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TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUO-

DOSTUMINEN 

 

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 

 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto sisältää yhteisten (35 osp) ja vapaasti valittavien tutkin-

non 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/


   OPETUSSUUNNITELMA   3 (39) 
 
 
 
 
 

   

 

Kuva: Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä. 
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Taulukko: Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys.  

 

  

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, tieto- ja 

tietoliikennetekniikan osaamisala
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 x

Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 30 x

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 30 x

Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 15 x

Huoltopalvelu 15 x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri

Etiikka

Psykologia x

Ympäristöosaaminen

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Sulautetun järjestelmän projektityö

Laitehuolto

Kotisivujen tuottaminen 

Multimedia

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa

7 valinnaiset 

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 75 OSP 

 

Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 45 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osa on jaettu teemoihin: 

 Tietokoneen peruskäyttö 

 Sähkötekniikka 

 Elektroniikka 

 Tekninen piirustus sekä työ- ja liitosmenetelmät 

 Sähköasennuksen perusteet 

 Sähkö-, sähkötyö- ja työturvallisuus 

 Hätäensiapu 

 Tulityö 

 Työturvallisuus 

 Keke-passi 

Teemoihin on sisällytetty tutkinnon perusteiden mukaiset ammatti-
taitovaatimukset. 

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  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elektro-
niikka-alan työtehtävissä. 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 tutkintotilaisuudessa kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Osaamisen tunnustamisessa Sähkö- ja automaatiotekniikan pe-
rustutkinnon Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (45 
osp) korvaa Tieto ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon Elektro-
niikan ja ICT perustehtävät (45 osp) tutkinnon osan. 

Oppimisympäristöt  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat 
ja tukevat opiskelijan oppimista sekä antavat palautetta oppimi-
sesta. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 
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 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Yhteisiä tutkinnon osia integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin 
opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisen lukuvuo-
den aikana. 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 

työskentelee suunnitel-
man mukaan, mutta tar-
vitsee ohjeita 

työskentelee suunnitel-
mallisesti 

työskentelee itsenäi-
sesti suunnitelman mu-
kaan tai sitä muuttaen 
ja soveltaen 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

osaa suorittaa työkoko-
naisuuksia henkilökoh-
taisen ohjauksen avulla  

hallitsee työkokonaisuu-
den, mutta tarvitsee oh-
jausta 

hallitsee työkokonaisuu-
den ja kykenee työs-
kentelemään itsenäi-
sesti ja laadukkaasti 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

toimii annettujen ohjei-
den mukaisesti, kysyy 
tarvittaessa neuvoa. 

työskentelee pääosin 
oma-aloitteisesti, talou-
dellisesti ja joutuisasti. 

työskentelee oma-aloit-
teisesti, taloudellisesti ja 
joutuisasti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Mittaukset ja työväli-
neet 

osaa suorittaa mittauk-
sia ohjeiden mukaisesti 

 

osaa suorittaa mittauk-
sia ja ohjeistettuna sää-
tää mittalaitteita tarpei-
den mukaisesti 

osaa suorittaa mittauk-
sia, jotka vaativat mitta-
reiden asetuksien muut-
tamista 

Elektroniikan raken-
taminen 

osaa tehdä mallinmu-
kaisia elektronisia lait-
teita 

osaa ladata ohjelman 
sulautettuun järjestel-
mään 

etenee melko itsenäi-
sesti työskentelyssään, 
tarvitsee silti ohjausta 

osaa ratkaista ongelmia 
elektronisia laitteita ra-
kentaessaan sekä 
tehdä niissä itsenäisiä 
komponentti- ja työme-
netelmävalintoja 

Sähkö ja elektro-
niikka-asennukset 

osaa kiinnittää sähköi-
set laitteet ja elektronii-
kan komponentit oikein 

käyttää hyväksyttyjä 
elektroniikan kompo-
nenttien, kaapeleiden ja 

saa itsenäisesti aikaan 
oikeat ja siistit laite- ja 
johdinasennukset 
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johtimien asennusta-
poja 

Työvälineiden käyttö käyttää työvälineitä tar-
koituksenmukaisesti  

osaa valita tarkoituk-
sen-mukaiset työväli-
neet eri työ tilanteissa 

käyttää työvälineitä te-
hokkaasti  

Materiaalin hallinta suorittaa materiaalien ja 
tarvikkeiden valinnat 
ohjeiden mukaisesti, tie-
tää laitteissa käytettävät 
komponentit ja tuntee 
kaapeleiden ja johtimien 
materiaalin  

osaa suorittaa materi-
aalien valinnat  

käsittelee materiaaleja 
oikein 

ratkaisee materiaali-va-
lintoja 

ennakoi materiaalitar-
peen ja huolehtii asian-
mukaisesta varastoin-
nista sekä huomio kes-
tävän kehityksen toimin-
nassaan 

Teknologia ja tieto-
tekniikka 

osaa ohjattuna käyttää 
tietoverkkoa tiedon han-
kintaan ja dokumenttien 
tekoon 

osaa itsenäisesti käyt-
tää tietoverkkoa tiedon 
hankintaan ja doku-
menttien tekoon 

osaa käyttää tietoverk-
koa tiedon hankintaan 
ja dokumenttien tekoon 
itsenäisesti annettujen 
vaatimusten mukaisesti 

Kestävä kehitys 

 

noudattaa ohjatusti 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja 

noudattaa alalla vaadit-
tavia kestävän kehityk-
sen mukaisia työ- ja toi-
mintatapoja 

noudattaa itsenäisesti 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja ja tuo esille kehittä-
mistarpeita 

Estetiikka 

 

työskentelee ohjatusti 
alan esteettisten peri-
aatteiden, työympäris-
tön viihtyisyyden ja mui-
den työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti. 

työskentelee alan es-
teettisten periaatteiden, 
työympäristön viihtyi-
syyden ja muiden työn 
lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien teki-
jöiden mukaisesti. 

hyödyntää monipuoli-
sesti työssään alan es-
teettisiä periaatteita – 
toimii työympäristön 
viihtyisyyteen ja muiden 
työn lopputulokseen ul-
konäköön vaikuttavien 
tekijöiden edistä-
miseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjei-
den ymmärtäminen 

tuntee keskeisimmät 
elektroniikan piirrosmer-
kit 

tunnistaa laitteiden kyt-
kentäkaavioista keskei-
simmät komponentit 

selvittää piirustusten ja 
kaavioiden avulla lait-
teen toiminnan 

Datatietojen hallinta osaa hakea oikeita da-
tatietoja 

tarvitsee neuvoja data-
tietojen tulkinnassa 

osaa tulkita itsenäisesti 
komponenttien ja mate-
riaalien datatietoja 
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Laadunhallinta ohjattuna tunnistaa laa-
tuvaatimukset  

tunnistaa laatuvaati-
mukset 

osaa korjata työsuori-
tustaan laatuvaatimus-
ten mukaisesti 

Matematiikan ja 
luonnontieteiden tai-
dot 

hahmottaa fysikaalisten 
suureiden merkityksen 
sähkötekniikassa 

päättelee fysikaalisten 
suureiden muutosten 
vaikutusta työkohteessa 

ymmärtää matematiikan 
avulla eri suureiden vai-
kutusta virtapiirien ja 
kytkentöjen toimintaan 

Viestintä ja media-
osaaminen 

pystyy laatimaan kirjalli-
sia raportteja. 

pystyy olemaan yhtey-
dessä ulkopuolisiin ta-
hoihin esim. toimittajiin 
ja asiakkaisiin. 

pystyy esiintymään tar-
vittaessa erilaisissa me-
dioissa.  

