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1. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon opetussuun-
nitelman muodostuminen  

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: 
 
Tutkinnon perusteet, jossa on määrätään tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostuminen, tutkin-
toon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoit-
teet ja osaamisen arviointi. 
 
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritel-
lään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelyta-
vat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Yhteisessä osassa 
määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja 
työelämän kanssa. 
 
Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon 
muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Li-
säksi määrätään oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa 
tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista 
ja arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden 
ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa 
määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa kuvataan koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot 
muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet työelämälähtöiseen osaamisperusteiseen 
opiskeluun. Siinä päätetään ammatillisten toteutus- ja arviointisuunnitelmat, jotka sisältävät am-
mattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin.  
 
Yhteiset tutkinnon osat, jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden 
tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat.  
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1.1 Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista 
tutkinnon osista  

Oulun seudun ammattiopistossa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, 180 osp, Tuotteen 
suunnittelun ja valmistuksen sekä Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisaloilla tarjo-
taan seuraavat tutkinnon osat: 
 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta 40 osp ja 
yrittäjyysosaamisen hankkimista vähintään 8 osp sekä opinto-ohjausta.  

 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen 
osaamisala, koru-, puu-, tekstiili- ja vaa-
tetusalan artesaani 

Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen 
osaamisala, rakennusrestaurointialan artesaani 

Ammatilliset tutkinnon osat 

P
a
k
o
lli

s
e
t 
tu

t-

k
in

n
o

n
 o

s
a
t 

2.1.1 Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 
osp,  
2.1.2 Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 
osp 

2. 1.1 Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 osp 
2. 1.2 Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 osp 

2.2.1 Tuotteen suunnittelu, 15 osp 
2.2.2Tuotteen valmistaminen, 45 osp 

2. 3.1 Toteuttamisen suunnittelu, 15 osp 
2. 3.2 Palvelun toteuttaminen, 45 osp 

 

V
a
lin

n
a

is
e
t 
tu

tk
in

n
o
n
 o

s
a
t 

2.4.1 Asiakaspalvelun ja myyntityön to-
teuttaminen, 15 osp 

2. 4. 2 Kulttuurin soveltaminen käsityöhön, 15 
osp 

2.4 2 Kulttuurin soveltaminen käsityöhön, 
15 osp 

2. 4. 5 Sisustustyön tekeminen, 15 osp 

2.4.3 Ohjaustoiminta, 15 osp 2. 4. 7 Taidekäsityön tekeminen, 15 osp 

2.4.7 Taidekäsityön tekeminen, 15 osp 2. 4. 8 Tilaustyön valmistamien, 15 osp 

2.4.8 Tilaustyön valmistaminen, 15 osp 2. 4. 10 Tuotteen valmistaminen käsityönä, 15 
osp 2.4.9 Tuotekehitysprosessissa toimimi-

nen, 15 osp 

2.4.10 Tuotteen valmistaminen käsityönä, 
15 osp 

2.4.11 Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp 

2.4.12 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 15 osp 

2.4.13 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp 

2.4.14 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp 

2.4.15 Yrityksessä toimiminen, 15 osp 

2.4.16 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp 

2.4.17 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 15 osp 

2.4.18 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 15 osp 
2.4.18.1 Puvustus 15 osp 
2.4.18.2. Erityisryhmien ohjaustoiminta, 15 osp 
2.4.18.3. Myyntituotteen valmistaminen, 15 osp 
2.4.18.4. Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus, 15 osp 

2.4.19 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 0-15 ops 

Y
h
te

is
e
t 
tu

tk
in

n
o

n
 o

s
a
t,

 3
5
 o

s
p

 

 Pakolliset Valinnaiset 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp 

3.1.1 Äidinkieli 5 0-3 

3.1.2 Toinen kotimainen kieli 1 0-3 

3.1.3 Vieraat kielet 2 0-3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 
osp 6 osp 3 osp 

3.2.1 Matematiikka 3 0-3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2 0-3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 0-3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaa-
minen, 8 osp 5 osp 3 osp 

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1 0-3 

3.3.2 Työelämätaidot 1 0-3 
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3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 0-3 

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 0-3 

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp  7 osp 

3.4.1 Kulttuurien tuntemus  0-3 

3.4.2 Taide ja kulttuuri  0-3 

3.4.3 Etiikka  0-3 

3.4.4 Psykologia  0-3 

3.4.5 Ympäristöosaaminen  0-3 

3.4.6 Jokin kohdista 3.1.1-3.3.4  0-3 

 19 osp 16 osp 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp  

4.1 Ammatillisia tutkinnon osia  
4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 
4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja 
4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 
4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 
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1.2. Opintojen eteneminen ja ajoitus 

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO,  
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, Artesaani 
 

  1. opiskeluvuosi 

 
 
 
 
 
 
 
tai opiskelijat joilla yhteisten opintojen osaamisen tunnustaminen 
 
 
 
Edelliset yhteensä n. 60 osp 

 

  2. opiskeluvuosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tai opiskelijat joilla yhteisten opintojen osaamisen tunnustaminen 
 
 
 
Edelliset yhteensä n. 60 osp 

 

3. opiskeluvuosi 

 
 
 
 
 
 
Edelliset yhteensä n. 60 osp 

O
P

O
 

 I 

Tuotteen valmistaminen 45 osp 

Yhteiset opinnot 15 osp 

Yhteiset opinnot 15 osp 

Tuotteen suunnittelu 15 osp 

Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp = 5 osp opl + 10 osp työssäoppimalla 

Kulttuurilähtöinen valmistaminen 15 osp 
 

Valinnaiset tutkinnon 
osat 15 osp työssäop-
pimalla 

Vap.val. 10 osp 

Yhteiset opinnot 5 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp tai  

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp tai  

Valinnaiset tut-
kinnon osat 15 
osp 

Valinnaiset tutkinnon 
osat 15 osp 
työssäoppimalla 

Matematiikka 
FyKe 
Äidinkieli 
Työelämätaidot 
Työkyvyn ylläpitäminen 
Ympäristöosaaminen 

Äi (tiedonhankinta), Tieto- ja viestintätekniikka, Työelämätai-
dot 

Vapaasti valittavat 10 osp 

Vapaasti valittavat 10 osp 

Äi, Työelämätaidot, Ympäristöosaaminen 

Matematiikka, Äi, Työelämätaidot, Yrittäjyys ja yritystoiminta, 
Yhteiskuntataidot 
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1.3 Opintojen järjestäminen 

 
Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen  
 
Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tut-
kinnon suorittamisesta osina ja opintojen tarjonta ja valinta OSAO:n yksiköiden ja muiden koulu-
tuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa.  
 
Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto 
 
Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun 
seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa 
ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa 
taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppi-
määrä). 
 
Tutkinnon osan osaamisjaksosuunnitelma  
 
Pedagogisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijan osaamisen hankkiminen ja osaamisen laa-
dunvarmistus.  
 
Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan osaamisjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskei-
set sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi. Oppimisen 
ja opetuksen suunnittelussa tulee ottaa opettamisen ja arvioinnin lähtökohdaksi ja päämääräksi 
oppijan osaaminen ja sen saavuttamisen tukeminen. 
 
Oppimisen ja opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon opiskelijoilla oleva osaaminen. Yksit-
täisen opiskelijan henkilökohtainen opiskelupolku kuvataan hänen HOPS:aan. 
 
Joustavat opintopolut 
Opiskelijoille tehdään osaamiskartoitus opintojen alussa ja aiemmin opitun osaamisen tunnusta-
misen jälkeen laaditaan kullekin opiskelijalle yksilölliset opintopolut. 
Yhteiset opinnot integroidaan mahdollisimman laajasti ammatillisiin opintoihin. Yhteisopettajuus 
ammattiopettajien ja yhteisten opintojen opettajien kesken mahdollistetaan tarpeellisessa laa-
juudessa. 
 
Työelämäläheisyys 
Tutkinnon osien toteuttamissuunnitelmat suunnitellaan yhdessä työelämätiimin työelämäedusta-
jien kanssa työelämän toimintakokonaisuuksien mukaisesti.  
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt toteutetaan aidoissa työelämätilanteissa ja työ-
paikoissa mahdollisimman kattavasti. Työssäoppiminen yrittäjänä ja yritystoiminnan kokeilu 
mahdollistetaan Osuuskunta- ja NY-toiminnalla.  
Opetuksessa kokeillaan tiimioppimisen menetelmää ja tehdään asiakastöitä ja projekteja paikal-
listen sekä alueellisten yritysten kanssa.  
 
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 
 
Kaikkiin tutkintoihin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 40 osp. 
Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tut-
kinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös 
ulkomailla. 
 
Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa 
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osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työym-
päristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tu-
lee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa 
opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjeste-
lyin. 
 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

Tutkinnon osiin liittyvä aikaisempi osaaminen voidaan tunnistaa tutkinnon osan opettajan/-ien 
ja/tai työpaikkaohjaajan kanssa käydyssä arviointikeskustelussa. Osaamisen tunnustamisen pe-
rusteena ovat mm. päättö- ja tutkintotodistukset, opintokortit sekä kurssi- ja työtodistukset. 
Osaamisen tunnistamisen arviointiin voidaan käyttää myös oppimistehtäviä tai näyttöjä. Osaa-
misen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). 

Opinto-ohjaus  
 
Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta. Oulun seudun ammattiopiston perustutkintoihin si-
sältyy luokka- ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta. Opinto-ohjausta annetaan jokaiselle opiskeli-
jalle opinto-ohjauksen opintojaksot – suunnitelman mukaisesti sekä sen lisäksi tarpeellinen määrä 
ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.   
 
Erityisopetus  
 
Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tar-
vitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille 
opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. 
 
Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja 
erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen 
käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitel-
milla. (opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 
 
 
 

 



 

2. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan ammatillisten tutkinnon osien 
toteutus- ja arviointisuunnitelmat  

Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1-tasolta tai T1- ja H2-tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointi-
kriteeri puuttuu tasolta H2- tai K3-arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 

2.1. Pakolliset tutkinnon osat 

2.1.1 Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 
 

 
TUTKINNON OSA 

 
2.1.1 Asiakaslähtöinen valmistaminen 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan am-
matillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 4. 

 
Tutkinnon osan toteutus  

 
 
 
Arviointimenetelmät 

 
 
 
Ajoitus 

 
Jaksotus 

 
Toteutustapa  

 
Asiakasläh-
töinen val-
mistaminen, 
15 osp 
 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 

 
Asiakaslähtöiseen valmistamiseen liitty-
viä tietoja ja taitoja opiskellaan tuotteen 
valmistuksen, tuotesuunnittelun sekä 
yrittäjyyden ja yhteisteisten tutkinnon 
osien muodostamina oppimiskokonai-
suuksina. 
 

 
Arviointimenetelmät ovat: osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä 
oppimisen ja osaamisen arviointi. 
 
Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja mahdollinen työpaikkaohjaaja seuraavat opiskelijan oppimisen 
edistymistä ja antavat opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. 

 
Tutkinnon osa to-
teutetaan ja arvioi-
daan 2. tai 3. luku-
vuoden aikana tai 
yksilöllisesti opiske-
lijan henkilökohtai-
sen opiskelusuunni-
telman mukaisesti 
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opinto-oh-
jausta. 

 
 
 
 
 

Oppiminen toteutuu ohjattuna lähiopiske-
luna ja itsenäisesti opiskellen tai työssä-
oppien. 
 
Opitaan:  
- suunnittelemalla ja toteuttamalla asia-

kaslähtöinen työprosessi. 
- suunnittelemalla ja valmistamalla asi-

akkaalle tuote tai tuotesarja asetettu-
jen ja ammattialan laatutavoitteiden 
mukaisesti työturvallisuus huomioiden. 

- harjoittelemalla asiakasneuvotteluja.  
- sopimalla asiakastapaamiset ja neu-

vottelemalla asiakkaan kanssa tuot-
teelle asetettavista vaatimuksista. 

