
Kivimiehenkatu (Visanen Petri, Luomajärvi Kati ja Lehtisaari Marja) 

Osaamislupaus 
 
 

Kommentit: onko liikaa/liian vähän 
luvattu, mahdolliset rajaukset… 
 

Miten ja missä opetetaan, 
opetusesimerkkejä tutkinnonosittain 
 

Miten ja missä 
arvioidaan/tutkinnonosa? 
 

Osaa lajitella ja kierrättää työssä 
syntyvät jätteet ja materiaalit 

Kuuluu kaikille. Paljon luvattu niin 
paljon työnantajan varassa 

Opetetaan kestävän kehityksen tuntien 
yhteydessä ja kaikkiin tutkinnon osiin 
liitettynä 

Kaikissa tutkinnon osissa 
rakennusalan 
perustutkinto/kivirakentajan 
arviointikriteereissä 

Hoitaa ja huoltaa työvälineensä Kuuluu kaikille Kaikkiin tutkinnon osiin liitettynä Kaikissa tutkinnon osissa 
rakennusalan 
perustutkinto/kivirakentajan 
arviointikriteereissä 

Osaa mitata ja määritellä työssä 
tarvittavan materiaalin 

Kuuluu kaikille, mutta työnantajan 
edustajan pääosin tekemä. 

Kaikkiin tutkinnon osiin liitettynä Kaikissa tutkinnon osissa 
rakennusalan 
perustutkinto/kivirakentajan 
arviointikriteereissä 

Valita oikeat työtavat, koneet ja 
menetelmät 

Kuuluu kaikille, työnantajan mukaan 
mennään 

Kaikkiin tutkinnon osiin liitettynä Kaikissa tutkinnon osissa 
rakennusalan 
perustutkinto/kivirakentajan 
arviointikriteereissä 

Osaa työskennellä ergonomisesti Kuuluu kaikille, mutta osan ”määrää” 
työantaja osoittamallaan 
apuvälineillä/koneilla 

Kaikkiin tutkinnon osiin liitettynä Ei arvioida erikseen, tulee elämässä 
eteen, vain ohjataan oikeaan 
suuntaan 

    

    



    

    

 

 

Yrittäjien vastaukset: 

kaikki yritykset kierrättävät jätteensä kaatopaikan kautta. Betonikivet, mitkä jäävät vaikka yli, voidaan kierrättää jollakin 

muulla työmaalla. Sahausjätteet betonikivestä viedään kaatopaikalle, samoin luonnonkiven sahausjätteet. Luonnonkivessä 

kierrätetään seuraavaan työmaahan, jos mahdollista. Lavat, missä betonikivet ovat, käytetään uudelleen. Esimerkiksi niihin 

varastoidaan muita kiviä tai säkkejä nostoa helpottamaan. Sahausjätteet voidaan väliaikaisesti siirtoa varten säilöä ehjälle 

lavalle, ennen kaatopaikalle vientiä. Rikkinäiset ja tarpeettomat lavat kierrätetään kaatopaikalle. Kaikki roskat, muovit, 

puu, betonikivi, asfaltti ja maa kierrätetään erikseen kaatopaikalle. Myös kaikki kemikaalit, jos tulee jotain. Työmaalle ei 

saa jäädä mitään, jos siellä ei ole kierrätyslavoja pääurakoitsijan toimesta. 



 

Osaamislupaus 
 
 

Kommentit: onko liikaa/liian vähän 
luvattu, mahdolliset rajaukset… 
 

Miten ja missä opetetaan, 
opetusesimerkkejä tutkinnonosittain 
 

Miten ja missä 
arvioidaan/tutkinnonosa? 
 

Osaa lajitella ja kierrättää työssä 
syntyvät jätteet ja materiaalit 

Kuuluu kaikille. Paljon luvattu niin 
paljon työnantajan varassa 

Opetetaan kestävän kehityksen tuntien 
yhteydessä ja kaikkiin tutkinnon osiin 
liitettynä 

Kaikissa tutkinnon osissa 
rakennusalan 
perustutkinto/kivirakentajan 
arviointikriteereissä 

Hoitaa ja huoltaa työvälineensä Kuuluu kaikille Kaikkiin tutkinnon osiin liitettynä Kaikissa tutkinnon osissa 
rakennusalan 
perustutkinto/kivirakentajan 
arviointikriteereissä 

Osaa mitata ja määritellä työssä 
tarvittavan materiaalin 

Kuuluu kaikille, mutta työnantajan 
edustajan pääosin tekemä. 