 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

 

suoriutuu tiedonhankin-
nassa ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden 
mukaan  

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhankkijana  

suunnittelee työtään, 
mutta uusissa tilanteissa 
tai työympäristön muut-
tuessa tarvitsee ohjausta 

suunnittelee oman 
työnsä ja arvioi työnsä 
onnistumista työn kulu-
essa 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtä-
viä ja arvioi työnsä on-
nistumista sekä peruste-
lee arviotaan 

osaa arvioida ja kehittää 
työskentelytapojaan ja 
työympäristöään 

arvioi työnsä onnistu-
mista 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaisesti 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttuvissa 
ja valintatilanteissa tarvit-
see ohjausta ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja 
valintatilanteista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö  

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan 
omassa oppimis- ja työ-
yhteisössään  

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- 
ja työyhteisössään erilai-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa 

ilmaisee selkeästi asi-
ansa ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökan-
toja  
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tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti  

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa ja työyh-
teisön ja ryhmän jäse-
nenä 

pystyy toimimaan erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä 
ja pyytää tarvitessaan 
apua muilta 

toimii joustavasti erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä 

tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään huo-
mioon seuraavan työvai-
heen ja työntekijän 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eet-
tisiä ohjeita, sopimuksia 
ja säädöksiä sekä aika-
tauluja 

 toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

 

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

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön jä-
senten ja työympäristön 
turvallisuuden 

 

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmene-
telmiä 

ilmoittaa havaitsemis-
taan vaaratekijöistä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden 

ilmoittaa havaitsemis-
taan vaaratekijöistä 

tunnistaa ja tiedottaa ha-
vaitsemistaan vaaroista 
ja riskeistä 

työskentelee pääsääntöi-
sesti ergonomisesti oi-
kein 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon er-
gonomian 
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Tietokone- ja tietoliikenneasennukset, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osa on jaettu teemoihin: 

 Tietokonelaite- ja järjestelmätyöt 

 Sulautetut järjestelmät 

 Tietoliikennetekniikka 

Teemoihin on sisällytetty tutkinnon perusteiden mukaiset ammatti-
taitovaatimukset.  

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 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla tieto- ja 
tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja teh-
tävissä sekä ryhmässä että yksin. 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  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat 
ja tukevat opiskelijan oppimista sekä antavat palautetta oppimi-
sesta. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikkaviestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Yhteisiä tutkinnon osia integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin 
opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Pääsääntöisesti tutkinnon osa suoritetaan toisena opiskeluvuonna. 
Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtai-
sen 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 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

työskentelee suunnitel-
man mukaan, mutta tar-
vitsee ohjeita 

työskentelee suunnitel-
mallisesti 

työskentelee itsenäi-
sesti suunnitelman mu-
kaan tai sitä muuttaen 
ja soveltaen 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

osaa suorittaa työkoko-
naisuuksia henkilökoh-
taisen ohjauksen avulla  

hallitsee työkokonaisuu-
den, mutta tarvitsee oh-
jausta 

hallitsee työkokonaisuu-
den ja kykenee työs-
kentelemään itsenäi-
sesti ja laadukkaasti 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

toimii annettujen ohjei-
den mukaisesti, kysyy 
tarvittaessa neuvoa. 

työskentelee pääosin 
oma-aloitteisesti, talou-
dellisesti ja joutuisasti. 

työskentelee oma-aloit-
teisesti, taloudellisesti ja 
joutuisasti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tietokonelaitteet tuntee tietokoneen pe-
rusrakenneosat 

 

osaa valita tietokonelait-
teen ja sen tarvitsemat 
oheislaitteet ohjeiden 
mukaan 

osaa valita tietokonelait-
teen ja sen tarvitsemat 
oheislaitteet itsenäisesti 
(A-taso) 

Käyttöjärjestelmät osaa suorittaa käyttöjär-
jestelmän asennuksen 
ja konfiguroinnin ohjeis-
tettuna 

osaa suorittaa yhden 
käyttöjärjestelmän 
asennuksen ja konfigu-
roinnin itsenäisesti 

osaa suorittaa kahden 
erityyppisen käyttöjär-
jestelmän asennuksen 
ja konfiguroinnin itse-
näisesti 

Sulautettujen järjes-
telmien kehitysympä-
ristön hallinta 

osaa ohjelmointiympä-
ristön peruskäytön 

Osaa muutaman I/O-
laitteen käytön 

 

osaa hyvin ohjelmoin-
tiympäristön käytön 

Osaa ohjelmoida jo 
useita I/O-laitteita 

osaa itsenäisesti luoda 
elektroniikkalaitteistoja 
sulautettujen järjestel-
mien avulla 

Tietoliikenne 

 

osaa pienen yrityksen 
lähiverkon rakentami-
sen ja siihen liittyvien 
mobiililaitteiden liittämi-
sen verkkoon opastet-
tuna 

osaa pienen yrityksen 
lähiverkon rakentami-
sen ja siihen liittyvien 
mobiililaitteiden liittämi-
sen verkkoon 

osaa pienen yrityksen 
lähiverkon rakentami-
sen ja siihen liittyvien 
mobiililaitteiden liittämi-
sen verkkoon itsenäi-
sesti 
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Ohjelmistot ja tieto-
turva 

osaa ohjelmien asenta-
misen ja käyttöönoton 
yksittäiskoneessa 

osaa ohjelmien asenta-
misen ja käyttöönoton 
sekä yksittäiskoneessa 
että lähiverkossa ottaen 
huomioon tietoturvan 

osaa asennusten auto-
matisoinnin, tietoturvan 
sekä yksittäiskoneessa 
että lähiverkossa 

Teknologia ja tieto-
tekniikka 

osaa ohjattuna käyttää 
tietoverkkoa tiedon han-
kintaan ja dokumenttien 
tekoon 

osaa itsenäisesti käyt-
tää tietoverkkoa tiedon 
hankintaan ja doku-
menttien tekoon 

osaa käyttää tietoverk-
koa tiedon hankintaan 
ja dokumenttien tekoon 
itsenäisesti annettujen 
vaatimusten mukaisesti 

Kestävä kehitys 

 

noudattaa ohjatusti 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja 

noudattaa alalla vaadit-
tavia kestävän kehityk-
sen mukaisia työ- ja toi-
mintatapoja 

noudattaa itsenäisesti 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja ja tuo esille kehittä-
mistarpeita 