- esittelemällä ja havainnollistamalla 
tuotevaihtoehtoja asiakkaalle. 

- valitsemalla ja käyttämällä asiakastyön 
toteutukseen soveltuvia materiaaleja ja 
työtekniikoita. 

- laskemalla ammattityöhön liittyviä las-
kutoimituksia ja laskemalla materiaali-
kulutuksen ja tekemällä hinta-arvion 
tuotteesta. 

- tutustumalla alan sopimuskäytänteisiin 
ja työskentelemällä tehtyjen sopimus-
ten mukaisesti. 

- ratkaisemalla ongelmatilanteita sekä 
kehittämällä ja arvioimalla työskentely-
ään. 

-  

Opiskelija arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimin-
taansa itsearvioinnin perusteella. 
  
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla 
asiakaslähtöisen valmistamisen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä teke-
mällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään 
muulla osaamisen arvioinnilla kuten itsearvioinnin ja arviointikeskustelun 
avulla. 

 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja/tai 
työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdollinen 
työelämän edustaja arviointikeskustelussa. 

 

oppilaitoksessa tai 
alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 
 

 

 
 
Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: 

 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 
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2.1.2 Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 
TUTKINNON OSA 

 
2.1.2 Kulttuurilähtöinen valmistaminen 

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan amma-
tillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 7. 

 
Tutkinnon osan toteutus  

 
 
 
Arviointimenetelmät 

 
 
 
Ajoitus 

 
Jaksotus 

 
Toteutustapa  

 
Kulttuuriläh-
töinen val-
mistaminen,  
15 osp 
 
 

 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta sekä 
yrittäjyyttä. 

 
Kulttuurilähtöiseen valmistamiseen liitty-
viä tietoja ja taitoja opiskellaan kulttuuri-
osaamisen ja valmistamisen sekä yrittä-
jyyden ja yhteisten opintojen muodosta-
mina oppimiskokonaisuuksina.  
 
Oppiminen toteutuu ohjattuna lähiopiske-
luna ja itsenäisesti opiskellen tai työssä-
oppien. 
 
Opitaan: 
- tutustumalla alan kulttuuritietoon. 
- tunnistamalla ja ajoittamalla eri aika-

kausien tuotteita sekä niiden materiaa-
leja, rakenteita ja tyylipiirteitä. 

- hyödyntämällä kulttuuritietoa tuotteen 
suunnittelussa. 

- tutustumalla perinteisiin ja kulttuuriläh-
töisiin tekniikoihin, työmenetelmiin ja 
materiaaleihin ja käyttämällä niitä tuot-
teiden valmistuksessa. 

- hankkimalla asiantuntijan apua työn 
suunnitteluun ja/tai valmistukseen.  

 
Oppimisen arviointi: 
oppimisen edistymistä seurataan ja opiskelijalle annetaan palautetta suunnitte-
lun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Opiskelija arvioi työskentely-
ään sekä suunnittelemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa tavoitteisiin ja 
kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 
 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaa-
mista.  
Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: 
- kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus. 
- itsearviointi  
- kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö  
- materiaalien käyttö  
- kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineiden ja 

materiaalien valinnassa 
- kulttuuritiedon hyödyntäminen tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa 
- oppiminen ja ongelmanratkaisu 
- ongelmanratkaisu 
- vuorovaikutus ja yhteistyö 
- ammattietiikka 
- terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
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- ratkaisemalla työhön ja sen suunnitte-
luun liittyviä ongelmatilanteita. 

- toimimalla ja työskentelemällä eri kult-
tuuritaustaisten henkilöiden kanssa  

- ilmaisemalla asiansa ja tuoden esille 
erilaisia näkökantoja 

- noudattamalla tehtyjä sopimuksia, työ-
aikoja ja aikatauluja. 

- noudattamalla annettuja työturvalli-
suusohjeita. 
 

Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja työpaik-
kaohjaaja tai työelämäedustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja työ-
paikkaohjaaja tai työelämäedustaja yhdessä arviointikeskustelussa. 

 

 
Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioin-
nista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. 
 

 

2.2. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 

2.2.1 Tuotteen suunnittelu, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 
TUTKINNON OSA 

 
2. 2.1 Tuotteen suunnittelu 

 
Ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja 
kriteerit 

 
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan amma-
tillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 10. 

 
Tutkinnon osan toteutus  
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Jaksotus Toteutustapa Tutkinnon osan arviointi Ajoitus 
 
Tuotteen 
suunnittelu, 
15 osp 
 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 

 
 
 

 
Tuotteen suunnitteluun liittyviä tietoja ja 
taitoja; tuotesuunnittelua, valmistusproses-
sin suunnittelua sekä suunnittelun doku-
mentointia opiskellaan oppimiskokonai-
suuksina tuotteen valmistusta sisältävien 
tutkinnon osien sekä yrittäjyyden ja yhteis-
ten tutkinnon osien kanssa.  
 
Ohjatun lähiopiskelun lisäksi tutkinnon osa 
sisältää itsenäistä työskentelyä. 
 
Opitaan: 
- suunnittelemalla tuotteita. 
- tutustumalla tuotesuunnitteluprosessin 

vaiheisiin ja suunnittelun menetelmiin. 
- hankkimalla tietoa suunnitteluprosessiin. 
- käyttämällä ammattialan tavanmukaisia 

käsivaraisia ja tietoteknisiä menetelmiä, 
välineitä ja materiaaleja tuotteiden ide-
oinnissa ja visualisoinnissa luonnoksina, 
suunnittelussa sekä suunnitteluproses-
sin dokumentoinnissa. 

- valmistamalla ammattialan visuaalisia 
esityksiä esimerkiksi piirroksia, malleja, 
kokeiluja, materiaalinäytteitä tai esitys-
kuvia. 

- käyttämällä suunnitelmien visuaalisessa 
ilmaisussa ammattialan tavan mukaista 
väri-, muoto- ja tilasommittelua 

- käyttämällä suunnitelmia vuorovaikutus-
tilanteissa. 

- arvioimalla suunnitelmien esteettisiä, 
materiaalisia ja toteuttamisen ratkaisuja 
suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen, 
-ikään ja -ympäristöön, muotoiluun sekä  
valmistettavuuteen. 

- huomioimalla tuotteen suunnittelussa 
käsityötuotteeseen liittyvät esteettiset, 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien valmistuttua palaute- ja arviointikeskuste-
luna. Oppimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, ku-
ten vertaisarviointia.  
Opiskelija arvioi työskentelyään ja valmistamiaan tuotteita suhteessa tavoitteisiin 
ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 

  
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen osaa-
minen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tuot-
teen suunnittelun työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdol-
linen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdolli-
nen työelämän edustaja arviointikeskustelussa. 
 
 

 
Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
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ekologiset, ergonomiset, ekonomiset ja 
eettiset tekijät. 

- ratkaisemalla muotoilutyön ongelmati-
lanteita. 

- työskentelemällä aikataulun ja sopimus-
ten mukaisesti. 
 

 
Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 

 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
 

 

2.2.2 Tuotteen valmistaminen, 45 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen perustutkinnon perus-
teissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 
TUTKINNON OSA 

 
2.2.2 Tuotteen valmistaminen 

Ammattitaitovaatimukset  
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan amma-
tillisen perustutkinnon perusteissa sivulla 13.  

 
Tutkinnon osan toteutus  

 
Tutkinnon osan arviointimenetelmät 

 
 
Ajoitus Jaksotus Toteutustapa  

Tuotteen valmis-
taminen, 45 osp 
 
 
 
 

Tuotteen valmistamiseen liittyviä tietoja 
ja taitoja opiskellaan tuotteen valmis-
tuksen, valmistusprosessin suunnitte-
lun ja dokumentoinnin, yhteisten opin-
tojen ja yrittäjyyden muodostamina op-
pimiskokonaisuuksina. 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon osan toteutuksen ja 
työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arviointia myös oppimiskokonai-
suuksien valmistuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppimisen arviointiin 
voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  

Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 1. 
opintovuoden ai-
kana tai yksilölli-
sesti opiskelijan 
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Tutkinnon osa 
sisältää opinto-
ohjausta. 
 
 
 
 

 
Ohjatun lähiopiskelun lisäksi tutkinnon 
osa sisältää itsenäistä työskentelyä. 
 
Opitaan: 
-valmistamalla ammattialan tavoittei-
den mukaisia tuotteita. 
-suunnittelemalla työtään. 
-aikatauluttamalla työprosessia.  
-valmistamalla työohjeita ja –piirustuk-
sia. 
-valmistamalla tuotteita työohjeiden ja 
–piirustusten mukaisesti. 
-valitsemalla ja käyttämällä työhön so-
pivia työmenetelmiä.  
-valitsemalla ja käyttämällä työhön so-
pivia työvälineitä, koneita ja laitteita 
sekä huoltamalla niitä. 
-käyttämällä tietotekniikkaa työproses-
sissa. 
-hankkimalla ja käyttämällä työhön so-
pivia materiaaleja. 
-laskemalla työhön liittyviä laskutoimi-
tuksia, esimerkiksi materiaalikulutusta 
ja hinta-arviota. 
-arvioimalla tuotteen muotoa ja mitta-
suhteita. 
-ratkaisemalla tuotteen valmistuspro-
sessiin liittyviä ongelmatilanteita. 
-toimimalla vuorovaikutuksessa työyh-
teisössä.  
-työskentelemällä aikataulujen ja sopi-
musten mukaisesti. 
- harjoittelemalla itsearviointia. 
-noudattamalla työturvallisuusohjeita ja 
työskentelemällä työturvallisesti ja er-
gonomia huomioiden. 
- käyttämällä vierasta kieltä, toista koti-
maista kieltä ja äidinkieltään tuotteen 
valmistamisen tehtävissä. 

Opiskelija arvioi työskentelyään ja valmistamiaan tuotteita suhteessa tavoitteisiin 
ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 

  
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen osaa-
minen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tuot-
teen suunnittelun työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 

 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdol-
linen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdolli-
nen työelämän edustaja arviointikeskustelussa. 
 
 

henkilökohtai-
sen opiskelu-
suunnitelman 
mukaan oppilai-
toksessa tai 
alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
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Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen 

 

 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
 

2.4. Valinnaiset tutkinnon osat 

 

2. 4. 1 Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen perustutkinnon perus-
teissa. 
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

TUTKINNON OSA 2.4.1 Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen 

Ammattitaitovaatimukset  
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan 
ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 22. 

 
Tutkinnon osan toteutus  

 
Arviointi 

 
Ajoitus 

 
Jaksotus 

 
Toteutustapa   

Asiakaspal-
velun ja 
myyntityön 
toteuttami-
nen 
15 osp 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 
 

Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttamisen 
tietoja ja taitoja opiskellaan ammattialan työs-
säoppimispaikassa.  
 
Opitaan: 
- toimimalla ammattialan tuotteiden myynnin 

asiakaspalvelutilanteissa. 
- hankkimalla tietoa yrityksen myyntituot-

teista ja palveluista ja käyttämällä tietoa 
asiakaspalvelutilanteissa. 

- selvittämällä asiakkaan tarpeita. 
- suunnittelemalla myyntitapahtumaa. 

Oppimisen arviointi:  
Työpaikkaohjaaja ja opettaja seuraavat opiskelijan oppimisen edistymistä 
ja antavat opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan.  
Opiskelija arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimin-
taansa itsearvioinnin perusteella. 
  
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 

Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
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 - käyttämällä erilaisia myynti- ja markkinointi-
menetelmiä. 

- laittamalla tuotteita esille. 
- huolehtimalla työympäristön toimivuudesta 

ja siisteydestä. 
- noudattamalla työaikoja sekä pukeutumalla 

ja käyttäytymällä yrityksen ja asiakaspalve-
lutyön vaatimusten mukaisesti. 

