-
mia laatuvaatimuksia edellyttäviä sisämaalauksia maalaustelalla ja 
siveltimellä työkohteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 
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Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 

 

Ympäristöosaaminen, 2 osp  

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija 

 osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman 
alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestä-
vän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

 hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elin-
kaaren  

 osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen 

 osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapava-
linnoilla  

 osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee 
jätteiden syntyä 

 osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset 
ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai 
maaperään 

 osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuu-
det omalla alallaan. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo 
olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava 
osaaminen tunnustettua. 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Ympäristöekologia (BI3) 
vastaa tavoitteiltaan Ympäristöosaaminen-osa-alueen osaamista-
voitteita 1 osaamispisteen verran. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen 
etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehit-
tämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tie-
tää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai 
kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimi-
sen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-
maan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

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

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustut-
kinnon perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Lainsäädännön, turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehi-
tyksen periaatteiden noudattaminen 

 Elinkaariajattelun toteuttaminen 

 Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 

 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

 Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen sekä jättei-
den synnyn ehkäiseminen 

 Toiminnan ympäristövaikutuksien huomioon ottaminen 

 Jätteiden lajittelu ja kierrätys 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maalaus-
alan perustehtäviä.  Työtä arvioidaan kestävän kehityksen kan-
nalta tehtyjen valintojen kautta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla kv-suunnitelman mu-
kaan. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksia. Ryhmänohjaaja avustaa opiskelijaa 
työssäoppimispaikan hankinnassa. 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
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Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Ympäristöosaaminen on arvioitavissa opiskelijan toiminnallisissa 
tutkinnon osien yhteydessä. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuk-
sen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 