Estetiikka 

 

työskentelee ohjatusti 
alan esteettisten peri-
aatteiden, työympäris-
tön viihtyisyyden ja mui-
den työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti. 

työskentelee alan es-
teettisten periaatteiden, 
työympäristön viihtyi-
syyden ja muiden työn 
lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien teki-
jöiden mukaisesti. 

hyödyntää monipuoli-
sesti työssään alan es-
teettisiä periaatteita – 
toimii työympäristön 
viihtyisyyteen ja muiden 
työn lopputulokseen ul-
konäköön vaikuttavien 
tekijöiden edistä-
miseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tietokonelaitteiden 
rakenne 

osaa mikroprosessorin 
toimintaperiaatteen 

osaa tietokonejärjestel-
män rakenneperiaatteet 

osaa soveltaa tietoko-
nejärjestelmän toiminta- 
ja rakenneperiaatteita 
osien valinnassa ja 
vianhaussa 

Tietoturva 

 

ymmärtää tietokoneisiin 
kohdistuvat tietotur-
vauhat  

tuntee tietoturvaohjel-
mistojen toimintaperi-
aatteen 

osaa tietoturvaohjelmis-
tojen toiminnan ja suo-
rittaa niiden avulla tieto-
turvaan liittyvää vianha-
kua 

Ohjelmointi osaa perusrakenteet 
(suora, toisto, ehto) 

osaa muodostaa perus-
rakenteista laajempia 
ohjelmakokonaisuuksia 

osaa perusrakenteiden 
lisäksi funktioiden ja 
aliohjelmien käytön 
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Tietoliikenne osaa tietoliikenteen 
tuottamistekniikat kuten 
modulointi, digitaalinen 
siirto sekä datan siir-
rossa tarvittavien medi-
oiden ominaisuudet 

tuntee tietoliikenteen 
protokollien toiminta-
mallit ISO:n OSI-mallin 
mukaisesti 

tuntee tarvittavat mit-
taustekniikat tietoliiken-
teen analysointiin ja 
vianhakuun  

Tiedon hakeminen 
Internetistä ja muista 
tietojärjestelmistä 

osaa käyttää tietoverk-
koa tiedon hankintaan 
ja dokumenttien tekoon 
ohjattuna 

osaa itsenäisesti käyt-
tää tietoverkkoa tiedon 
hankintaan ja doku-
menttien tekoon 

osaa käyttää annettujen 
vaatimusten mukaan 
tietoverkkoa tiedon han-
kintaan ja dokumenttien 
tekoon 

Matematiikka ja 
luonnontieteet, so-
veltaen 

ymmärtää fysikaalisten 
suureiden merkityksen 
tieto- ja tietoliikennetek-
niikassa 

päättelee fysikaalisten 
suureiden muutosten 
vaikutusta työkohteessa 

ymmärtää matematiikan 
avulla eri suureiden vai-
kutusta virtapiirien ja 
kytkentöjen toimintaan 

Viestintä ja media-
osaaminen 

pystyy laatimaan kirjalli-
sia raportteja. 

pystyy olemaan yhtey-
dessä ulkopuolisiin ta-
hoihin esim. toimittajiin 
ja asiakkaisiin. 

pystyy esiintymään tar-
vittaessa erilaisissa me-
dioissa.  

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

 

suoriutuu tiedonhankin-
nassa ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden 
mukaan  

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhankkijana  

suunnittelee työtään, 
mutta uusissa tilanteissa 
tai työympäristön muut-
tuessa tarvitsee ohjausta 

suunnittelee oman 
työnsä ja arvioi työnsä 
onnistumista työn kulu-
essa 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtä-
viä ja arvioi työnsä on-
nistumista sekä peruste-
lee arviotaan 

osaa arvioida ja kehittää 
työskentelytapojaan ja 
työympäristöään 

arvioi työnsä onnistu-
mista 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaisesti 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttuvissa 
ja valintatilanteissa tarvit-
see ohjausta ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja 
valintatilanteista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 
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Vuorovaikutus ja yh-
teistyö  

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan 
omassa oppimis- ja työ-
yhteisössään  

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- 
ja työyhteisössään erilai-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa 

ilmaisee selkeästi asi-
ansa ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökan-
toja  

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti  

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa ja työyh-
teisön ja ryhmän jäse-
nenä 

pystyy toimimaan erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä 
ja pyytää tarvitessaan 
apua muilta 

toimii joustavasti erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä 

tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään huo-
mioon seuraavan työvai-
heen ja työntekijän 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eet-
tisiä ohjeita, sopimuksia 
ja säädöksiä sekä aika-
tauluja 

 toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

 

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

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön jä-
senten ja työympäristön 
turvallisuuden 

 

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmene-
telmiä 

ilmoittaa havaitsemis-
taan vaaratekijöistä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden 

ilmoittaa havaitsemis-
taan vaaratekijöistä 

tunnistaa ja tiedottaa ha-
vaitsemistaan vaaroista 
ja riskeistä 

työskentelee pääsääntöi-
sesti ergonomisesti oi-
kein. 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein. 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon er-
gonomian. 
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VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 60 OSP 

 

Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, 30 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osa on jaettu teemoihin: 

 Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 

 Palvelinjärjestelmät ja projektityöt, työssäoppiminen 

Teemoihin on sisällytetty tutkinnon perusteiden mukaiset ammatti-
taitovaatimukset. 

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 

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. 
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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  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat 
ja tukevat opiskelijan oppimista sekä antavat palautetta oppimi-
sesta. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Yhteisiä tutkinnon osia integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin 
opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan pääsääntöisesti kolmantena opiskelu-
vuonna. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta  

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen 
työskentely 

työskentelee suunnitel-
man mukaan, mutta tar-
vitsee ohjeita 

työskentelee suunnitel-
mallisesti 

työskentelee itsenäi-
sesti suunnitelman mu-
kaan tai sitä muuttaen 
ja soveltaen 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

osaa suorittaa työkoko-
naisuuksia henkilökoh-
taisen ohjauksen avulla  

hallitsee työkokonaisuu-
den, mutta tarvitsee oh-
jausta 

hallitsee työkokonaisuu-
den ja kykenee työs-
kentelemään itsenäi-
sesti ja laadukkaasti 

Aloitekyky ja yrittä-
jyys 

toimii annettujen ohjei-
den mukaisesti, kysyy 
tarvittaessa neuvoa. 

työskentelee pääosin 
oma-aloitteisesti, talou-
dellisesti ja joutuisasti. 

työskentelee oma-aloit-
teisesti, taloudellisesti ja 
joutuisasti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Palvelinlaitteistot ymmärtää palvelin- ja 
työasemalaitteistojen 
väliset erot 

hallitsee jo valmiiksi 
asennettujen palvelin-
laitteistojen peruskäytön 
ja huoltokäytänteet 

hallitsee palvelinlaitteis-
tojen asennukset ja yllä-
pidon vikasietoisuuden 
huomioiden  