- ottamalla vastaan palveluun tai myyntityö-
hön liittyvää palautetta ja arvioimalla omaa 
työskentelyään suhteessa tavoitteisiin. 

 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla 
asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä teke-
mällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään 
muulla osaamisen arvioinnilla kuten itsearvioinnin ja arviointikeskustelun 
avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja 
työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja työelämän 
edustaja arviointikeskustelussa. 
 

tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
 
 
 
 
 
 

 
Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 
 

Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen 
arvioinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
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2.4.2 Kulttuurin soveltaminen käsityöhön, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen perustutkinnon tutkinnon 
perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 
TUTKINNON OSA 

 
2. 4.2 Kulttuurin soveltaminen käsityöhön 

 
Ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja 
kriteerit 

 
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan amma-
tillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 24. 

 
Tutkinnon osan toteutus  

 
 
 
Tutkinnon osan arviointi 

 
 
 
Ajoitus 

 
Jaksotus 

 
Toteutustapa 

 
Kulttuurin 
soveltami-
nen käsityö-
hön, 15 osp 
 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 

 
 
 

 
Kulttuurin soveltamiseen liittyviä tietoja ja 
taitoja; kulttuuriosaamista, kulttuurisen tie-
don käyttämistä toteutukseen sekä tuot-
teen suunnittelua ja valmistusta opiskel-
laan oppimiskokonaisuuksina yhteisten 
opintojen kanssa. 
 
Ohjatun lähiopiskelun lisäksi tutkinnon osa 
sisältää itsenäistä työskentelyä. 
 
Opitaan: 
- valmistamalla käsityötuotteita. 
- käyttämällä kulttuurista tietoa tuotteiden 

suunnitteluun ja toteutukseen 
- käyttämällä ammattialan perinteisiä ja 

nykyisiä työmenetelmiä 
- valitsemalla toteutukseen työmenetel-

mät, -välineet ja materiaalit 
- toimimalla yhteistyössä 
- noudattamalla kestävän kehityksen toi-

mintatapoja  
- työskentelemällä voimassa olevien sää-

dösten ja määräyksien mukaan 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuksen sekä 
työskentelyn dokumentoinnin valmistuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Op-
pimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, kuten ver-
taisarviointia.  
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnittelemiaan ja valmistamiaan tuotteita 
suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 

 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen osaa-
minen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tuot-
teen suunnittelun ja valmistuksen työtehtävissä kulttuurilähtöisesti. Työtä teh-
dään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 

 

 
Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
 
 
 
 

 



 19 

- toimimalla ammatin arvoperusta huomi-
oiden 

  

Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdol-
linen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdolli-
nen työelämän edustaja arviointikeskustelussa 
 

 
Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 

 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
 

 

2.4.3 Ohjaustoiminnan toteuttaminen, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen perustutkinnon perus-
teissa. 
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 
TUTKINNON OSA 

 
2. 4. 3 Ohjaustoiminnan toteuttaminen 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan amma-
tillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 27. 

 
Tutkinnon osan toteutus  

   
 
 
Arviointi  

 
 
 
Ajoitus 

 
Jaksotus 

 
Toteutustapa    

Ohjaustoi-
minnan to-
teuttaminen 
15 osp 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 

Ohjaustoiminannan toteuttamisen tietoja 
ja taitoja opiskellaan ammattialan työs-
säoppimispaikassa.  
 
Opitaan: 
- arvioimalla ohjattavien odotuksia ja 

valmiuksia   

Oppimisen arviointi:  
Työpaikkaohjaaja ja opettaja seuraavat opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
tavat opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan..  
Opiskelija arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa 
itsearvioinnin perusteella. 
  
Osaamisen arviointi: 

Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
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- suunnittelemalla ja laatimalla tavoit-
teet sekä kokonaissuunnitelman oh-
jaukselle  

- ohjaamalla ja neuvomalla ammatti-
työn tekemistä 

- arvioimalla ohjattavien työskentelyä 
- laatimalla ohjausta tukevia ja havain-

nollistamia työ- ja käyttöohjeita 
- käyttämällä ammattialan keskeisiä si-

sältöjä ohjaustilanteissa 
- laskemalla ohjauksesta muodostuvia 

kustannuksia 
- vastaanottamalla palautetta toimin-

nastaan 
- toimimalla vuorovaikutuksessa ja ha-

vainnoimalla ohjattavien tarpeita 
- sopimalla ryhmän pelisäännöistä 

huomioiden työhyvinvoinnin 
- arvioimalla ohjaustaan palautteen 

avulla ja kehittämällä toimintaansa 
palautteen mukaan 
 

Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen osaa-
minen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toteuttamalla oh-
jaustoimintaa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vas-
taa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioin-
nin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaa-
misen arvioinnilla kuten itsearvioinnin ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja työelä-
män edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja työelämän edustaja ar-
viointikeskustelussa. 

 
 
 

opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 
 

Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
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2.4.4 Palvelun tuotteistaminen, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 
TUTKINNON OSA 

 
2.4.4 Palvelun tuotteistaminen 

 
Ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja 
kriteerit 

 
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan amma-
tillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 29. 

 
Tutkinnon osan toteutus  

 
 
 
Tutkinnon osan arviointi 

 
 
 
Ajoitus 

 
Jaksotus 

 
Toteutustapa 

Palvelun 
tuotteista-
minen, 15 
osp 
 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 

 
 
 

Palvelun tuotteistamiseen liittyviä tietoja ja 
taitoja; ammatillisen osaamisen tuotteista-
mista palveluksi opiskellaan oppimiskoko-
naisuuksina yhteisten opintojen kanssa. 
 
Ohjatun lähiopiskelun lisäksi tutkinnon osa 
sisältää itsenäistä työskentelyä. 
 
Opitaan: 
- tuotteistamalla ammatillisesta osaami-

sesta palvelu asiakkaan tarpeet huomi-
oiden. 

- tekemällä ammattialan työtä. 
- arvioimalla oman ammatillisen osaami-

sen vahvuuksia 
- ideoimalla eri palvelun tuotteistamisen 

toimintamalleja kannattavuutta ajatellen 
- kehittämällä tuotteistetun palvelun toteu-

tusta kustannustehokkaaksi. 
- laskemalla tuotteen tai palvelun koko-

naiskustannukset 
- kartoittamalla ammattialan palveluja tar-

joavia tekijöitä 
- markkinoimalla palveluja 
- ratkaisemalla ongelmatilanteita 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuksen sekä 
työskentelyn dokumentoinnin valmistuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Op-
pimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, kuten ver-
taisarviointia.  
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnittelemiaan ja valmistamiaan tuotteita 
suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 

 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen osaa-
minen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla palve-
lun tuotteistamisen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 

 

Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
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- noudattamalla tuotteistamisessa ammat-
tialan kestävän kehityksen periaatteita 

- hankkimalla tietoa sopimusjärjestel-
mistä, tuotevastuu- ja kuluttajansuoja-
lainsäädännöstä ja immateriaalioikeuk-
sista ja toimimalla annettujen säädösten 
ja laadittujen sopimusten mukaisesti. 

- noudattaa työstä annettuja työturvalli-
suusohjeita 
 

Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdol-
linen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdolli-
nen työelämän edustaja arviointikeskustelussa. 

 
 

 
Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 

 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
 

 

2.4.5 Sisustustyön tekeminen, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan tutkinnon perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 
TUTKINNON OSA 

 
2. 2. 5 Sisustustyön tekeminen 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan amma-
tillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 32.  

 
Tutkinnon osan toteutus  

   
 
 
Arviointi 

 
 
 
Ajoitus 

 
Jaksotus 

 
Toteutustapa  

 
Sisustustyö, 
15 osp 
 

 
Sisustustyöhön liittyvät tiedot ja taidot 
opiskellaan käsi- ja taideteollisuusalan 
työpaikassa.  

 
Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja mahdollinen työpaikkaohjaaja seuraavat opiskelijan oppimisen edis-
tymistä ja antavat opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 

 
Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
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Tutkinnon 
osa sisältää 
opintojen oh-
jausta 

 
Opitaan: 
- hahmottamalla ja dokumentoimalla 

sisustustyön kohde  
- toteuttamalla ammattialan sisustus-

töitä asiakaslähtöisesti 
- tekemällä yhteistyötä suunnittelijoi-

den ja eri alojen ammattilaisten 
kanssa 

- arvioimalla ajankäyttöä ja noudatta-
malla aikatauluja 

- tekemällä sisustustöissä tarvittavia 
mitoituksia ja laskelmia sekä laati-
malla kustannuslaskelmia 

tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. 
Opiskelija arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa 
itsearvioinnin perusteella. 
 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen osaa-
minen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla sisus-
tuksen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaami-
nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 

 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdol-
linen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdolli-
nen työelämän edustaja arviointikeskustelussa. 
 

ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
 

 
Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 
 

Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
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2.4.7 Taidekäsityön tekeminen, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan tutkinnon perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 
TUTKINNON OSA 

 
2. 2. 7 Taidekäsityön tekeminen 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan amma-
tillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 37.  

 
Tutkinnon osan toteutus  

   
 
 
Tutkinnon osan arviointi 

 
 
 
Ajoitus 

 
Jaksotus 

 
Toteutustapa    

 
Taidekäsi-
työn tekemi-
nen  
15 osp 
 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 
 

 
Taidekäsityön tekemistä suunnittelua ja 
valmistusta opiskellaan alan työssäoppi-
mispaikassa tai toimimalla taideprojek-
tissa.  
 
Lähiopiskelun lisäksi tutkinnon osa sisäl-
tää itsenäistä työskentelyä. 
 
Opitaan  
- käyttämällä itselleen sopivaa persoo-

nallista työskentely- ja ilmaisutapaa 
- suunnittelemalla ja valmistamalla yksi-

löllisiä taidekäsityötuotteita, pieniä tuo-
tesarjoja tai tilataideteoksia 

- valitsemalla työhön materiaaleja ja työ-
tekniikoita 

- laittamalla työnsä tilaan, joka korostaa 
taiteellista ilmaisua tai esittelemällä 
työnsä julkisessa tilassa yleisölle 

- hyödyntämällä näyttelymahdollisuuksia 
- noudattamalla taiteelliseen toimintaan 

liittyviä eettisiä periaatteita 
- noudattamalla esillepanoon liittyviä ai-

katauluja ja sopimuksia 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja mahdollinen työpaikkaohjaaja seuraavat opiskelijan oppimisen edis-
tymistä ja antavat opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 

tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. 
Opiskelija arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa 
itsearvioinnin perusteella. 
  
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen osaa-
minen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä taidekä-
sityötä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kat-
tavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-
teita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaa-
misen arvioinnilla kuten itsearvioinnin ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja työelä-
män edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja työelämän edustaja ar-
viointikeskustelussa. 

 
 

 
Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
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- ottamalla vastaan palautetta näytte-
lyssä kävijöiltä 

  

 
Etenemisen ehdot 

 
Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 
 

Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
 
 

 

2.4.8 Tilaustyön valmistaminen, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon 
perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 
TUTKINNON OSA 

 
2.4.8 Tilaustyön valmistaminen 

Ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja 
kriteerit 

Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan am-
matillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 40. 

Tutkinnon osan toteutus  Tutkinnon osan arviointi 

 
Ajoitus 

Jaksotus Toteutustapa 
 
Tilaustyön 
valmistami-
nen, 15 osp 
 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 

 
 

 
Tilaustyön valmistamiseen liittyviä tietoja ja 
taitoja; neuvotteluja tilaajan kanssa, tilaus-
työn suunnittelua ja valmistusta sekä työs-
kentelyn dokumentointia opiskellaan oppi-
miskokonaisuuksina tuotteen valmistusta 
ja yrittäjyyttä sisältävien tutkinnon osien 
sekä yhteisten opintojen kanssa. 
 