Kaikkiin tutkinnon osiin liitettynä Kaikissa tutkinnon osissa 
rakennusalan 
perustutkinto/kivirakentajan 
arviointikriteereissä 

Valita oikeat työtavat, koneet ja 
menetelmät 

Kuuluu kaikille, työnantajan mukaan 
mennään 

Kaikkiin tutkinnon osiin liitettynä Kaikissa tutkinnon osissa 
rakennusalan 
perustutkinto/kivirakentajan 
arviointikriteereissä 

Osaa työskennellä ergonomisesti Kuuluu kaikille, mutta osan ”määrää” 
työantaja osoittamallaan 
apuvälineillä/koneilla 

Kaikkiin tutkinnon osiin liitettynä Ei arvioida erikseen, tulee elämässä 
eteen, vain ohjataan oikeaan 
suuntaan 

    

    



    

    

 



 

Osaamislupaus 
toimitilahuoltajat -
maahanmuuttajaryhmä 

Kommentit: onko liikaa/liian vähän 
luvattu, mahdolliset rajaukset… 
 
suomen kieli on vaikeaa ja usein työ 
tehdään vain teknisenä suorituksena, 
asiaa ei välttämättä ymmärretä, että 
miksi.  

Miten ja missä opetetaan, 
opetusesimerkkejä tutkinnonosittain 
 

Miten ja missä 
arvioidaan/tutkinnonosa? 
 

Opiskelija osaa annostella siivousaineet  liuoslaskeminen on vaikeaa – 
annostelulaitteet helpottaisivat 
oikeanlaiseen annosteluun 

mittausharjoituksia, tutustutaan erilaisiin 
annostelulaitteisiin koululla ja 
työelämässä 

ylläpitosiivous 

Opiskelija osaa lajitella 
kiinteistökohtaiset jätteet 

tärkeää että opiskelija tiedostaa 
kiinteistökohtaisen lajittelun ja 
ymmärtää oman vastuunsa sen 
toteutumisessa 

perehdytään siivottaviin tiloihin ja niissä 
syntyviin likatyyppeihin ja mietitään 
miten mahdollistetaan niiden lajittelu 
siivousvaunuun. Perehdytään 
kierrätyksen merkitykseen. 

ylläpitosiivous 

Opiskelija osaa säästää vettä  vaikea ymmärtää, että jätevesi maksaa 
enemmän kuin puhdas vesi ja mitä saa 
viemäriin laittaa   

testataan miten paljon hanasta ehtii tulla 
vapaalla virtauksella vettä 

ylläpitosiivous 

Opiskelija osaa selvittää, mitä 
kiinteistöteknisiä järjestelmiä kohteessa 
on käytössä 

vaikea hahmottaa miten sähkö- ja 
lämmityskustannuksia voi vähentää 

keskustellaan tuuletuksen 
mahdollisuudesta koneellisen 
ilmanvaihdon tiloissa sekä valojen 
käytöstä.  

ylläpitosiivous, asiakaslähtöisten 
puhtauspalvelujen tuottaminen 

Opiskelija osaa suunnitella jaksottaisen 
siivouksen siten, että huonekalujen 
elinkaaret pidentyvät 

ymmärrys siitä, miksi on tärkeää 
kartoittaa tiloja siivotessa myös 
kalusteiden kunto sekä omalla 
käytöksellään mahdollistaa kalusteiden 
pitkäikäisyys on vaikeaa 

pohditaan että miten kalusteita voi 
korjata, mitä kalusteet maksavat uutena, 
mikä on pintojen puhtauden merkitys 
tilojen kunnossa pysymiselle myös 
tilankäyttäjän näkökulmasta 