Projektityöskentely 
(voidaan suorittaa 
työssäoppimalla) 

 kykenee toimimaan 
osana työorganisaatiota 

pystyy rakentavaan 
työskentelyyn työor-
ganisaatiossa 

hallitsee projektityös-
kentelyn työorganisaa-
tiossa 

Teknologia ja tieto-
tekniikka 

osaa käyttää tietoverk-
koa tiedon hankintaan 
ja tietokonetta doku-
menttien tekoon 

osaa asentaa tietoko-
neeseen oheislaitteita 

osaa asentaa käyttöjär-
jestelmän ja liittää tieto-
koneen verkkoon 

Kestävä kehitys 

 

noudattaa ohjatusti 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja 

noudattaa alalla vaadit-
tavia kestävän kehityk-
sen mukaisia työ- ja toi-
mintatapoja 

noudattaa itsenäisesti 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja ja tuo esille kehittä-
mistarpeita 

Estetiikka 

 

työskentelee ohjatusti 
alan esteettisten peri-
aatteiden, työympäris-
tön viihtyisyyden ja mui-
den työn lopputuloksen 

työskentelee alan es-
teettisten periaatteiden, 
työympäristön viihtyi-
syyden ja muiden työn 

hyödyntää monipuoli-
sesti työssään alan es-
teettisiä periaatteita – 
toimii työympäristön 
viihtyisyyteen ja muiden 
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ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti. 

lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien teki-
jöiden mukaisesti. 

työn lopputulokseen ul-
konäköön vaikuttavien 
tekijöiden edistä-
miseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Palvelinohjelmistot osaa asentaa palvelin-
ohjelmistot ja hallitsee 
pääkäyttäjän perustoi-
met 

osaa asentaa ja hallitsee 
palvelimien perus- ja eril-
lispalvelut ohjeistettuna 

hallitsee edelliset asiat 
itsenäisesti sekä osaa 
ryhmäkäytäntöjen 
avulla hallita käyttäjä-, 
tietokone- ja ohjelmisto-
asetuksia 

Palvelimien tieto-
turva 

hahmottaa palvelinjär-
jestelmiin kohdistuvat 
tietoturvauhat 

osaa asentaa palveli-
mien perustietoturvaoh-
jelmistot 

hallitsee tietoturvan ko-
konaisuutena ja osaa 
tarvittavien ohjelmisto-
jen asennuksen sekä 
hallitsee niiden käytön 

Virtuaaliympäristöt hahmottaa virtuaalipal-
velimien toimintaperi-
aatteen 

osaa toimia valmiissa vir-
tuaalipalvelinympäris-
tössä 

osaa luoda virtuaalipal-
velinympäristön ja hal-
litsee sen käytön 

Tiedon hakeminen 
internetistä ja muista 
tietojärjestelmistä 

osaa käyttää tietoverk-
koa tiedon hankintaan 
ja dokumenttien tekoon 
ohjattuna 

osaa itsenäisesti käyttää 
tietoverkkoa tiedon han-
kintaan ja dokumenttien 
tekoon 

osaa käyttää annettu-
jen vaatimusten mu-
kaan tietoverkkoa tie-
don hankintaan ja do-
kumenttien tekoon 

Viestintä ja media-
osaaminen 

pystyy laatimaan kirjalli-
sia raportteja. 

pystyy olemaan yhtey-
dessä ulkopuolisiin tahoi-
hin esim. toimittajiin ja 
asiakkaisiin. 

pystyy esiintymään tar-
vittaessa erilaisissa me-
dioissa. 

    

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT  

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

suoriutuu tiedonhankin-
nassa ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden 
mukaan  

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhankkijana  

suunnittelee työtään, 
mutta uusissa tilanteissa 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtä-
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tai työympäristön muut-
tuessa tarvitsee ohjausta 

suunnittelee oman työnsä 
ja arvioi työnsä onnistu-
mista työn kuluessa 

viä ja arvioi työnsä on-
nistumista sekä peruste-
lee arviotaan 

osaa arvioida ja kehittää 
työskentelytapojaan ja 
työympäristöään 

arvioi työnsä onnistu-
mista 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mukai-
sesti 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttuvissa 
ja valintatilanteissa tar-
vitsee ohjausta ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja 
valintatilanteista tilanteista 
oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö  

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan 
omassa oppimis- ja työ-
yhteisössään  

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- 
ja työyhteisössään erilai-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa 

ilmaisee selkeästi asi-
ansa ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökan-
toja  

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti  

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa ja työyh-
teisön ja ryhmän jäse-
nenä 

pystyy toimimaan erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä 
ja pyytää tarvitessaan 
apua muilta 

toimii joustavasti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja ryhmässä 

tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään 
huomioon seuraavan 
työvaiheen ja työntekijän 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eet-
tisiä ohjeita, sopimuksia 
ja säädöksiä sekä aika-
tauluja 

 toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

 

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

 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön jä-
senten ja työympäristön 
turvallisuuden 
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käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä 

ilmoittaa havaitsemis-
taan vaaratekijöistä 

varmistaa työvälineiden ja 
materiaalien turvallisuu-
den 

ilmoittaa havaitsemistaan 
vaaratekijöistä 

tunnistaa ja tiedottaa ha-
vaitsemistaan vaaroista 
ja riskeistä 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti oi-
kein. 

 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein. 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon er-
gonomian. 

 

 

Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osa on jaettu teemoihin: 

 Tietoliikenne ja kaapelointi 

 Tietoliikenne ja kaapelointi, työssäoppiminen 

Teemoihin on sisällytetty seuraavat paikallisesti tarjottavat ammattitai-
tovaatimukset: 

Opiskelija/tutkinnon suorittaja 

 ymmärtää tietoliikenneoperaattoreiden välitys- ja siirtojärjestel-
mien rakenteet ja keskeiset toiminnot  

 erottaa erilaiset tietoverkot sekä niiden kytkentä- ja päätelaitteet 

 hallitsee kiinteistöjen viestintäverkot (kuten  Digi-TV, puhelin, 
kaapeli- ja satelliitti-TV, laajakaista ) 

 osaa suorittaa tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennuk-
set (telejärjestelmät, laajakaistamodeemit, verkkokortit ja kytki-
met) 

 osaa suorittaa telekaapeleiden ja televerkon kalusteiden asen-
nuksen asennuskohteiden olosuhteiden asettamat vaatimukset 
huomioiden(ST-kortti) 

 osaa asentaa päätelaitteet verkon liikennöintimenettelyt sekä 
erilaiset jännitesyötöt (POE) huomioiden 

 osaa hahmottaa olemassa olevien verkkojen rakenteen ja hallit-
see niihin liittyvät ylläpitotyöt ja lisäasennukset 

 ymmärtää päätelaitteiden merkityksen verkossa ja osaa selittää 
niiden sähköiset toiminnot verkossa 

 osaa ottaa käyttöön asentamansa laitteet ja opastaa käyttäjää 
laitteen toiminnoissa 

