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Learning Agreement 

 Draft version 

1. Information about the participants  

Contact details of the home organisation 

Name of organisation KSAO – Kouvola Region Vocational College 

Address Utinkatu 44 – 48, 45201 Kouvola 

Telephone/fax +3582061511 

E-mail firstname.lastname(at)ksao.fi 

Website www.ksao.fi 

Contact person Name: Auli Haapajärvi      

Telephone/fax Tel. + 358 (0)20 615 8809 / Fax.+ 358 (0)20 615 3388      

E-mail auli.haapajarvi(at)ksao.fi      

Contact details of the host organisation 

Name of organisation Adolf-Kolping-Berufskolleg      

Address Ina-Seidel-Straße 11, 50169 Kerpen      

Telephone/fax + 49 (0) 2273 90910 / + 49 (0) 2273 909139      

E-mail info@akbk-horrem.de      

Website www.akbk-horrem.de      

Contact person Stefan Homeyer      

Tutor/mentor Stephan Kutsch 

Telephone/fax + 49 (0) 2273 90914 / + 49 (0) 2273 909139      

E-mail stefan.homeyer@akbk-horrem.de      
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Contact details of the learner 

Name      

Address       

Telephone/fax       

E-mail       

Date of birth        

Please tick 
 Male 

 Female 

Contact details of parents or legal guardian of the learner, if applicable 

Name        

Address       

Telephone       

E-mail       

If an intermediary organisation is involved, please provide contact details 

Name of organisation (text here) 

Address (text here) 

Telephone/fax (text here) 

E-mail (text here) 

Website (text here) 

Contact person (text here) 

Telephone/fax (text here) 

E-mail (text here) 
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2. Duration of the learning period abroad 

Start date of the training 
abroad  

14/10/2013 

End date of the training 
abroad  

22/11/2013 

Length of time abroad  6 weeks 
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3. The qualification being taken by the learner - including information on the 
learner’s progress (knowledge, skills and competence  already acquired) 

Title of the qualification 
being taken by the learner 

(please also provide the 
title in the language of the 

partnership, if appropriate) 

Talotekniikan perustutkinto. Putkiasentaja   

 

Loppukoe, arvosteltava ammatillinen harjoittelu putkiasennuksessa, sanitettitilojen 
kalustamisessa, lämmitysjärjestelmien ja ilmanvaihtojärjestelmien asennuksessa  

EQF level (if appropriate) 4 

NQF level (if appropriate) Eduskunnan ehdotus taso 4, ei vielä vahvistettu     

Information on the 
learner‘s progress in 

relation to the learning 
pathway (Information to 

indicate acquired 
knowledge, skills, 

competence could be 
included in an annex ) 

Opiskelija on ammatillisen tutkinnon loppuvaiheessa. Hän suorittaa kokopäiväistä  
koulutusta LVI-alan koulutusalalta. Kun Jukka palaa Suomeen, hän suorittaa 
loppukokeet. Jukalla on tietotaito tehdä LVI-alan töitä. Jukalla on ryhmätyötaidot 
ja hän osaa organisoida työtehtävänsä. Hän kykenee kirjoittamaan 
yksityiskohtaista ja selvää tekstiä, pystyy siirtämään tietoa sekä reklamoimaan 
kirjallisesti..     

Enclosures in annex - 
please tick as appropriate 

 Europass Certificate Supplement 

 Europass CV 

 Europass Mobility 

 Europass Language Passport 

 European Skills Passport 

 (Unit[s] of) learning outcomes already acquired by the learner 

 Other: (please specify here) 
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4. Description of the learning outcomes to be achieved during mobility 

Title of unit(s)/groups of 
learning outcomes/parts of 

units to be acquired 

Hän pystyy asentamaan ja purkamaan tärkeimpäi talotekniikan komponentteja. 
Pystyy noudattamaan anettuja aikataulutavoitteita sekä noudattamaanannettjua 
normeja ja standardeja. 

Hän on kykenevä  kierrättämään ja hävittämään talotekniikka-alan jätteitä 
annettujen lakien puitteissa. 

Kompetenssi kohta 1 - kompetenssin kehittämiskohdasta 1      

Number of ECVET points 
to be acquired while 

abroad  
none 

Learning outcomes to be 
achieved 

Hän pystyy ammattimaisesti asentamaan kiinteistön lämmitysjärjestelmiä ja 
käyttövedenlämmityslaitteita. Yhdistää eri lämmitysjärejstelmät keskenään tai 
erikseen ja/tai tarvittaessa sähköistämään ne. 

Hän pystyy ammattimaisesti asentaamaan ja kytkemään putkia 
lämmitysjärjestelmissä 

Hän pystyy ammattimaisesti asentaamaan kalusteet ja laitteet 
lämiitysjärjestelmään ja/tai tarvittaessa sähköistämään ne. 

Hän pystyy ammattimaisesti asentamaan ja kytkemään huoneiden 
lämmityslaitteet lämmitysjärjestelmään 

Hän pystyy ammattimaisesti asentamaan ja kytkemään varaajat 
lämmitysjärjestelmään. 