Ohjatun lähiopiskelun lisäksi tutkinnon osa 
sisältää itsenäistä työskentelyä. 
 

 
Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja 
antaa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuksen sekä 
työskentelyn dokumentoinnin valmistuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. 
Oppimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, kuten 
vertaisarviointia.  
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnittelemiaan ja valmistamiaan tuot-
teita suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 

  

 
Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
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 Opitaan: 
-neuvottelemalla tilaajan kanssa tilaustyön 
toteuttamisesta 
-ottamalla vastaan tilauksen ja tekemällä 
työsuunnitelman 
-suunnittelemalla ja organisoimalla tilaus-
työn valmistuksen 
-hinnoittelemalla tilaustyön ja aikataulutta-
malla tilaustyön valmistuksen 
-valitsemalla työhön sopivat työmenetel-
mät ja -välineet, laitteet ja koneet sekä va-
litsemalla käyttötarkoitukseen sopivat ma-
terialit 
-valmistamalla viimeistellyn, tilauksen mu-
kaisen työn asiakkaalle 
-ratkaisemalla työssä syntyviä ongelmia 
-noudattamalla työaikoja ja sovittuja aika-
tauluja 
-toimimalla vuorovaikutteisesti 
-tunnistamalla työhön liittyvät vaarat ja 
noudattamalla työturvallisuusohjeita 
-huomioimalla työskentelyssään er-
gonomian 
 

Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tuot-
teen suunnittelun työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää pa-
laute- ja arviointikeskustelun avulla. 

 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikeskustelussa 

tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
 
 
 
 

 

Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 
 

 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
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2.4.9 Tuotekehitysprosessiin osallistuminen, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan tutkinnon perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

TUTKINNON OSA 2. 4. 9 Tuotekehitysprosessiin osallistuminen 

Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan am-
matillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 42.  

Tutkinnon osan toteutus    Arviointi 
  

Ajoitus 

Jaksotus   Toteutustapa    

Tuotekehitys-
prosessiin 
osallistumi-
nen,  
15 osp 
 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 
 

Tuotekehityslähtöistä suunnittelua ja val-
mistusta opiskellaan alan työssäoppimis-
paikassa tai toimimalla tuotekehitysprojek-
tissa.  
 
Lähiopiskelun lisäksi tutkinnon osa sisäl-
tää itsenäistä työskentelyä. 
 
Opitaan  
- luomalla kontakteja käsi- ja taideteolli-

suusalan ammattilaisiin tai eri alojen am-
mattilaisiin. 

- toimimalla tuotekehitysprosessissa yh-
teistyössä eri alojen ammattilaisten ja 
verkostokumppaneiden kanssa. 

- kehittämällä ja toteuttamalla tuotetta, 
mallikappaletta tai palvelua yhdessä 
käsi- ja taideteollisuusalan ja suunnitte-
lun ammattilaisen tai eri alojen ammatti-
laisten kanssa. 

- toteuttamalla tuotekehitysprosessiin am-
mattialan suunnitelmia, malleja ja doku-
mentteja. 

- käyttämällä suunnitelmia neuvottelutilan-
teissa verkostokumppaneiden kanssa.  

- käyttämällä ammattialan tavanmukaisia 
suunnittelun ja valmistuksen työmenetel-

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja mahdollinen työpaikkaohjaaja seuraavat opiskelijan oppimisen 
edistymistä ja antavat opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. 
Opiskelija arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa 
itsearvioinnin perusteella. 
  
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tuote-
kehitysprojektissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaami-
nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuk-
sia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla kuten itsearvioinnin ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja työelä-
män edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja työelämän edustaja 
arviointikeskustelussa 

Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
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miä, -välineitä ja materiaaleja ja huomi-
oimalla elinkaariajattelu niiden valin-
nassa. 

- ottamalla huomioon muotoilulliset ja es-
teettiset seikat tuotteen / mallikappaleen 
tai palvelun suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. 

- ratkaisemalla tuotekehitysprosessin on-
gelmatilanteita. 

- arvioimalla omaa työtä ja työskentelyä. 
- noudattamalla annettuja ohjeita ja sopi-

muksia.  

Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 
 

Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
 

 

2.4.10 Tuotteen valmistaminen käsityönä, 15 osp  

Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteissa.  
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

TUTKINNON OSA 2.4.10 Tuotteen valmistaminen käsityönä 

Ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja 
kriteerit 

Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu käsi- ja taideteollisuusalan amma-
tillisen perustutkinnon tutkinnon perusteissa sivulla 45. 

Tutkinnon osan toteutus  Tutkinnon osan arviointi 
 

Ajoitus 

Jaksotus Toteutustapa 

 
Tuotteen val-
mistaminen 
käsityönä, 15 
osp 
 
 
Tutkinnon osa 
sisältää 

 
Tuotteen valmistamiseen käsityönä liitty-
viä tietoja ja taitoja; uniikki- tai piensarja-
tuotteen suunnittelua ja/tai valmistusta 
opiskellaan oppimiskokonaisuuksina 
tuotteen suunnittelua, valmistusta ja yrit-
täjyyttä sisältävien tutkinnon osien sekä 
yhteisten opintojen kanssa. 
 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuksen sekä 
työskentelyn dokumentoinnin valmistuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Op-
pimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, kuten ver-
taisarviointia.  

 
Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
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opinto-oh-
jausta. 
 
 
 

Ohjatun lähiopiskelun lisäksi tutkinnon 
osa sisältää itsenäistä työskentelyä. 
 
Opitaan: 
-suunnittelemalla uniikki- tai piensarja-
tuotteiden tuoteideoita tai tuotteita 
-kehittämällä valmistuksessa kädentaito-
jaan ja työskentelyään 
-valitsemalla ja käyttämällä toteutukseen 
soveltuvia työmenetelmiä, -välineitä ja 
työvaiheita 
-hankkimalla tietoa valmistusmenetel-
mistä ja materiaaleista 
-valitsemalla tuoteideaan tai toteutuk-
seen soveltuvia materiaaleja 
-valmistamalla viimeisteltyjä laadukkaita 
tuotteita 
-laskemalla materiaalikustannuksia ja 
hinnoittelemalla tuotteita 
-huoltamalla työssä käytetyt työvälineet 
-ratkaisemalla työssä syntyviä ongelmia 
-noudattamalla työturvallisuusohjeita ja 
käyttämällä turvallisia ja  ergonomisia 
työtapoja  

Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnittelemiaan ja valmistamiaan tuotteita 
suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 

  
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen osaa-
minen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tuot-
teen suunnittelun työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 

 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdol-
linen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdolli-
nen työelämän edustaja arviointikeskustelussa. 
 

opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
 
 
 
 
 

Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 
 

 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesti muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Tutkinnon osan arvosanasta päättävät opettaja/t. 
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2.4.18 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 

2.4.18.1 Puvustus, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 toteuttaa puvustuksen asiakkaan produktioon 

 käyttää ammattialan osaamista puvustuksen toteuttamisessa 

o tunnistaa pukeutumisen merkityksiä ja tyylejä erilaisissa kulttuureissa 

o käyttää ammattialansa materiaaleja ja tuotteita puvustamisessa 

 käyttää työssä esteettisiä tekijöitä 

 tehdä yhteistyötä 

 noudattaa aikatauluja  

 käyttää produktion käsikirjoitusta/ suunnitelmia toteutuksen lähtökohtana 

Arviointi  
 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

 Opiskelija  

Työn suunnittelu - ideoi ja suunnittelee puvustuksen val-
mistamista 

- ideoi ja suunnittelee puvustuksen val-
mistamista asiakaslähtöisesti 

- ideoi ja suunnittelee puvustuksen val-
mistamista vastuullisesti ja asiakasläh-
töisesti 

- laatii suunnitelmalle aikataulun ja 
noudattaa sitä 

- laatii suunnitelmalle kustannusarvion ja 
aikataulun sekä noudattaa niitä 

- laatii vaihtoehtoisille suunnitelmille kus-
tannusarvioita ja aikatauluja sekä nou-
dattaa valittua 
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Työn toteutus - toteuttaa puvustuksen valmistamista - toteuttaa puvustuksen valmistamista  - toteuttaa puvustuksen valmistamista asi-
akkaan toiveiden mukaan 

 

Itse arviointi - arvioi työskentelyään suhteessa ta-
voitteisiin 

- arvioi työskentelyään suhteessa tavoit-
teisiin ja muuttaa sitä ohjeiden mukai-
sesti 

- arvioi työskentelyään suhteessa tavoit-
teisiin ja kehittää osaamistaan saa-
mansa palautteen mukaisesti. 

 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
 

Työmenetelmien ja -
välineiden käyttö 
 
 
 

- käyttää tuotteen toteuttamiseen so-
veltuvia ja tarkoituksenmukaisia työ-
menetelmiä, -välineitä ja -vaiheita  

 

- käyttää ja valitsee tuotteen toteuttami-
seen soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia 
työmenetelmiä, -välineitä ja työvaiheita 

- käyttää ja valitsee tuotteen toteuttami-
seen soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia 
työmenetelmiä, -välineitä ja työvaiheita 

 
 

- etsii tuotteen suunnitelmaan sopivia 
materiaaleja ja tarvikkeita sekä ottaa 
huomioon tuotteen valmistusmahdolli-
suudet 

- etsii ja vertailee tuotteen suunnitelmaan 
sopivia vaihtoehtoisia materiaaleja ja tar-
vikkeita sekä ottaa huomioon tuotteen 
toteuttamiskelpoiset valmistusmahdolli-
suudet 

- etsii, vertailee ja ideoi tuotteen suunni-
telmaan sopivia vaihtoehtoisia materiaa-
leja ja tarvikkeita sekä ottaa huomioon 
tuotteen toteuttamiskelpoiset valmistus-
mahdollisuudet 

Materiaalin käyttö 
 
 

- valitsee puvustamiseen ja käyttötar-
koitukseen sopivia materiaaleja ja 
käyttää niitä taloudellisesti 

 

- valitsee puvustamiseen ja käyttötarkoi-
tukseen sopivia materiaaleja ja käyttää 
niitä taloudellisesti 

 

- valitsee huollettavuudeltaan ja hinnal-
taan puvustamiseen ja käyttötarkoituk-
seen, -kohteeseen ja tyyliin sopivia ma-
teriaaleja ja käyttää niitä taloudellisesti 

 

- materiaalien valinnassa ottaa huomi-
oon käyttötilanteen ja sen turvallisuu-
den 

 

- materiaalien valinnassa ottaa huomioon 
käyttötilanteen ja sen turvallisuuden 

 

- materiaalien valinnassa ottaa huomioon 
asiakaslähtöisyyden sekä käyttötilan-
teen ja sen turvallisuuden 

 

Kestävän kehityksen 
huomioon ottaminen 
 

- käyttää elinkaariajattelun huomioon 
ottavia materiaaleja 

- käyttää elinkaariajattelun huomioon otta-
via materiaaleja 

 

- käyttää elinkaariajattelun huomioon otta-
via materiaaleja ja tuo esille uusia ide-
oita. 

 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 
 

Pukeutumiseen liitty-
vän tiedon hankinta 
 

- etsii ja käyttää pukeutumiseen liitty-
vää nykykulttuurista tietoa ja pukuhis-
toriaa  

- etsii ja käyttää pukeutumiseen liittyvää 
nykykulttuurista tietoa ja pukuhistoriaa 

- etsii ja käyttää pukeutumiseen liittyvää 
nykykulttuurista tietoa ja pukuhistoriaa 
sekä soveltaa sitä suunnittelussa ja to-
teuttamisessa 

 

Estetiikan huomioon 
ottaminen  
 

- käyttää esteettistä tietoa muodoista, 
väreistä, suhteista, tasapainoista ja 
kokonaisuuksista 

- käyttää esteettistä tietoa muodoista, vä-
reistä, suhteista, tasapainoista ja koko-
naisuuksista 

- käyttää esteettistä tietoa muodoista, vä-
reistä, suhteista, tasapainoista ja koko-
naisuuksista huomioiden puvustuksen 
vaatimuksia 

 

Käsikirjoituksen 
käyttö toteutuksessa 

- käyttää käsikirjoituista/ suunnitelmia 
työn lähtökohtana 

- käyttää osin käsikirjoituista/ suunnitelmia 
työn lähtökohtana  

 

- käyttää käsikirjoituista/ suunnitelmia 
työn lähtökohtana. 