 osaa asentaa kulunvalvonta- murtohälytys- ja kiinteistön valvon-
tajärjestelmien kaapeloinnit ja laitteet, osaa suorittaa niiden 
käyttöönoton, hallitsee niiden dokumentaation ja tuntee järjes-
telmiin liittyvät salassapitomääräykset ja kameravalvonnan juri-
diset vaatimukset ja velvoitteet 
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 ymmärtää eri teknikoiden tarjoamat mahdollisuudet kameraval-
vonnassa (IP-videovalvonta, muut hybridijärjestelmät) 

 osaa käyttää parikaapelitesteriä, kuitumikroskooppia, ledi/laser-
lähetinkyniä (talokaapelointiin) 

 tietää ja ymmärtää mitä monipuolisen puhelinvaihteen käyttöön-
ottoon kuuluu: murtohälytys- ja kameravalvontajärjestelmät, IP-
kameroita ja langattomia tukiasemia tai radioportteja 

 osaa käsitellä optisia kuituja turvallisesti   

 toimii asiakaspalveluhenkisesti ymmärtäen tietoliikenteen turva- 
ja salassapitomääräykset sekä tietosuojan merkityksen 

 ymmärtää turvasuojaajatoimintaan liittyvän lainsäädännön ja 
tuntee turvasuojaajakortin. 

Yleiskaapelointiin liittyen 

 hallitsee kaapelikategoriat ja –luokat 

 hallitsee alue-, nousu- ja kerroskaapelointeihin liittyvät määräyk-
set ja topologiat (parikaapelit, valokaapelit, moni- ja yksimuoto, 
sisä- ja ulkokaapelit) 

 osaa suorittaa kaapeleiden ja kuitujen asentamisen, päättämi-
sen ja jatkamisen turvallisia työtapoja noudattaen optisten kuitu-
jen aiheuttamat vaarat huomioiden 

 osaa suorittaa optisten- ja parikaapeleiden ominaisuuksien mit-
taukset standardien mukaisesti  

 osaa lukea laitteisiin ja kaapeleihin liittyvää dokumentaatiota ja 
laatia reittikortit. 

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

Ammattitaidon osoittamis-
tavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elektroniikka-alan 
työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaa-
minen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla teleoperaattorin tai 
teleurakoitsijan palveluksessa laite- ja kaapeliasennustehtävissä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioin-
nin 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  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista sekä antavat palautetta oppimisesta. 

Muut elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 
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Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Yhteisiä tutkinnon osia integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin opis-
kelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Tutkinnon osa tehdään pääsääntöisesti toisena opiskeluvuonna. Opis-
kelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen opiske-
lusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen 

työskentely 

työskentelee suunnitel-

man mukaan, mutta tar-

vitsee ohjeita 

työskentelee suunnitel-

mallisesti 

työskentelee itsenäi-

sesti suunnitelman mu-

kaan tai sitä muuttaen 

ja soveltaen 

Työn kokonaisuuden 

hallinta 

osaa suorittaa työkoko-

naisuuksia henkilökoh-

taisen ohjauksen avulla  

hallitsee työkokonaisuu-

den, mutta tarvitsee oh-

jausta 

hallitsee työkokonaisuu-

den ja kykenee työs-

kentelemään itsenäi-

sesti ja laadukkaasti 

Aloitekyky ja yrittä-

jyys 

toimii annettujen ohjei-

den mukaisesti, kysyy 

tarvittaessa neuvoa. 

työskentelee pääosin 

oma-aloitteisesti, talou-

dellisesti ja joutuisasti. 

työskentelee oma-aloit-

teisesti, taloudellisesti ja 

joutuisasti. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 

välineiden ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kaapelointien ja pää-

telaitteiden 

asennus 

tuntee kaapelointijärjes-

telmien rakenneosat ja 

osaa suorittaa asennuk-

set ohjatusti 

osaa annettujen ohjei-

den mukaan valita ja 

asentaa kaapelit sekä 

päätelaitteet järjestel-

mäkohtaisesti 

osaa suorittaa itsenäi-

sesti kaapeloinnin ja ko. 

päätelaitteiden asen-

nuksen annettujen do-

kumenttien mukaisesti 

Kaapelointien mit-

taukset 

pystyy ohjattuna asen-

tamaan kaapeleita ja 

mittaamaan niiden toi-

mivuuden  

 

osaa ohjeistettuna suo-

rittaa asentamansa kaa-

peloinnin mittaukset 

 

pystyy itsenäisesti suo-

riutumaan kaapelointien 

mittauksista ja mittaus-
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tulosten perusteella kor-

jaamaan mahdolliset 

viat  

Optiset kuitukaape-

loinnit 

tuntee monimuoto- ja 

yksimuotokuitujen erot 

sekä ymmärtää kuitujen 

vaaratekijät 

osaa asentaa, jatkaa ja 

päättää optiset kuidut 

annettujen ohjeiden mu-

kaan 

pystyy itsenäisesti suo-

riutumaan lähiverkon to-

teuttamisesta optisilla 

kuiduilla, mittauksin to-

teamaan asennuksen 

toimivuuden 

Kiinteistönvalvonta tuntee yleisimmät val-

vontamenetelmät ja 

niissä käytettävät järjes-

telmäkomponentit 

osaa asentaa valvonta-

järjestelmän sekä suo-

rittaa ko. järjestelmän 

käyttöönoton ohjeistet-

tuna. 

Itsenäisesti asentaa ja 

käyttöönottaa pienen 

kohteen rikosilmoitin- ja 

kameravalvontajärjes-

telmän. 

Teknologia ja tieto-

tekniikka 

osaa käyttää tietoverk-

koa tiedon hankintaan 

ja dokumenttien tekoon 

osaa asentaa tietoko-

neeseen oheislaitteita 

osaa asentaa käyttöjär-

jestelmän ja liittää tieto-

koneen verkkoon 

Kestävä kehitys 

 

noudattaa ohjatusti 

alalla vaadittavia kestä-

vän kehityksen mukai-

sia työ- ja toimintata-

poja 

noudattaa alalla vaadit-

tavia kestävän kehityk-

sen mukaisia työ- ja toi-

mintatapoja 

noudattaa itsenäisesti 

alalla vaadittavia kestä-

vän kehityksen mukai-

sia työ- ja toimintata-

poja ja tuo esille kehittä-

mistarpeita 

Estetiikka 

 

työskentelee ohjatusti 

alan esteettisten peri-

aatteiden, työympäris-

tön viihtyisyyden ja mui-

den työn lopputuloksen 

ulkonäköön vaikuttavien 

tekijöiden mukaisesti. 

työskentelee alan es-

teettisten periaatteiden, 

työympäristön viihtyi-

syyden ja muiden työn 

lopputuloksen ulkonä-

köön vaikuttavien teki-

jöiden mukaisesti. 