Hän pystyy ammattimaisesti asentamaan ja kytkemään putket 
poltoainelämmitysjärjestelmiin 

Hän pystyy ammattimaisesti asentaamaan kalusteet ja laitteet 
poltoainelämmitysjärjestelmiin 

Hän pystyy ammattimaisesti asentamaan ilmanavaihto, ilmastointi ja jäähdytys 
järjestelmiä ja niiden osia 

Hän pystyy ammattimaisesti asentamaan ilmanvaihtokanavia 

Hän pystyy ammattimaisesti asentaamaan käyttövesiputkia 

Hän pystyy ammattimaisesti asentamaan kiinteistön käyttövedenlämmityslaitteita  
ja/tai tarvittaessa sähköistämään ne. 

Hän pystyy ammattimaisesti asentaamaan kalusteet ja laitteet 
käyttövesijärjestelmissä ja/tai tarvittaessa sähköistämään ne. 

hän pystyy ammattimaisesti asentamaan viemäriputkia 

Hän pystyy ammattimaisesti asentamaan kalusteet ja laitteet hule- ja 
kuivatusjärjestelmiin ja tarvittaessa sähköistämään ne 

Hän pystyy ammattimaisesti asentamaan kalusteet ja laitteet vessa sekä 
kylpytiloihin. lLiittämään ne jätevesijärjestelmään      
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Description of the learning 
activities (e.g. information 
on location(s) of learning, 

tasks to be completed 
and/or courses to be 

attended) 

Opiskelija suorittaa 6 viikon työssäoppimisen pienessä putkiyrityksessä 
Kerpenissä, Saksassa. Yritys Faßbenderin päätoimialueita ovat saniteettitilat, 
ympäristötekniikka ja lämmitystekniikka. Yrityksen toimialueita  uusiutuvan 
energian osalta ovat lämpöpumppu, aurinkoenergia ja pellettijärjestelmät. Myös 
ilmanvaihdon hyötykäyttö on yksi yrityksen toimialueista. Työssoppimisen aikana 
opiskelija suorittaa näihin toimialueisiin liittyviä tyypillisiä työtehtäviä.  

Opiskelija myös suorittaa yritykseen saapuvien tilauksien työtehtäviä taitojensa 
mukaisesti. 

 

Hänen työskentelee pienessä työryhmässä toteuttaen asiakastilauksia ja hänen 
pitää kyetä kommunikoimaan englanniksi ja ymmärtää asiakkaiden tarpeet..      

Enclosures in annex - 
please tick as appropriate 

 Description of unit(s)/groups of learning outcomes which are the focus of the 
mobility  

 Description of the learning activities 

 Individual’s  development plan when abroad 

 Other: (please specify here) 
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5. Assessment and documentation 

Person(s) responsible for 
assessing the learner’s 

performance 

Name: Dipl.-Ing. Bernd Faßbender GmbH & Co. Heizung und Sanitär KG      

Organisation, role: company for heating and sanitary 

Assessment of learning 
outcomes  

Date of assessment: 22/11/2013 

Method: Yrityksen suorittama työelämälähtöisen pätevyyden arviointi 
standardisoitujen osaamistavoitteiden ja  arviointilomakkeen mukaisesti. Lisäksi 
sosiaalisten ja henkilökohtaisten pätevyyksien arviointi yrityksen ja vastaavan 
opettajan kanssa.  . 

How and when will the 
assessment be recorded? 

Vastaanottava organisaatio tallentaa osaamistavoitteet Europassi-
liikkuvuustodistukseen. Opiskelija saa myös yritykseltä todistuksen 
suorittamastaan työssäoppimisesta.      

Please include 

 Detailed information about the assessment procedure (e.g. methods, criteria, 
assessment grid) 

 Template for documenting the acquired learning outcomes (such as the 
learner’s transcript of record or Europass Mobility) 

 Individual’s development plan when abroad 

 Other: (please specify here) 
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6. Validation and recognition 

Person (s) responsible for 
validating the learning 

outcomes achieved abroad 

Name: Pekka Kurko      

Organisation, role: Kouvola Region Vocational College, teacher      

How will the validation 
process be carried out? 

Yritykseltä saadun arvointilomakkeen avulla ja opettajan ja opiskelijan 
keskustelulla.    

Recording of validated 
achievements  

Date: , 25.11.2013 

Method: Saavutukset tallennetaan Kouvolan seudun ammattiopiston 
opiskelijahallintojärjestelmään.      

Person(s) responsible for 
recognising the learning 

outcomes achieved abroad 

Name: Pekka Kurko      

Organisation, role: Kouvola Region Vocational College, teacher      

How will the recognition be 
conducted? 

Seuraamalla Kouvolan seudun ammattiopiston ohjeita.      
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7. Signatures 

Home organisation/country Host organisation/country Learner 

   

Name, role Name, role Name 

   

Place, date Place, date Place, date 

   

 

 

If applicable: Intermediary organisation If applicable: Parent or legal guardian 

  

Name, role Name, role 

  

Place, date Place, date 
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8. Additional information 

Concerning the learning outcomes the learner can achieve at least 50% of the described work related 
competences, because he has to work on the companies order inflow in realtion to his qualifications and 
competences. 
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9. Annexes 

(text here) 