2.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 
 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

Oppiminen ja ongel-
man-ratkaisutaidot 
 

- kokeilee erilaisia ratkaisuja - kokeilee erilaisia ratkaisuja - kokeilee erilaisia ratkaisuja ja kehittää 
uusia ideoita 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 
 

- noudattaa aikatauluja ja toimii työyh-
teisön jäsenenä ja tekee hänelle an-
netut tehtävät 

- noudattaa aikatauluja ja toimii työyhtei-
sön jäsenenä yhteistyökykyisesti ja te-
kee vastuullaan olevat tehtävät  

- noudattaa aikatauluja ja toimii vastuulli-
sesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertai-
sesti erilaisten ihmisten kanssa ja työyh-
teisön ja ryhmän jäsenenä. 

 

 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 

TUTKINNON OSA 
 

2. 4. 18. 1 Puvustus 
 

Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu Käsi- ja taideteolli-
suusalan perustutkinnon tutkinnon perusteissa  

Tutkinnon osan toteutus ja jaksotus    Arviointi 
  

Ajoitus 

Jaksotus Toteutustapa      
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Puvustus, 
vaatetusala,  
15 osp 
 
 
 
Tutkinnonosa 
sisältää 
opinto-oh-
jausta sekä 
yrittäjyyttä. 

Puvustuksen suunnittelun ja/ tai toteu-
tuksen perusteet opiskellaan lähiopis-
keluna, luokka, työsaliopiskeluna ja/tai 
tutustumiskäynneillä, yksilö-, pari- ja 
ryhmätöinä tai/ sekä projektityönä.  
 
Lähiopetuksen lisäksi tutkinnonosa si-
sältää itsenäistä työskentelyä.  
 
Tutkinnon osa voidaan suorittaa osal-
listumalla ajankohtaiseen puvustuspro-
jektiin  
 
Opitaan  
- osallistumalla tuotteen suunnittelu- 

ja valmistusprosessiin. 
- tekemällä väri-, muoto- ja tilasom-

mitteluja.  
- perehtymällä puvustuksen ilmaisulli-

siin keinoihin ja ymmärtää puvustus 
osaksi kokonaistulkintaa. 

- hakemalla vaatetukseen ja ulkonä-
köön liittyviä kulttuurisidonnaisia 
asioita ja merkityksiä. 

- hankkimalla pukeutumisen nykykult-
tuurista tietoa ja tarvittaessa histori-
allista pukutuntemusta ja käyttä-
mällä hankkimaansa tietoa tuottei-
den suunnittelussa ja valmistami-
sessa. 

- käyttämällä ammattialan dokument-
teja vuorovaikutuksessa. 

- kehittämällä puvustamisessa käytet-
täviä visuaalisia ilmaisukeinoja ja -
taitoja ja muokkaamalla materiaa-
leja  

- laajentamalla materiaalien käyttöä 
ja työmenetelmien soveltamista.  

- huomioimalla suunnittelussa ja/tai 
valmistuksessa kohderyhmä. 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien valmistuttua palaute- ja arviointikeskuste-
luna. Oppimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, ku-
ten vertaisarviointia.  
Opiskelija arvioi työskentelyään ja valmistamiaan tuotteita suhteessa tavoitteisiin 
ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 
 
Osaamisen arvioniti: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaa-
mista.  
 
Näytön arvioinnissa huomioidaan: 
- suunnittelu ja toteutus 
- oman työskentelyn itsearviointi 
- työmenetelmien ja -välineiden käyttö 
- materiaalin valinta ja käyttö 
- pukeutumiseen liittyvän tiedon hankinta 
- estetiikan huomioon ottaminen 
- käsikirjoituksen käyttö toteutuksessa  
- oppiminen ja ongelmanratkaisu 
- vuorovaikutus ja yhteistyö  
 
Siltä osin kuin tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä osoit-
taa, arvioidaan tutkinnonosan loppuvaiheen osaaminen, tehtävän avulla tai kes-
kustelussa, johon osallistuu opiskelija ja opettaja/t. 
 
 
 
Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön 
arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat 
yhdessä. 
 
 

Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan 
henkilökohtai-
sen opiskelu-
suunnitelman 
mukaan oppi-
laitoksessa tai 
alan työtehtä-
vissä toimi-
malla. 
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- valitsemalla käyttötarkoitukseen ja 
budjettiin sopivia materiaaleja ja 
käyttämällä niitä taloudellisesti. 

- toimimalla yhteistyössä tiimin 
kanssa. 

- selvittämällä työskentelyn ongelma-
tilanteita 

- työskentelemällä tehtyjen sopimus-
ten ja aikataulujen mukaan. 

 

Etenemisen ehdot 
 

Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: 

 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvi-
oinnista.  
 
Arvosanasta päättää opettaja/t. 

 

2.4.18.2 Erityisryhmien ohjaustoiminta, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset 
 
 Opiskelija osaa 

 suunnitella ja laatia ohjaustyölle tavoitteet ryhmän mukaan (esim. kehitysvammaiset, lapset, nuoret, eläkkeellä olevat) 

 tukea, ohjata ja neuvoa harrastajia tavoitteelliseen työskentelyyn ja hyvään laatuun 

 arvioida ohjattavien edistymistä ja antaa palautetta 

 laatia työ- ja käyttöohjeita kohderyhmän ja yksittäiset harrastajat huomioon ottaen 

 vastaanottaa palautetta toiminnastaan 

 kehittää toimintaansa palautteen huomioon ottaen 

 ratkaista ongelmatilanteita 

 
Arviointi 

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin 
kohteet ospat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 
 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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hallinta Opiskelija  

Ohjauksen suunnit-
telu 
 
 

- oman ohjaajan auttamana arvioi ohjat-
tavien odotuksia ja asettaa tavoitteita 
ohjaukselle  

- arvioi ohjattavien odotuksia ja valmiuk-
sia sekä oman ohjaajan kanssa kes-
kustellen asettaa tavoitteet ohjaukselle 

- arvioi itsenäisesti ohjattavien odotuksia ja 
valmiuksia sekä oman ohjaajan mielipi-
teitä kuunnellen asettaa ohjaukselle ta-
voitteet  

- oman ohjaajan auttamana laatii oh-
jaukselle kokonaissuunnitelman  

 

- laatii ohjeiden avulla ohjaustilanteelle 
kokonaissuunnitelman 

- laatii itsenäisesti ohjaukselle tavoitteiden 
mukaisen kokonaissuunnitelman ja val-
mistaa oma-aloitteisesti muuta materiaa-
lia ohjauksen tueksi 

Ohjaus ja neuvonta 
 
 

- selviytyy ohjaustilanteesta oman oh-
jaajan tukemana ja käyttää ammatti-
kieltä  

- selviytyy ohjaustilanteesta ja ammatti-
kieltä käyttäen opastaa ja neuvoo tar-
peen mukaan yksilöä ja koko ryhmää 

- selviytyy ohjaustilanteesta itsenäisesti 
ammattikieltä käyttäen, ohjaa ryhmää ja 
yksilöitä tarpeen mukaan sekä hyödyntää 
laatimiaan ohjeita 

Palautteen vastaan-
otto ja arviointi 
 
 

- arvioi ohjaustaan ja vastaanottaa pa-
lautetta ohjauksesta 

- arvioi ohjaustaan ja vastaanottaa pa-
lautetta ohjaustilanteesta sekä muut-
taa toimintatapoja tarvittaessa 

- arvioi ohjaustaan ja vastaanottaa pa-
lautetta ohjaustilanteesta, muuttaa toimin-
tatapoja tarvittaessa sekä kehittää oh-
jausprosessia 

 

2.Työmenetelmien, 
-välineiden ja mate-
riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ohjausmenetelmien 
käyttö 
 
 

- ohjaa yksilöä tai koko ryhmää valiten 
ohjauksen avulla kuhunkin tehtävään 
ja tilanteeseen sopivan ohjaustavan 

- ohjaa yksilöä tai koko ryhmää valiten 
harkintansa mukaan kulloinkin käytet-
tävän ohjaustavan 

- ohjaa yksilöä tai koko ryhmää valiten har-
kintansa mukaan kulloinkin käytettävän 
ohjaustavan, kiinnittää huomiota ohjatta-
vien erityistarpeisiin ja mukauttaa toimin-
taansa niiden mukaan 

 

Materiaalien käyttö - käyttää ohjaajalta saamaansa ohjausta 
tukevaa ja havainnollistavaa materiaa-
lia 

 

- valitsee ohjeiden mukaan ohjausta tu-
kevaa ja havainnollistavaa materiaalia 
ja käyttää sitä itsenäisesti 

- valitsee, valmistaa ja käyttää itsenäisesti 
ohjausta tukevaa ja havainnollistavaa ma-
teriaalia 

 

3.Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattialan keskei-
sen sisällön käyttö 
ohjaustilanteessa 
 

- käyttää ohjaajan avustamana ammat-
tialan keskeistä sisältöä ohjaustilan-
teessa 

- käyttää ammattialan keskeistä sisäl-
töä ohjaustilanteessa 

- käyttää ammattialan sisältöjä sekä niihin 
kuuluvia erityistaitoja siten, että kohden-
taa ohjaajan avustamana ohjauksen oh-
jattavien oppimisedellytysten mukaan 
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Dokumentointi 
 
 

- laatii ohjattuna kirjallisia työohjeita 
tms. havainnollistavaa materiaalia 

- laatii ohjeiden mukaan kirjallisia työ-
ohjeita tms. havainnollistavaa materi-
aalia 

- laatii kirjallisia työohjeita tms. havainnol-
listavaa materiaalia havaitsemansa tar-
peen mukaan 

 

2. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
man ratkaisu 
 
 

- havainnoi ohjattavien tarpeita ja ottaa 
ne huomioon ohjauksessa 

- havainnoi ohjattavien tarpeita ja ottaa 
ne huomioon ohjauksessa ja arvioi oh-
jaajan avustamana heidän edistymis-
tään 

 

- havainnoi ohjattavien  
- tarpeita ja ottaa ne huomioon ohjauk-

sessa ja arvioi heidän edistymistään 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 
 
 

- toimii vuorovaikutuksessa ohjattavien 
kanssa 

- toimii vuorovaikutuksessa ohjattavien 
kanssa sekä havainnoi ryhmän sosi-
aalisia suhteita ja ottaa ne huomioon 
ohjaustilanteessa 

- toimii vuorovaikutteisesti ohjattavien 
kanssa sekä havainnoi ryhmän sosiaali-
sia suhteita ja ottaa ne huomioon ohjaus-
tilanteessa edistäen toiminnallaan ryh-
män muodostumista 

-  

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 
 
 

- sopii ohjeiden avulla yhteisistä peli-
säännöistä ryhmässä 

- sopii yhteisistä pelisäännöistä ryh-
mässä 

- sopii yhteisistä pelisäännöistä ryhmässä, 
ottaa huomioon ryhmän toiveet ja huoleh-
tii ryhmän turvallisuudesta 

 

- käyttää ohjattuna työhyvinvointia yllä-
pitäviä toimintatapoja 

- käyttää työhyvinvointia ylläpitäviä toi-
mintatapoja 

- käyttää ja edistää työhyvinvointia ylläpitä-
viä toimintatapoja 

 

 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

TUTKINNON OSA 2. 4. 18. 2 Erityisryhmien ohjaustoiminta 

Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu tässä asiakirjassa. 

Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvitta-
essa) 

  Arviointi 
  

Ajoitus 

Jaksotus 
   

Toteutustapa    

Erityisryhmi- 
en ohjaus-
toiminta,  
15 osp 

Erityisryhmien ohjaustoiminta opiskel-
laan työpaikassa. 
 
 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 

Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 2. 
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Tutkinnon 
osa sisältää 
opintojen oh-
jausta. 

 
 
Opitaan: 
- suunnittelemalla ja laatimalla ohjauk-

selle tavoitteet ohjattavien odotukset 
ja mahdollisuudet huomioiden 

- laatimalla ohjaussuunnitelmia 
- ohjaamalla ja neuvomalla kankaan-

kudonnan ja/tai muun työpaikassa 
opiskeltavan käsityömenetelmän eri 
työvaiheita 

- laatimalla työohjeita ja valmistamalla 
esimerkkejä eri tekniikoista 

- arvioimalla ohjattavien työskentelyä 
ja työtä 

- arvioimalla omaa toimintaa ja vas-
taanottamalla palautetta 

- kehittämällä ohjaustoimintaa pa-
lautetta hyödyntäen 

- ratkaisemalla työssä syntyviä ongel-
matilanteita 

 
 

tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien valmistuttua palaute- ja arviointikeskuste-
luna. Oppimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, ku-
ten vertaisarviointia.  
Opiskelija arvioi työskentelyään ja valmistamiaan tuotteita suhteessa tavoitteisiin 
ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 
 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaa-
mista, joka osoitetaan työpaikassa toimimalla tekstiilialan ohjaustehtävissä. 
 
Näytön arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm.: 

 
- ohjauksen suunnittelu 
- ohjaus- ja neuvontatilanteen hallinta 
- palautteen vastaanottaminen ja itsearviointi 
- ohjausmenetelmien ja ohjausta tukevan materiaalin valinta ja käyttö 
- tekstiilialan keskeisen sisällön käyttö ohjaustilanteessa 
- havainnollistavan materiaalin laadinta 
- oppiminen ja ongelmanratkaisutaito 
- vuorovaikutus ja yhteistyötaito ohjaustilanteessa 
- terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä edistävä työskentelytapa 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä 
osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaaminen keskustelussa, jo-
hon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja 
 
Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön 
arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat 
yhdessä. 
 

ja/tai 3. opinto-
vuoden aikana 
tai yksilöllisesti 
opiskelijan hen-
kilökohtaisen 
opiskelusuunni-
telman mukaan 
oppilaitoksessa 
tai alan työtehtä-
vissä toimimalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etenemisen ehdot 
 

Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: 

 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioin-
nista.  
 
Arvosanasta päättää opettaja/t.  
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2.4.18.3 Myyntituotteen valmistaminen, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija osaa: 

 tutkia ja luokitella käsi- ja taideteollisuusalan myymälän tekstiilituotteet käytön, materiaalin, tekniikan ja värien suhteen 

 selvittää myymälän asiakasryhmät ja eri tekstiilituotteiden menekin haastattelemalla myymälän henkilökuntaa ja tutustumalla myymälän 

tilastoihin 

 kartoittaa, mitä tuotteita myymälästä asiakkaiden kyselyjen perusteella puuttuu 

 kohdentaa ideointiaan uusien asiakasryhmien saamiseksi 

 suunnitella, valmistaa ja viimeistellä myymälän valikoimaa monipuolistavan, laadukkaan tuotteen tai tuotesarjan 

 aikatauluttaa työnsä 

 hinnoitella tuotteet ottaen huomioon, että myymälä lisää tuotteen hintaan myynnistä aiheutuvat kustannukset 

 noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ammattityössä 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

 

Arviointi 
Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin 
kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 
 
 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Tuoteidean ja tuot-
teen suunnittelu 

- ideoi ja suunnittelee ohjattuna yksit-
täisen tai piensarjatuotteen 

- suunnittelee ohjeiden mukaan yksittäisen 
tai piensarjatuotteen ja keskustelee idean 
ja tuotteen sopivuudesta myymälän hen-
kilökunnan kanssa 

 

- neuvottelee myymälän henkilökunnan 
kanssa tuoteideastaan ja suunnittelemas-
taan tuotteesta tai tuotesarjasta ja perus-
telee esityksensä 

Tuotteen valmistami-
nen 
 
 

- valmistaa ohjattuna myyntikelpoi-
sen tuotteen ja noudattaa työaikoja 

- valmistaa myyntikelpoisen, käsi- ja taide-
teollisuusalan laatuvaatimukset täyttävän 
tuotteen, noudattaa työaikoja ja aikatau-
luja 

- valmistaa suunnittelemansa, käsi- ja tai-
deteollisuusalan laatuvaatimusten mukai-
sen tuotteen, työskentelee suunnitelmalli-
sesti, noudattaa työaikoja ja sospittuja ai-
katauluja sekä on valmis neuvottelemaan 
muutoksista 
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Itsearviointi - seuraa ja arvioi ohjattuna omaa 
työskentelyään prosessin eri vai-
heissa ja ottaa vastaan palautetta 

- seuraa ja arvioi omaa työskentelyään ja 
työn laatua prosessin eri vaiheissa sekä 
kehittää työtään palautteen huomioon ot-
taen 

- seuraa ja arvioi omaa työskentelyään ja 
työn laatua prosessin eri vaiheissa, kehit-
tää kädentaitoaan ja työskentelyään saa-
mansa palautteen pohjalta sekä peruste-
lee valinnat 

 

2.Työmenetelmien, 
-välineiden ja mate-
riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja -
välineiden käyttö 
 
 

- valitsee ohjattuna työhön sopivat 
työmenetelmät, -välineet, koneet ja 
laitteet ja käyttää niitä pyytäen tarvi-
tessaan ohjausta 

- valitsee työhön sopivat työmenetelmät ja 
-välineet sekä koneet ja laitteet ja käyttää 
niitä omatoimisesti 

- laatii tekstiiliin sopivat rakenteet, valitsee 
työmenetelmät ja -välineet, koneet ja lait-
teet sekä kehittää valmistustaitoaan ja 
nopeuttaan 

 

Materiaalien valinta 
 
 

- valitsee ohjattuna työhön sopivat 
materiaalit ja käyttää niitä taloudelli-
sesti 

- valitsee työhön sopivat materiaalit ja käyt-
tää niitä taloudellisesti 

- valitsee itsenäisesti ja perustellen työhön 
sopivat materiaalit sekä käyttää niitä ta-
loudellisesti 

 

3.Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tiedon hankinta ja 
käyttö 
 
 
 
 
 
 

- hankkii ohjattuna tietoa tuoteidean 
tai tuotteen materiaaleista ja val-
mistusmenetelmistä  

- hankkii tietoa tuoteidean tai tuotteen val-
mistusmenetelmistä ja materiaaleista  

- hankkii ja vertailee tietoa tuoteidean tai 
tuotteen valmistusmenetelmistä ja materi-
aaleista 

 

- käyttää ohjattuna toteutukseen am-
mattialalle soveltuvaa tietoa 

- käyttää toteutukseen ammattialalle sovel-
tuvaa tietoa 

- käyttää ja yhdistelee toteutukseen am-
mattialalle soveltuvaa tietoa 

 

Kustannuslaskenta 
 
 
 
 

- ratkaisee ohjattuna tuotteen toteu-
tukseen liittyviä laskutoimituksia 

- ratkaisee tuotteen toteutukseen liittyviä 
laskutoimituksia sekä laskee ohjattuna 
työn osuuden tuotteen hintaan 

- ratkaisee tuotteen toteutukseen liittyvät 
laskutoimitukset ja tekee ohjeiden avulla 
vaihtoehtoisia kustannuslaskelmia 

 

Estetiikan huomioon 
ottaminen 
 
 

- ohjattuna suunnittelee, valmistaa ja 
viimeistelee tuotteen luovutuskun-
toon 

- suunnittelee ja valmistaa tuotteen ohjei-
den avulla ja arvioi sen värejä, mittasuh-
teita ja valmistustapaa sekä viimeistelee 
tuotteen myyntikuntoon 

 

- suunnittelee ja valmistaa tuotteen arvioi-
den sen värejä, muotoa, mittasuhteita ja 
valmistustapaa sekä viimeistelee tuotteen 
myyntikuntoon 
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2.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 
 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 
 
 

- ohjattuna kartoittaa myymälän tuo-
tevalikoimaa ja hankkii tietoa asiak-
kaiden toiveista 

 

- kartoittaa ja hankkii ohjeiden mukaan tie-
toa myymälän tuotevalikoimasta ja asiak-
kaiden toiveista 

 

- kartoittaa ja hakee itsenäisesti tietoa 
myymälän tuotevalikoimasta ja asiakkai-
den toiveista  

- ratkaisee ohjattuna työssä synty-
neitä ongelmatilanteita 

- ratkaisee työssä syntyneitä ongelmatilan-
teita 

- ratkaisee työssä syntyneitä ongelmatilan-
teita, perustelee valintansa ja tekee pää-
töksiä 

 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 
 
 

- toimii yhteistyössä, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

- toimii tilanteen vaatimalla tavalla ja tekee 
yhteistyötä 

- toimii yhteistyössä ja vuorovaikutustilan-
teissa aloitteellisesti ja vastuullisesti   

 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

- työskentelee pääsääntöisesti er-
gonomisesti oikein ja noudattaa 
työturvallisuusohjeita 

- työskentelee ergonomisesti oikein ja nou-
dattaa työturvallisuusohjeita 

- työskentelee ergonomisesti oikein, nou-
dattaa työturvallisuusohjeita ja ottaa huo-
mioon työyhteisön jäsenet 

 

 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan valmistuksen tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 
 
 työprosessin hallinta 

 työmenetelmien ja -välineiden ja materiaalien hallinta  

 työn perustana oleva tiedon hallinta  

 elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 
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Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

TUTKINNON OSA 
 

2. 4. 18. 3 Myyntituotteen valmistaminen 

Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu tässä asiakirjassa. 

Tutkinnon osan toteutus    Arviointi 
  

Ajoitus 

Jaksotus 
   

Toteutustapa    

Myyntituot-
teen valmis-
taminen  
15 osp 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opintojen oh-
jausta. 

Myyntituotteen valmistaminen opiskel-
laan käsi- ja taideteollisuusalan työpai-
kassa tai oppilaitoksessa.. 
 
Opitaan: 
 
- tutkimalla ja kartoittamalla käsi- ja 

taideteollisuusalan myymälän asia-
kasryhmät ja tekstiilituotteet 

- neuvottelemalla myymälänhoitajan 
kanssa tuotevalikoiman laajentami-
sesta ja uusista asiakasryhmistä  

- suunnittelemalla ja valmistamalla 
tuoteryhmän tai tuotteita tavoitteena 
saada uusia asiakasryhmiä 

- noudattamalla kestävän kehityksen 
periaatetta materiaalien valinnassa ja 
työn laadussa 

- laatimalla työskentelylle aikataulu ja 
noudattamalla sitä 

- ratkaisemalla työssä ilmeneviä on-
gelmia ja toimimalla vuorovaikuttei-
sesti myymälän henkilökunnan ja asi-
akkaiden kanssa 

- noudattamalla työturvallisuusohjeita 
ja työskentelemällä ergonomisesti oi-
kein 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien valmistuttua palaute- ja arviointikeskuste-
luna. Oppimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, ku-
ten vertaisarviointia.  
Opiskelija arvioi työskentelyään ja valmistamiaan tuotteita suhteessa tavoitteisiin 
ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 
 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaa-
mista, joka osoitetaan työpaikassa toimimalla tekstiilialan myyntituotteen suun-
nittelu ja valmistustehtävissä 
 
Näytön arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm:: 

 
- tekstiilin suunnittelu ja valmistaminen 
- materiaalien tarkoituksenmukainen valinta ja taloudellinen käyttö 
- työmenetelmien ja -välineiden käyttö 
- tuotteen hinnoittelu 
- aikataulun noudattaminen 
- oppiminen ja ongelmanratkaisutaito 
- vuorovaikutus ja yhteistyö 
- itsearviointi 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä 
osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaaminen keskustelussa, jo-
hon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja 
 

Tutkinnon osa 
toteutetaan 1., 
2. ja / tai 3. luku-
vuoden aikana. 
 