hyödyntää monipuoli-

sesti työssään alan es-

teettisiä periaatteita – 

toimii työympäristön 

viihtyisyyteen ja muiden 

työn lopputulokseen ul-

konäköön vaikuttavien 

tekijöiden edistä-

miseksi. 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Piirustusten ja ohjei-

den ymmärtäminen 

tunnistaa keskeisimmät 

tietoliikenteen piirros-

merkit ja lyhenteet 

tunnistaa keskeisimmät 

päätelaitteiden kytken-

täkaavioiden kom-

ponentit ja piirrosmerkit 

selvittää piirustusten ja 

kaavioiden avulla tieto-

liikennelaitteiden toimin-

nan 
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Teknisten tietojen 

hallinta 

löytää avustettuna käyt-

tämiensä laitteiden, 

komponenttien ja mate-

riaalien tekniset tiedot, 

tarvitsee apua niiden 

tulkitsemisessa 

tarvitsee ohjausta tek-

nisten tietojen tulkitse-

misessa 

osaa tulkita itsenäisesti 

teknisiä tietoja 

Laadunhallinta ohjattuna tunnistaa laa-

tuvaatimukset 

tunnistaa laatuvaati-

mukset 

osaa korjata työsuori-

tustaan laatuvaatimus-

ten mukaisesti 

Matematiikan ja 

luonnontieteiden tai-

dot 

hahmottaa fysikaalisten 

suureiden merkityksen 

sähkötekniikassa 

päättelee fysikaalisten 

suureiden muutosten 

vaikutusta työkohteessa 

ymmärtää matematiikan 

avulla eri suureiden vai-

kutusta virtapiirien ja 

kytkentöjen toimintaan 

Viestintä ja media-

osaaminen 

pystyy laatimaan kirjalli-

sia raportteja. 

pystyy laatimaan kirjalli-

sia raportteja ja ole-

maan yhteydessä ulko-

puolisiin tahoihin esim. 

toimittajiin ja asiakkai-

siin. 

pystyy laatimaan kirjalli-

sia raportteja sekä 

esiintymään tarvittaessa 

erilaisissa medioissa.  

 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-

sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

 

suoriutuu tiedonhankin-

nassa ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden 

mukaan  

toimii oma-aloitteisesti 

tiedonhankkijana  

suunnittelee työtään, 

mutta uusissa tilanteissa 

tai työympäristön muut-

tuessa tarvitsee ohjausta 

suunnittelee oman 

työnsä ja arvioi työnsä 

onnistumista työn kulu-

essa 

suunnittelee itsenäisesti 

vastuullaan olevia tehtä-

viä ja arvioi työnsä on-

nistumista sekä peruste-

lee arviotaan 

osaa arvioida ja kehittää 

työskentelytapojaan ja 

työympäristöään 

arvioi työnsä onnistu-

mista 

ottaa vastaan palautetta 

ja toimii palautteen mu-

kaisesti 

kehittää toimintaansa 

saamansa palautteen 

pohjalta 
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selviytyy tutuista tilan-

teista, mutta muuttuvissa 

ja valintatilanteissa tarvit-

see ohjausta ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja 

valintatilanteista tilan-

teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-

teissa tarkoituksenmu-

kaisesti ja löytää toimin-

nalleen vaihtoehtoisia 

toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö  

 

noudattaa vuorovaiku-

tustilanteisiin annettuja 

ohjeita toimiessaan 

omassa oppimis- ja työ-

yhteisössään  

toimii tilanteen vaatimalla 

tavalla omassa oppimis- 

ja työyhteisössään erilai-

sissa vuorovaikutustilan-

teissa 

ilmaisee selkeästi asi-

ansa ja tuo rakentavasti 

esille erilaisia näkökan-

toja  

tekee vastuullaan olevat 

tehtävät, mutta tarvitsee 

ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat 

tehtävät huolellisesti  

toimii vastuullisesti, yh-

teistyökykyisesti ja tasa-

vertaisesti erilaisten ih-

misten kanssa ja työyh-

teisön ja ryhmän jäse-

nenä 

pystyy toimimaan erilais-

ten ihmisten kanssa työ-

yhteisössä ja ryhmässä 

ja pyytää tarvitessaan 

apua muilta 

toimii joustavasti erilais-

ten ihmisten kanssa työ-

yhteisössä ja ryhmässä 

tukee ja auttaa muita 

sekä ottaa työssään huo-

mioon seuraavan työvai-

heen ja työntekijän 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eet-

tisiä ohjeita, sopimuksia 

ja säädöksiä sekä aika-

tauluja 

 toimii opiskelu- ja työyh-

teisön arvojen, tavoittei-

den, eettisten ohjeiden, 

sopimusten ja säädösten 

mukaisesti vaihtelevissa 

tilanteissa 

Terveys, turvallisuus 

ja toimintakyky  

 

noudattaa työstä annet-

tuja turvallisuusohjeita 

eikä aiheuta vaaraa itsel-

leen tai muille 

noudattaa työyhteisön 

ohjeita ja ottaa työssään 

huomioon työyhteisön jä-

senten ja työympäristön 

turvallisuuden 

 

käyttää turvallisesti ohjei-

den mukaisia suojaimia, 

työvälineitä ja työmene-

telmiä 

ilmoittaa havaitsemis-

taan vaaratekijöistä 

varmistaa työvälineiden 

ja materiaalien turvalli-

suuden 

ilmoittaa havaitsemis-

taan vaaratekijöistä 

tunnistaa ja tiedottaa ha-

vaitsemistaan vaaroista 

ja riskeistä 
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työskentelee pääsääntöi-

sesti ergonomisesti oi-

kein. 

 

työskentelee ergonomi-

sesti oikein. 

käyttää turvallisia, sopi-

vasti kuormittavia ja 

vaihtelevia työmenetel-

miä ottaen huomioon er-

gonomian. 

 

 

Huoltopalvelu, 15 osp 

Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osa on jaettu teemoihin 

 Huoltopalvelut 

 Huoltopalvelut, työssäoppiminen 

Teemoihin on sisällytetty tutkinnon perusteiden mukaiset ammatti-
taitovaatimukset. 

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 
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 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elektro-
niikkahuollossa esiintyvissä työtehtävissä. 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  lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät  opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat 
ja tukevat opiskelijan oppimista sekä antavat palautetta oppimi-
sesta. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Yhteisiä tutkinnon osia integroidaan ammatillisiin tutkinnon osiin 
opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osa suoritetaan pääsääntöisesti kolmantena opiskelu-
vuonna. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-

linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitelmallinen 

työskentely 

työskentelee suunnitel-

man mukaan, mutta tar-

vitsee ohjeita 

työskentelee suunnitel-

mallisesti 

työskentelee itsenäi-

sesti suunnitelman mu-

kaan tai sitä muuttaen 

ja soveltaen 

Työn kokonaisuuden 

hallinta 

osaa suorittaa työkoko-

naisuuksia henkilökoh-

taisen ohjauksen avulla  

hallitsee työkokonaisuu-

den, mutta tarvitsee oh-

jausta 

hallitsee työkokonaisuu-

den ja kykenee työs-

kentelemään itsenäi-

sesti ja laadukkaasti 

Aloitekyky ja yrittä-

jyys 

toimii annettujen ohjei-

den mukaisesti, kysyy 

tarvittaessa neuvoa. 

