
 
 
 

   

Retkeilytaidot 15 osp 
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnonosa 

Hyväksytty 2021 

Matkailun perustutkinto 
Teoriaopintojen lisäksi tutkinnon osaan sisältyy käytännönläheistä harjoittelua mm. 
retkillä eri vuodenaikoina sekä yksilöllisesti valituissa työssäoppimiskohteissa tai 
omissa yrityksissä, sekä oppilaitoksen tai alueen luontomatkailukohteissa (kodat, 
laavut ym.) 

 

Ammattitaitovaatimukset 
 

Opiskelija hankkii melonnan perustaidot 

• perehtyy melonnan perustekniikkaan (eteenpäin melonta, kanootin/ kajakin 
ohjaaminen) 

• hallitsee melontaturvallisuuden ja tuntee melonnan varusteet 
• tuntee melonnan lajit ja harrastusmahdollisuudet 
• suorittaa Meloja 1 -taitokortin 

Opiskelija hallitsee retkeilyn varustetietouden 

• perehtyy erilaisiin retkeilyvälineisiin 
• hallitsee ja tuntee retkeilyssä käytettävät kantolaitteet 
• tuntee erilaiset retkeilyn majoitteet  
• perehtyy pukeutumiseen eri vuodenaikoina 

 

Opiskelija hallitsee retkeilyn perustaidot ja turvallisuuden 

• osaa toimia erilaisissa muuttuvissa tilanteissa turvallisuus huomioiden 
(mahdollisuus suorittaa Ea1- korttia vastaavat tiedot) 

• osaa suunnitella ja valmistaa retkieväitä perushygieniataidot huomioiden 
(mahdollisuus suorittaa hygieniapassi) 
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• tietää retkeilyn muotoja eri vuodenaikoina 
• osaa suunnitella ja toteuttaa luontoretkiä yhdessä muun ryhmän kanssa 
• tunnistaa jokamiehen oikeudet retkeilyssä 

 

Opiskelija perehtyy alueensa ja Suomen luonnon tuntemukseen 

• tunnistaa yleisimpiä alueellisia kasveja ja eläimiä 
• perehtyy yleisempiin luonnon ilmiöihin 
• tuntee erilaiset luonnon- ja kansallispuistot 

 
 
Arviointikriteerit 
 
 

Opiskelija hankkii melonnan perustaidot 
Opiskelija 

Tyydyttävä T1 • perehtyy melonnan turvallisuuteen, varusteisiin ja välineisiin 
• toimii yhteistyökykyisesti 
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
• hallitsee osittain ohjatusti melonnan perustekniikat: 

eteenpäinmelonta, kanootin/kajakin ohjaaminen 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja ohjauksen 

mukaisesti 
 

  

Hyvä H3 • perehtyy melonnan turvallisuuteen, varusteisiin ja välineisiin 
• toimii itsenäisesti ja yhteistyökykyisesti 
• hallitsee melonnan perustekniikat: eteenpäinmelonta, kanootin/kajakin 

ohjaaminen 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti 
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Kiitettävä K5 • perehtyy monipuolisesti melonnan turvallisuuteen, varusteisiin ja 
välineisiin 

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
• hallitsee melonnan perustekniikat ja osaa soveltaa niitä: 

eteenpäinmelonta, kanootin/kajakin ohjaaminen 
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja 
• soveltaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja 

kehittämisen kohteitaan 
 

 
 

 

Opiskelija hallitsee retkeilyn varustetietouden 
 

Opiskelija 

Tyydyttävä T1 • perehtyy retkeilyssä tarvittaviin varusteisiin ja välineisiin osittain 
ohjatusti 

• valitsee osittain ohjatusti retkeen ja ympäristöön sopivat varusteet  
• toimii yhteistyökykyisesti 
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

 
  

Hyvä H3 • perehtyy retkeilyssä tarvittaviin varusteisiin ja välineisiin 
• valitsee retkeen ja ympäristöön sopivat varusteet  
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti  
• hyödyntää monipuolisesti työssä tarvittavaa perustietoa 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti 
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Kiitettävä K5 • perehtyy monipuolisesti retkeilyn turvallisuuteen, varusteisiin ja 
välineisiin 

• valitsee itsenäisesti retkeen ja ympäristöön sopivat varusteet 
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja 
• soveltaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja 

kehittämisen kohteitaan 

 
 

 
 

 

 

Opiskelija hallitsee retkeilyn perustaidot ja turvallisuuden 
Opiskelija 

Tyydyttävä T1 • osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisen retken osittain ohjatusti 
• toimii yhteistyökykyisesti 
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa kuten suunnistamista ja 

kartanlukua 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

 
  

Hyvä H3 • osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisen retken 
• toimii yhteistyökykyisesti ja itsenäisesti 
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa kuten suunnistamista ja 

kartanlukua 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti 

 
  

Kiitettävä K5 • suunnittelee ja toteuttaa turvallisen retken itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat 
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• hyödyntää monipuolisesti työssä tarvittavaa perustietoa kuten 
suunnistamista ja kartanlukua 

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin olosuhteissa 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja 

osaamisensa kehittämiseen  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelija perehtyy alueensa luonnon tuntemukseen 
Opiskelija 

Tyydyttävä T1 • perehtyy alueen luontoon 
• tuntee alueen kasveja ja eläimiä 

  

Hyvä H3 • perehtyy monipuolisesti alueen luontoon 
• tuntee alueen tärkeimmät kasvit ja eläimet 
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Kiitettävä K5 • perehtyy monipuolisesti Suomen luontoon ja ympäristöön 
• tuntee laajasti suomalaiset kasvit ja eläinlajit 
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TOTEUTUS 
Osaamisen hankkimisen toteuttamistavat ja oppimisympäristöt 

 
Tämän paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan voi suorittaa, jos opiskelijalla on 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin soveltuva koulutussopimus- tai 
oppisopimustyöpaikka, jossa hän osoittaa osaamisensa näytöllä. Oppilaitoksen 
harjoituskohteita, kuten kotaa ja laavuja voidaan käyttää myös oppimis- ja 
näyttöympäristöinä. 

Ammatillista teoriaa tarjotaan opiskelijalle verkko-opintoina sekä ryhmäopetuksena 
oppilaitoksella. 

 

Ammattitaidon ja osaamisen osoittamistavat 
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä työskentelemällä alan yrityksessä tai 
oppilaitosympäristössä.  

Opiskelija osoittaa osaamisensa suunnittelemalla pienimuotoisen retken. Siltä osin 
kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, 
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 
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