Näyttö ja arvi-
ointi toteutetaan 
1., 2. ja / tai 3. 
lukuvuoden ai-
kana. 
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Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön 
arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat 
yhdessä. 
 

Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioin-
nista.  
 
Arvosanasta päättää opettaja/t. 

 

2.4.18.4 Perinnetekstiilin valmistaminen, 15 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset 
 

Opiskelija osaa 

 etsiä tietoa tekstiilialan lähdeaineistosta ja soveltaa sitä tuotteen toteutukseen 

 suunnitella ja valmistaa tekstiiliperinteeseen kuuluvan tuotteen 

 valita materiaalit alkuperäisen tuotteen vaatimusten mukaisesti 

 käyttää ja soveltaa perinteisiä työmenetelmiä 

 laatia tekstiilirakenteet ja tehdä työohjeet sekä tallentaa ne työpaikan käyttöön 

 noudattaa kestävän kehityksen toimintatapoja 

 arvioida omaa työtään ja työskentelyään 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

 ottaa huomioon ammatin arvoperustan 
Arviointi 
 
Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat 
samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 
 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Tekstiilin suunnittelu 
ja valmistaminen 

- suunnittelee ohjattuna työpaikan 
tarpeisiin tulevan tekstiilituotteen 
lähdeaineiston pohjalta 

 

- suunnittelee työpaikan tarpeisiin tulevan 
tekstiilituotteen lähdeaineiston pohjalta 

- suunnittelee itsenäisesti työpaikan tarpei-
siin tulevan tekstiilituotteen lähdeaineiston 
pohjalta 
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- valmistaa ohjattuna työpaikan 
asettamien tavoitteiden mukaisen 
tuotteen sovittuja aikatauluja nou-
dattaen 

- valmistaa työpaikan asettamien tavoittei-
den mukaisen tuotteen sovittuja aikatau-
luja noudattaen 

- valmistaa työpaikan asettamien tavoittei-
den mukaisen tuotteen ja työskentelee 
suunnitelmallisesti ja sujuvasti aikatauluja 
noudattaen  

 

Itsearviointi - arvioi ohjattuna omaa työskentely-
ään ja tuotetta suhteessa tavoit-
teisiin. 

 

- arvioi omaa työskentelyään ja tuotetta 
suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toi-
mintaansa palautteen mukaisesti. 

 

- arvioi omaa työskentelyään ja kehittää toi-
mintaansa asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja mate-
riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon osan suorittaja 

Työmenetelmien ja -
välineiden käyttö ja 
soveltaminen 

- käyttää ohjattuna tekstiilialan pe-
rinteisiä työmenetelmiä ja -väli-
neitä  

- käyttää tekstiilialan perinteisiä työmene-
telmiä ja -välineitä  

- valitsee työhönsä sopivimmat työmenetel-
mät ja -välineet ja käyttää niitä sujuvasti 

 

Materiaalien valinta 
ja käyttö 

- valitsee ohjattuna perinteisiä tuot-
teeseen sopivia materiaaleja ja 
käyttää niitä ohjattuna taloudelli-
sesti 

 

- valitsee perinteisiä tuotteeseen sopivia 
materiaaleja ja käyttää niitä taloudellisesti 

- etsii ja valitsee perinteisiä tuotteeseen sopi-
via materiaaleja ja käyttää niitä taloudelli-
sesti 

Kestävän kehityksen 
huomioon ottaminen 

- käyttää ohjattuna tekstiilialalla 
vaadittavia kestävän kehityksen 
huomioon ottavia työ- ja toiminta-
tapoja sekä materiaaleja. 

 

- käyttää tekstiilialalla vaadittavia kestävän 
kehityksen huomioon ottavia työ- ja toi-
mintatapoja sekä materiaaleja. 

- käyttää omatoimisesti tekstiilialalla vaadit-
tavia kestävän kehityksen työ- ja toiminta-
tapoja sekä materiaaleja. 

 3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon osan suorittaja 

Tiedon hankinta ja 
käyttö 

- hankkii ohjattuna tietoa lähdeai-
neistosta 

 

- hankkii tietoa eri lähteitä käyttäen  - etsii ja hankkii itsenäisesti tietoa eri lähteitä 
käyttäen 

- käyttää tekstiilien perinnetietoa 
ohjattuna tuotteen toteutukseen.  

 

- käyttää tekstiilien perinnetietoa tuotteen 
toteutukseen. 

- käyttää sekä soveltaa tekstiilien perinnetie-
toa tuotteen toteutukseen. 

2.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon osan suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

- ratkaisee ohjattuna työtehtävissä 
syntyneitä ongelmatilanteita 

- ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongel-
matilanteita ja tekee valintoja palautteen 
mukaisesti 

- ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongel-
matilanteita sekä tekee itsenäisesti valin-
toja ja päätöksiä  
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Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

- tekee vastuullaan olevat tehtävät 
osittain ohjattuna ja toimii yhteis-
työssä työpaikan jäsenten kanssa 

 

- tekee vastuullaan olevat tehtävät ja toimii 
yhteistyössä työpaikan jäsenten kanssa 

- tekee itsenäisesti vastuullaan olevat tehtä-
vät ja toimii yhteistyökykyisesti työpaikan 
jäsenten kanssa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

- noudattaa ohjattuna työpaikan 
työturvallisuusohjeita ja huolehtii 
työympäristön siisteydestä 

 

- noudattaa työpaikan työturvallisuusoh-
jeita ja huolehtii työympäristön siistey-
destä 

- noudattaa työpaikan työturvallisuusohjeita 
ja huolehtii omatoimisesti työympäristön 
siisteydestä 

Ammattietiikka - toimii ohjattuna ammatin arvope-
rustan mukaisesti. 

 

- toimii ammatin arvoperustan mukaisesti. - sitoutuu työhönsä ammatin arvoperustan 
mukaisesti. 

 
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

TUTKINNON OSA 2. 4. 18. 4 Perinnetekstiilin valmistaminen 

Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu tässä asiakirjassa. 

Tutkinnon osan toteutus    Arviointi 
  

Ajoitus 

Jaksotus Toteutustapa  
Perinneteks-
tiilin valmis-
taminen, 15 
osp 
 
 
Tutkinnon 
osaan sisäl-
tyy opintojen 
ohjausta  
 
 
 

Perinnetekstiilin valmistamiseen liittyvät 
tiedot ja taidot opiskellaan käsi- ja taide-
teollisuusalan työpaikassa. 
 
Opitaan: 
 
- valmistamalla perinnetekstiilejä.  
- etsimällä lähdeaineistoista tietoa pe-

rinnetekstiilien historiasta, valmistus-
tavoista, rakenteista ja materiaa-
leista. 

- käyttämällä perinteisiä työmenetel-
miä ja -välineitä. 

- valitsemalla materiaalit käyttötarkoi-
tuksen mukaan. 

- laatimalla kankaiden sidosrakenteet 
ja työohjeet toteutukseen ja tallenta-
malla niitä 

- noudattamalla kestävän kehityksen 
toimintatapoja. 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien valmistuttua palaute- ja arviointikeskuste-
luna. Oppimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, ku-
ten vertaisarviointia.  
Opiskelija arvioi työskentelyään ja valmistamiaan tuotteita suhteessa tavoitteisiin 
ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 
 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaa-
mista, joka osoitetaan tekstiilin valmistamisena työpaikassa. 
 
Näytön arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm:: 
- tekstiilin valmistaminen 
- tiedon hankinta ja käyttö 
- työmenetelmien ja -välineiden valinta ja käyttö 
- materiaalien valinta ja taloudellinen käyttö 
- itsearviointi 

Tutkinnon osa 
toteutetaan 1., 
2. ja / tai 3. luku-
vuoden aikana. 
 
Näyttö ja arvi-
ointi toteutetaan 
1., 2. ja / tai 3. 
lukuvuoden ai-
kana.  
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- noudattamalla työskentelyssä työtur-
vallisuusohjeita ja aikatauluja sekä 
huolehtimalla työympäristön siistey-
destä. 

- arvioimalla omaa työtä ja työskente-
lyä. 

- ottamalla huomioon tekstiilialan arvo-
perustan. 

 
 

- oppiminen ja ongelmanratkaisutaito 
- vuorovaikutus ja yhteistyö 
- terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
- tekstiilialan arvoperustan mukaan toimiminen 
 
Muu arviointi: 
siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida näytössä osoit-
taa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaaminen keskustelussa, johon 
osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. 
 
Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön 
arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat 
yhdessä. 
 

Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen 

 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioin-
nista.  
 
Arvosanasta päättää opettaja/t. 

 

2.4.18. 5 Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus, 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 suunnitella ja valmistaa alan tuotesarjan valitulle kohderyhmälle / asiakkaalle 

 hankkia tietoa kohderyhmän / asiakkaan tarpeista ja erityispiirteistä 

 hyödyntää 3D-mallinnusohjelmia tuotteen suunnittelussa 

 laskea tuotteen valmistuskustannuksia ja tehdä hinnoittelulaskelmia 

 hyödyntää CNC-jyrsintää tai muita pikavalmistusmenetelmiä tuotteen valmistuksessa 

 käyttää sarjatyömenetelmiä tuotteen valmistuksessa  

 huomioida tuotteiden muotoilussa ja valmistuksessa työmenetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet 

 huoltaa käytettäviä työvälineitä, koneita ja laitteita 

 organisoida ja aikatauluttaa sarjatyövalmistusta 

 neuvotella asiakkaan, tilaajan tai yhteistyökumppanin kanssa tuotteen suunnittelusta, kustannuksista ja valmistuksesta 

 työskennellä laadittujen sopimusten mukaisesti. 
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Arviointi 
 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Sarjatuotteen suunnit-
teluprosessin toteutta-
minen 

Opiskelija 

- toteuttaa tuotesuunnitelmia käyt-

täen ohjatusti soveltuvaa 3D-mallin-

nusohjelmaa  

- toteuttaa tuotesuunnitelmia ohjeen mu-

kaan, käyttäen soveltuvaa 3D- mallinnus-

ohjelmaa  

- toteuttaa tuotesuunnitelmia käyttäen itse-

näisesti soveltuvaa 3D - mallinnusohjelmaa 

- hankkii ohjatusti tietoa suunnittelu-

prosessiin asiakkaan ja / tai kohde-

ryhmän tarpeista  

- hankkii tietoa suunnitteluprosessiin asiak-

kaan ja / tai kohderyhmän tarpeista  

- hankkii tarvittavan tiedon suunnitteluproses-

siin asiakkaan ja / tai kohderyhmän tar-

peista ja erityispiirteistä 

 - huomioi ohjatusti tuotteelle asetetut 

vaatimukset tuotteen suunnittelussa 

ja työmenetelmien valinnassa  

- huomioi ohjeen mukaan tuotteelle asetetut 

vaatimukset tuotteen suunnittelussa ja 

työmenetelmien valinnassa 

- huomioi itsenäisesti tuotteelle asetetut vaa-

timukset tuotteen suunnittelussa ja työme-

netelmien valinnassa 

 