työskentelee pääosin 

oma-aloitteisesti, talou-

dellisesti ja joutuisasti. 

työskentelee oma-aloit-

teisesti, taloudellisesti ja 

joutuisasti. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Korjaustoiminta löytää elektroniikkalait-
teen signaalitiellä ole-
van katkosvian huolto-
ohjeen avulla 

osaa korjata vian lait-
teesta opastuksen 
avulla 

osaa paikallistaa vian ja 
suorittaa korjaustoimen-
piteen 

Mittaukset osaa mitata elektroniik-
kalaitteen tasa- ja vaih-
tojännitteet 

osaa mitata toimintasig-
naalit elektroniikkalait-
teesta 

osaa analysoida mit-
taustuloksia 

SMD-juotosvälineistö tuntee juotosvälineistön 
ja juotokset ovat 80 % 
laadukkaita 

juotokset ovat 90 % laa-
dukkaita 

juotoksien laatu vastaa 
standardia 

Komponenttien käsit-
tely ja valinta (vara-
osien valinta) 

käsittelee komponent-
teja ohjeiden mukaisesti 
ja tuntee määräysten 
mukaiset valintakriteerit 

osaa opastuksella valita 
määräysten mukaisen 
komponentin 

osaa itsenäisesti valita 
määräysten mukaisen 
komponentin 

Sähköturvallisuus-
määräysten mukai-
set mittaukset ja tar-
kastukset 

osaa suorittaa sähkötur-
vallisuusmääräysten 
mukaiset mittaukset ja 
tarkastukset 

osaa suorittaa sähkötur-
vallisuusmääräysten 
mukaiset mittaukset ja 
tarkastukset osaa laatia 

suoriutuu itsenäisesti 
sähköturvallisuusmää-
räysten mukaisista mit-
tauksista ja dokumen-
toinnista 
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dokumentaation opas-
tettuna 

Työraportin laadinta tuntee huolto- ja kor-
jaustoiminnan raportit 

osaa opastuksella laatia 
huolto- ja korjaustoimin-
nasta vaadittavat rapor-
tit 

suoriutuu itsenäisesti 
huolto- ja korjaustoimin-
nasta vaadituista rapor-
teista  

Teknologia ja tieto-
tekniikka 

osaa käyttää tietoverk-
koa tiedon hankintaan 
ja dokumenttien tekoon 

osaa asentaa tietoko-
neeseen oheislaitteita 

osaa asentaa käyttöjär-
jestelmän ja liittää tieto-
koneen verkkoon 

Kestävä kehitys 

 

noudattaa ohjatusti 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja 

noudattaa alalla vaadit-
tavia kestävän kehityk-
sen mukaisia työ- ja toi-
mintatapoja 

noudattaa itsenäisesti 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja ja tuo esille kehittä-
mistarpeita 

Estetiikka 

 

työskentelee ohjatusti 
alan esteettisten peri-
aatteiden, työympäris-
tön viihtyisyyden ja mui-
den työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden mukaisesti. 

työskentelee alan es-
teettisten periaatteiden, 
työympäristön viihtyi-
syyden ja muiden työn 
lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien teki-
jöiden mukaisesti. 

hyödyntää monipuoli-
sesti työssään alan es-
teettisiä periaatteita – 
toimii työympäristön 
viihtyisyyteen ja muiden 
työn lopputulokseen ul-
konäköön vaikuttavien 
tekijöiden edistä-
miseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

RoHS- ja ESD-direk-
tiivi 

tuntee huolto- ja kor-
jaustoiminnan RoHS- ja 
ESD-direktiivin mukai-
set määräykset 

osaa opastuksella huo-
mioida RoHS- ja ESD-
direktiivin määräykset 
huolto- ja korjaustoimin-
nassa 

huomioi itsenäisesti 
RoHS- ja ESD-direktii-
vin määräykset huolto- 
ja korjaustoiminnassa 

Huollossa ja korjauk-
sessa käytettävät 
dokumentit 

tarvitsee opastusta 
käyttäessään huolto- ja 
korjaustoiminnassa käy-
tettäviä, sekä valmista-
jien että asiakkaiden 
dokumentteja 

osaa melko itsenäisesti 
käyttää huolto- ja kor-
jaustoiminnassa tarvit-
tavia dokumentteja 

osaa käyttää huolto- ja 
korjaustoiminnassa käy-
tettäviä, sekä valmista-
jien että asiakkaiden 
dokumentteja, myös 
vieraskielisenä (eng-
lanti) 

Huollettavat ja korjat-
tavat laitteet 

ymmärtää elektroniikka-
laitteiden toimintaperi-
aatteen lohkokaaviota-
solla 

ymmärtää elektroniikka-
laitteiden toimintaperi-
aatteet kytkentäkaavi-
osta 

ymmärtää elektroniikka-
laitteiden ja siihen liitty-
vien järjestelmien toi-
mintaperiaatteet 
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Asiakaspalvelu tuntee asiakaspalvelun 
periaatteet 

osaa asiakaspalvelun 
perustoiminnot 

osaa opastaa asiakasta 
laitteen toiminnassa 

Matematiikka ja 
luonnontieteet, so-
veltaen 

hahmottaa fysikaalisten 
suureiden merkityksen 
sähkötekniikassa 

päättelee fysikaalisten 
suureiden muutosten 
vaikutusta työkohteessa 

ymmärtää matematiikan 
avulla eri suureiden vai-
kutusta virtapiirien ja 
kytkentöjen toimintaan 

Viestintä ja media-
osaaminen 

pystyy laatimaan kirjalli-
sia raportteja. 

pystyy olemaan yhtey-
dessä ulkopuolisiin ta-
hoihin esim. toimittajiin, 
valmistajiin ja asiakkai-
siin. 

pystyy esiintymään tar-
vittaessa erilaisissa me-
dioissa.  

 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

 

suoriutuu tiedonhankin-
nassa ohjattuna 

hankkii tietoa ohjeiden 
mukaan  

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhankkijana  

suunnittelee työtään, 
mutta uusissa tilanteissa 
tai työympäristön muut-
tuessa tarvitsee ohjausta 

suunnittelee oman 
työnsä ja arvioi työnsä 
onnistumista työn kulu-
essa 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtä-
viä ja arvioi työnsä on-
nistumista sekä peruste-
lee arviotaan 

osaa arvioida ja kehittää 
työskentelytapojaan ja 
työympäristöään 

arvioi työnsä onnistu-
mista 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaisesti 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

selviytyy tutuista tilan-
teista, mutta muuttuvissa 
ja valintatilanteissa tarvit-
see ohjausta ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja 
valintatilanteista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilan-
teissa tarkoituksenmu-
kaisesti ja löytää toimin-
nalleen vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö  

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan 
omassa oppimis- ja työ-
yhteisössään  

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla omassa oppimis- 
ja työyhteisössään erilai-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa 

ilmaisee selkeästi asi-
ansa ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökan-
toja  
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tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti  