asiakaslähtöisten puhtauspalvelujen 
tuottaminen 

Opiskelija osaa kommunikoida 
asiakkaiden kanssa 

rohkeus puhua ja tarttua asioihin 
puuttuu monelta – miten saada asenne 
muuttumaan 

mietitään, miten ohjauksella ja 
esimerkillä saa asenteita muutettua 
esim. roskaamisen vähentämisen kautta 
tilojen kunnossapidon paranemiseen ja 
pintojen kestävyyteen 

asiakaslähtöisten puhtauspalvelujen 
tuottaminen 



Liiketoiminnan perustutkinto 

 

Osaamislupaus Kommentit: onko 
liikaa/liian vähän 
luvattu, 
mahdolliset 
rajaukset… 

Miten ja missä opetetaan, opetusesimerkkejä 
tutkinnonosittain 
 

Miten ja missä 
arvioidaan/tutkinnonosa? 
 

Työelämän näkökulma 

Osaa esitellä oman 
organisaationsa prosesseja 
kestävän kehityksen ja 
vastuullisen liiketoiminnan 
näkökulmasta. 

Taloudellinen 
kestävyys 

Tuloksellinen toiminta 

• vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
ulottuvuudet 

• liiketoimintamallin kuvauksen 
laatiminen työvälineohjelmilla 

• liiketoiminnan tuottojen ja 
kustannusten laskeminen, keke-
vaikutukset  

Tuloksellinen toiminta Kestävä kehityksen 
tietoisuus ja arvo on 
kasvanut yrityksissä. 
Käsitellään opiskelijan 
perehdytyksessä. 
 

Osaa ottaa työssään 
huomioon  

• materiaalien 
tehokkaan käytön 

• jätteiden lajittelun ja 
kierrätyksen 

Taloudellinen ja 
ekologinen 
kestävyys 
 

Opiskelu oppilaitoksessa, Työssäoppiminen Ammatilliset tutkinnon 
osat 
 

On myös tärkeä argumentti 
myynnissä ja 
markkinoinnissa. 

Osaa tehdä sujuvaa 
yhteistyötä eri toimijoiden 
kesken, vuorovaikutustaidot. 

Sosiaalinen 
kestävyys 

Työyhteisössä toimiminen 

• tiimityön harjoittelu oppimistehtävissä 

• työssäoppiminen 

• kiusaamisen ja syrjimisen kiellot 

Työyhteisössä toimiminen 
 

Välttämätön työelämätaito, 
johon voisi opinnoissa 
panostaa nykyistä 
enemmän. 

Tuntee liike-elämän tavat ja 
erilaiset 
organisaatiokulttuurit 

Sosiaalinen 
kestävyys 

Työyhteisössä toimiminen 

• työssäoppiminen 

• työelämän etiketti ja tapakulttuuri 
 

Työyhteisössä toimiminen 
Koko opintojen ajan 

 

Opiskelija osaa  
-toimia kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 

-ottaa huomioon 
elinkaariajattelun periaatteet 

Ekologinen 
kestävyys 

Kestävän kehityksen edistäminen Kestävän kehityksen 
edistäminen 

 

 



Sähkö ja automaatioasentajat Nokian toimipiste Tredu (Arttu Nieminen ja Kari-Pekka Vulli) 

 

Osaamislupaus Miten ja missä opetetaan, opetusesimerkkejä 
tutkinnonosittain 
 

Muun muassa seuraavat tutkinnon osat. 
 

Opiskelija osaa minimoida jätteiden 
synnyn 
 

Asennustehtävien opetuksessa ja harjoitustöissä 
sekä näytöissä 

Sähkö ja automaatiotekniikan perusosaaminen. 
Sähkö ja automaatio asennukset 
Kiinteistöjen sähkö ja automaatio asennukset 
Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 
Työssäoppiminen 
 

Opiskelija osaa avustaa asiakkaita 
sähköasennuksissa uuden ja kestävän 
kehityksen mukaisiin tuotteisiin 