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa ja työyh-
teisön ja ryhmän jäse-
nenä 

pystyy toimimaan erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä 
ja pyytää tarvitessaan 
apua muilta 

toimii joustavasti erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä 

tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään huo-
mioon seuraavan työvai-
heen ja työntekijän 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eet-
tisiä ohjeita, sopimuksia 
ja säädöksiä sekä aika-
tauluja 

 toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

 

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

 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön jä-
senten ja työympäristön 
turvallisuuden 

 

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmene-
telmiä 

ilmoittaa havaitsemis-
taan vaaratekijöistä 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden 

ilmoittaa havaitsemis-
taan vaaratekijöistä 

tunnistaa ja tiedottaa ha-
vaitsemistaan vaaroista 
ja riskeistä 

työskentelee pääsääntöi-
sesti ergonomisesti oi-
kein. 

työskentelee ergonomi-
sesti oikein. 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon er-
gonomian. 
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VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

Sulautetun järjestelmän projektityö 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija 

 osaa hakea tarvittavia tietoa data-, laitteisto- ja järjestelmä-
kirjoista 

 tuntee sulautetut järjestelmät 

Oppimismenetelmät  Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu 

Osaamisen arviointi Arvosana muodostuu opetukseen osallistumisesta, toiminnasta 
kurssin aikana ja tehdyistä töistä. 

Muu arviointi Oppimistehtävät, projektit, kokeet, aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit   

 Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 

 Opiskelija   

 osaa ohjattuna laatia 
projektisuunnitelman ja 
tarvittavat dokumentit 

osaa opastettuna laatia 
projektisuunnitelman ja 
tarvittavat dokumentit 

osaa laatia projekti-
suunnitelman ja tarvitta-
vat dokumentit 

 ohjattuna kykenee etsi-
mään tarvittavat tiedot 
elektroniikasta ja su-
lautetusta järjestelmistä 

opastettuna kykenee et-
simään tarvittavat tiedot 
elektroniikasta ja su-
lautetusta järjestelmistä 

kykenee etsimään tar-
vittavat tiedot elektronii-
kasta ja sulautetusta 
järjestelmistä 

 osaa opastettuna koota 
ja ohjelmoida sulaute-
tun laitteen 

osaa koota ja ohjel-
moida sulautetun lait-
teen 

osaa koota ja ohjel-
moida sulautetun lait-
teen, mitata sen tär-
keimmät ominaisuudet 
ja laatia mittauspöytä-
kirjat ja ohjelmadoku-
mentit 
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Laitehuolto 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija 

 hallitsee elektroniikan kytkentöjen lukemisen ja laitteiden 
rakentamisen 

 osaa käyttää ohje-, kokoonpano-ohjeiden datakirjoja 

 hallitsee asiakaspalvelua 

 osaa käsitellä ja tehdä pieniä huolto- ja puhdistustöitä 

 tuntee elektroniikan perusteita 

Oppimismenetelmät  Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu 

Osaamisen arviointi Arvosana muodostuu opetukseen osallistumisesta, toiminnasta 
kurssin aikana ja tehdyistä töistä. 

Muu arviointi Oppimistehtävät, kokeet, aktiivinen osallistuminen opetukseen 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit   

 Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 

 Opiskelija   

 osaa noudattaa työ-

aikoja 

  

osaa vastata puheli-

meen ja tervehtiä asiak-

kaita 

 pystyy itsenäiseen asia-

kaspalveluun 

 osaa ottaa huomioon 

staattisen sähkön vaiku-

tukset ja suojautua niitä 

vastaan (ESD) 

osaa ottaa kaikessa toi-

minnassa huomioon 

ESD:n 

erottaa lohkokaavion 

kytkentäkaaviosta 

  

 pystyy opastettuna lu-

kemaan piirikaavioita ja 

hahmottamaan vikojen 

syy- ja seuraussuhteita 

pystyy itsenäisesti luke-

maan piirikaavioita ja 

säätöohjeita 

opastettuna pystyy etsi-

mään tarvittavia tietoja 

data- ja ohjekirjoista 

pystyy etsimään tarvit-

tavia tietoja data- ja oh-

jekirjoista 

pystyy itsenäisesti 

hankkimaan työssä tar-

vittavia data ym. tietoja 
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ohjattuna osaa tehdä 

huolto- ja korjaustöitä 

elektroniikkalaitteisiin 

opastettuna pystyy suo-

riutumaan pienistä huol-

totoimenpiteistä 

pystyy itsenäisesti teke-

mään huolto- ja korjaus-

töitä 

osaa käyttää työsken-

nellessään tarvittavia 

työasuja ja suojavarus-

teita 

  

 

 

Kotisivujen tuottaminen  

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija 

 käyttää CSS -tyylisäännöstöä kotisivujen ulkoasun määri-
tykseen 

 muuttaa CSS -määritykset HTML-tiedostoon 

 CSS -tyylitiedostot 

Oppimismenetelmät  Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu 

Osaamisen arviointi Arvosana muodostuu opetukseen osallistumisesta, toiminnasta 
kurssin aikana ja tehdyistä töistä. 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit   

 Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 

 Opiskelija   

 osaa opastettuna laatia 
CSS- tyylimäärityksiä ja 
liittää niitä WWW-si-
vuille 

osaa suunnitella ja to-
teuttaa WWW-sivuston 
käyttäen HTML-kieltä ja 
CSS- tyylitiedostoja 

osaa suunnitella ja to-
teuttaa tyylikkään 
WWW-sivuston käyt-
täen HTML-kieltä ja 
CSS- tyylitiedostoa 

   pystyy toimimaan ver-
taistukena muille opis-
kelijoille 
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Multimedia 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija 

 osaa hakea tarvittavia tietoa data-, laitteisto- ja järjestelmä-
kirjoista 

 tuntee sulautetut järjestelmät 

Oppimismenetelmät  Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu 

Osaamisen arviointi Arvosana muodostuu opetukseen osallistumisesta, toiminnasta 
kurssin aikana ja tehdyistä töistä. 

Muu arviointi Oppimistehtävät, projektit, kokeet, aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit   

 Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 

 Opiskelija   

 osaa ohjattuna laatia 
projektisuunnitelman ja 
tarvittavat dokumentit 

osaa opastettuna laatia 
projektisuunnitelman ja 
tarvittavat dokumentit 

osaa laatia projekti-
suunnitelman ja tarvitta-
vat dokumentit 

 ohjattuna kykenee etsi-
mään tarvittavat tiedot 
elektroniikasta ja su-
lautetusta järjestelmistä 

opastettuna kykenee et-
simään tarvittavat tiedot 
elektroniikasta ja su-
lautetusta järjestelmistä 

kykenee etsimään tar-
vittavat tiedot elektronii-
kasta ja sulautetusta 
järjestelmistä 

 osaa opastettuna koota 
ja ohjelmoida sulaute-
tun laitteen 

osaa koota ja ohjel-
moida sulautetun lait-
teen 

osaa koota ja ohjel-
moida sulautetun lait-
teen, mitata sen tär-
keimmät ominaisuudet 
ja laatia mittauspöytä-
kirjat ja ohjelmadoku-
mentit 

 