Työssäoppimispaikoilla ja asennuskomennuksilla. 
Sähkösuunnittelun tunneilla 

Sähkö ja automaatio asennukset 
Kiinteistöjen sähkö ja automaatio asennukset 
Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 
Työssäoppiminen 
 

Opiskelija osaa lajitella kierrätettävät 
materiaalit työssään 
 

Ammattiaineiden tunneilla asennusharjoituksissa. 
Työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla 

Sähkö ja automaatio asennukset 
Kiinteistöjen sähkö ja automaatio asennukset 
Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 
Työssäoppiminen 
 

Opiskelija osaa valita tarkoituksen 
mukaiset ja kestävät työkalut työssään 
 

Ammattiaineiden tunneilla asennusharjoituksissa. 
Työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla 

Sähkö ja automaatio asennukset 
Kiinteistöjen sähkö ja automaatio asennukset 
Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 
Työssäoppiminen 

Opiskelija osaa huomioida ergonomian 
sekä työturvallisuuden työssään 
 

Ammattiaineiden tunneilla asennusharjoituksissa. 
Työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla 

Sähkö ja automaatio asennukset 
Kiinteistöjen sähkö ja automaatio asennukset 
Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 
Työssäoppiminen 

Opiskelija osaa suunnitella työnsä 
kestävän kehityksen sekä 
kiertotalouden periaatteiden mukaan 

Sähkösuunnittelun tunneilla. Näytöissä. Sähkö ja automaatiotekniikan perusosaaminen. 
Sähkö ja automaatio asennukset 
Kiinteistöjen sähkö ja automaatio asennukset 
Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito 
Työssäoppiminen 

 



 

Osaamislupaus Kommentit: onko liikaa/liian vähän 
luvattu, mahdolliset rajaukset… 
 

Miten ja missä opetetaan, 
opetusesimerkkejä tutkinnonosittain 
 

Miten ja missä 
arvioidaan/tutkinnonosa? 
 

Opiskelija osaa hankkia luotettavaa 
tietoa kestävään kehitykseen liittyvistä 
asioista. 

Aika paljon luvattu tässä valeuutisten ja 
viherpesun maailmassa. 

Äidinkielessä opetetaan arvioimaan 
tietolähdettä ja tiedon luotettavuutta.  
Yhteiskuntataidoissa opetetaan 
sosiaalisen median hyödyntämistä ja 
lähdekritiikkiä. 
Kestävässä kehityksessä tutustutaan 
Suomessa ja kansainvälisesti alalla 
toimiviin tahoihin ja 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
käytettäviin mittareihin. 

Viestintä ja vuorovaikutus 
äidinkielellä, suomi 4 osp. 
Yhteiskunnassa ja kansalaisena 
toimiminen, 2 osp. 
Kestävä kehitys, 1 osp. 

Opiskelija osaa luokitella käyttämiään 
materiaaleja ja tuotteita eri ryhmiin. 

Vaativaa, koska erilaisia materiaaleja ja 
niistä valmistettuja tuotteita on niin 
paljon. 

Kemiassa opiskellaan aineen rakennetta 
ja erilaisten materiaalien ominaisuuksia. 
Kestävässä kehityksessä käsitellään 
monia kierrätyskelpoisia kuituja ja 
materiaaleja.  
Ammattiaineiden tunneilla eri alat 
tutustuvat omalla alalla käytettäviin 
materiaaleihin. 

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja 
niiden soveltaminen, 2 osp. 
Kestävä kehitys, 1 osp. 
Ammattialan kurssit ja laajuudet 
vaihtelevat alan mukaan. 

Opiskelija osaa lajitella kotona, 
koulussa ja töissä.  

Muovien kohdalla haasteellista, mutta 
muuten kierrätyksen periaatteet 
tiedetään – tarvitaan halu ja motivaatio 
tehdä asia.  

Kestävässä kehityksessä käsitellään 
kierrätystä ja painotetaan asian tärkeyttä 
osana kiertotaloutta. 
Ammattiaineissa kierrätetään alalla 
muodostuvia jätteitä. 

Kestävä kehitys 1 osp. 
Ammattialan kurssit ja laajuudet 
vaihtelevat alan mukaan. 
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