Sarjatuotteen val-

mistus 

- hyödyntää ohjattuna tuotesarjan 

valmistusprosessissa CNC-jyrsintää 

tai muita pikavalmistusmenetelmiä 

- hyödyntää ohjeen mukaan tuotesarjan val-

mistusprosessissa CNC-jyrsintää tai muita 

pikavalmistusmenetelmiä 

- hyödyntää itsenäisesti tuotesarjan valmis-

tusprosessissa CNC-jyrsintää tai muita pi-

kavalmistusmenetelmiä  

- käyttää ohjattuna sarjatyömenetel-

miä tuotesarjan valmistuksessa 

- käyttää sarjatyömenetelmiä tuotesarjan 

valmistuksessa 

- käyttää ja kehittää sarjatyömenetelmiä tuo-

tesarjan valmistuksessa 

- huomioi ohjatusti valitun työmene-

telmän rajoitteet ja mahdollisuudet 

tuotteen valmistuksessa   

- huomio ohjeen mukaan valitun työmene-

telmän rajoitteet ja mahdollisuudet tuot-

teen valmistuksessa   

- huomio valitun työmenetelmän rajoitteet ja 

mahdollisuudet tuotteen valmistuksessa   
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- arvioi ohjatusti työskentelyään ja 

tuotteen laatua suhteessa tavoittei-

siin 

- arvioi työskentelyään ja tuotteen laatua 

suhteessa tavoitteisiin 

- arvioi ja kehittää tuotettaan sekä työskente-

lyään laatutavoitteiden saavuttamiseksi 

2. Työmenetelmien, 

-välineiden ja materi-

aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien ja 

materiaalien valinta 

ja käyttö 

- valitsee ohjattuna tuoteideaan ja 

tuotteen käyttötarkoitukseen sovel-

tuvia työmenetelmiä ja materiaaleja 

sekä käyttää ohjattuna niitä talou-

dellisesti 

- valitsee ohjeen mukaan tuoteideaan ja 

tuotteen käyttötarkoitukseen soveltuvia 

työmenetelmiä ja materiaaleja sekä käyt-

tää niitä taloudellisesti  

- valitsee tuoteideaan ja tuotteen käyttötar-

koitukseen soveltuvia työmenetelmiä ja ma-

teriaaleja sekä käyttää niitä taloudellisesti 

Työvälineiden huolto - huoltaa ohjattuna työvälineitä, ko-

neita ja laitteita 

- huoltaa työvälineitä, koneita ja laitteita - huoltaa oma-aloitteisesti työvälineet, koneet 

ja laitteet 

3. Työn perustana 

olevan tiedon hal-

linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammattialan lasku-

toimitukset 

- laskee ohjattuna tuotteen valmistuk-

seen liittyviä laskutoimituksia 

- laskee ohjeen mukaan tuotteen valmistuk-

seen liittyviä laskutoimituksia 

- laskee itsenäisesti tuotteen valmistukseen 

liittyviä laskutoimituksia 

Kustannuslaskenta 

ja hinnoittelu 

- laskee ohjattuna kustannus- ja hin-

noittelulaskelmia 

- laskee kustannus- ja hinnoittelulaskelmia - tekee vaihtoehtoisia kustannus- ja hinnoitte-

lulaskelmia 

Työn organisointi - organisoi ja aikatauluttaa ohjatusti 

sarjatyövalmistusta 

- organisoi ja aikatauluttaa tarkoituksenmu-

kaisesti sarjatyövalmistusta 

- organisoi ja aikatauluttaa tarkoituksenmu-

kaisesti ja joustavasti sarjatyövalmistusta 

Sopimusten laadinta - laatii ohjatusti työn suunnitteluun ja - laatii työn suunnitteluun ja / tai valmistami- - laatii työn suunnitteluun ja / tai valmistami-

seen liittyviä sopimuksia huomioiden alan 
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/ tai valmistamiseen liittyviä sopi-

muksia 

seen liittyviä sopimuksia huomioiden ohja-

tusti alan sopimuskäytänteen 

sopimuskäytänteen 

2.  Elinikäisen oppi-

misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongel-

manratkaisu 

- käyttää työssään tuttuja ratkaisuja - ideoi ja tuottaa työssään toimivia ratkai-

suja 

- ideoi ja tuottaa työssään toimivia ja uusia 

ratkaisuja 

Vuorovaikutus ja yh-

teistyö 

- toimii ohjattuna vuorovaikutustilan-

teissa  

- toimii vuorovaikutustilanteissa rakenta-

vasti 

- toimii vuorovaikutustilanteissa rakentavasti 

ja yhteistyötä edistäen  

Ammattietiikka 

 

- noudattaa ohjatusti sovittuja aika-

tauluja ja laadittuja sopimuksia 

- noudattaa sovittuja aikatauluja ja laadittuja 

sopimuksia  

- toimii ohjatusti alan ammattietiikan mukai-

sesti 

 

 

- toimii alan ammattietiikan mukaisesti 

Terveys, turvallisuus 

ja  

toimintakyky  

- käyttää ohjatusti työssään toiminta-

kykyä ja terveydentilaa ylläpitäviä 

työtapoja 

- käyttää työssään toimintakykyä ja tervey-

dentilaa ylläpitäviä työtapoja 

- kehittää omaa ja työympäristönsä turvalli-

suutta, ergonomiaa ja toimintakykyä 

 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 

TUTKINNON OSA 
 

2. 4. 18. 5 Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus 

Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu tässä asiakirjassa. 

Tutkinnon osan toteutus    Arviointi 
  

Ajoitus 

Jaksotus Toteutustapa    
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Tietokone- 
avusteinen 
suunnittelu  
ja valmistus, 
15 osp 
 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto - oh-
jausta ja yrit-
täjyyttä. 
 
 
 
 

Alan tuotteiden tietokoneavusteista 
suunnittelua ja valmistusta opiskellaan 
tuotesuunnittelun sekä yrittäjyyden muo-
dostamina oppimiskokonaisuuksina. 
 
Lähiopiskelun lisäksi tutkinnon osa sisäl-
tää itsenäistä työskentelyä. 
 
Tutkinnon osaan voi liittyä vierailuja 
esim. alan näyttelyihin, yrityksiin, tapah-
tumiin tai messuille. 
 
Opitaan:  
- neuvottelemalla asiakkaan, tilaajan 

tai yhteistyökumppanin kanssa tuot-

teelle asetettavista vaatimuksista.  

- tutustumalla alan sopimuskäytäntei-

siin ja noudattamalla laadittuja sopi-

muksia. 

- huomioimalla alan tuotteiden suunnit-

telussa asiakkaan, tilaajan tai yhteis-

työkumppanin tuotteelle asettamat 

vaatimukset. 

- hankkimalla tietoa kohderyhmän tar-

peista ja erityispiirteistä ja huomioi-

malla ne tuotteen suunnittelussa. 

- tutustumalla tietokoneavusteiseen 

suunnitteluun ja käyttämällä tuottei-

den suunnittelussa soveltuvia 3D - 

mallinnusohjelmia. 

- tutustumalla tietokoneavusteiseen 

valmistukseen ja käyttämällä CNC-

jyrsintää tai muita pikavalmistusme-

netelmiä alan tuotteiden valmistuk-

sessa.  

 
Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimisen edistymistä ja an-
taa opiskelijalle palautetta ohjauskeskusteluna 
tutkinnon osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiskelija saa oppimisen arvi-
ointia myös oppimiskokonaisuuksien valmistuttua palaute- ja arviointikeskuste-
luna. Oppimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, ku-
ten vertaisarviointia.  
Opiskelija arvioi työskentelyään ja valmistamiaan tuotteita suhteessa tavoitteisiin 
ja kehittää toimintaansa itsearvioinnin perusteella. 
 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaa-
mista.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tietoko-
neavusteisen suunnittelun ja valmistamisen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Näytön arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm:: 
 
- työprosessin hallinta 
- työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 
- työn perustana olevan tiedon hallinta, kustannuslaskenta ja hinnoittelu sekä 

työn organisointi 
- elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä ammat-

tietiikka. 
 
Muu arviointi: 
- siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytöllä 

osoittaa, arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheen osaamista kirjallisilla, kuvalli-
silla tai menetelmällisillä tehtävillä tai itsearvioinnin tai keskustelun avulla. 

 
Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näytön 
arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat 
yhdessä. 
 
 

Tutkinnon osa 
toteutetaan 2. 
tai 3. lukuvuo-
den aikana. 
 
 
Näytön arviointi 
toteutetaan 3. 
lukuvuotena op-
pilaitoksessa tai 
alan työssäoppi-
mispaikassa. 
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- tutustumalla alan tuotteiden valmis-

tuksen sarjatyömenetelmiin, kuten 

vahavaluun ja koneellisiin viimeistely-

menetelmiin, sekä käyttämällä niitä 

tuotteiden valmistuksessa. 

- huomioimalla tuotteiden muotoilussa 

valmistusmenetelmien mahdollisuu-

det ja rajoitteet. 

- laskemalla tuotteen valmistuskustan-

nuksia. 

- tekemällä hinta-arvion tuotteesta. 

- ratkaisemalla valmistukseen liittyviä 

ongelmatilanteita ja kehittämällä työ-

menetelmiä. 

- huoltamalla käytettäviä työvälineitä, 

koneita ja laitteita.  

Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytyminen: 

 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioin-
nista.  
 
Arvosanasta päättää opettaja/t. 

 
 

3 Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

Tutkintoon kuuluvana opiskelija suorittaa 35 osaamispisteen laajuisesti yhteisiä tutkinnon osia. Niistä pakollisia tutkinnon osia on 19 osaamiseen laajui-
sesti ja valinnaisia tutkinnon osia 16 osaamispisteen laajuisesti.  Yhteisten tutkinnon osien arviointi- ja toteutussuunnitelmat sekä niiltä osin kuin perus-
teissa ei ole, tavoitteet ja arviointikriteerit ovat OSAOn yksiköillä yhteiset ja niistä on tehty erillinen dokumentti. 
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4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Ammatilliset tutkinnon osat 

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala 
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala 

4.1.1 Käsi- ja taideteollisuusalan syventävät erityistekniikat ja –materiaalit, 5 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  
 
Opiskelija osaa 

 hankkia tietoa käytettävistä erityistekniikoista ja -materiaaleista tai työmenetelmistä 

 tehdä materiaali-, rakenne- ja/tai tekniikkakokeiluja ja valita niistä tuotteisiin tai työprosessiin sopivat 

 käyttää suunnittelemaansa tuotteeseen ja/tai työprosessiin soveltuvaa erityistekniikkaa ja/tai -materiaalia  

 suunnitella ja valmistaa tuotteen tai piensarjan tai toteuttaa työprosessin valitsemallaan erikoistekniikalla ja/tai -materiaalilla 

 
Arviointi  
 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 
 

1.Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

 Opiskelija  

 
Tuotteen tai työ-
prosessin 
suunnittelu ja työ-
menetelmien va-
linta 

- suunnittelee ohjattuna tuot-
teen sekä valitsee työmene-
telmät tai valitsee ohjattuna 
työmenetelmät työproses-
siin 

- osin ohjatusti suunnittelee tuotteen 
tai piensarjan ja valitsee työmenetel-
mät  
tai osin ohjatusti valitsee työmenetel-
mät työprosessiin 

- suunnittelee tuotteen tai piensarjan ja 
valitsee työmenetelmät ja kehittää 
omaa työskentelyään  
tai valitsee työmenetelmät työprosessiin 
ja kehittää omaa työskentelyään  
 



 52 

 
Tuotteen valmistus 
tai työprosessin to-
teutus 

- valmistaa ohjattuna tuotteen 
/ 

- toteuttaa ohjattuna työpro-
sessin 

 

- valmistaa tuotteen tai piensarjan ja 
kokeilee eri valmistustapoja 
/ 

- toteuttaa työprosessin 
 

- valmistaa tuotteen tai piensarjan sekä 
kehittää valmistustapoja 

/ 
- toteuttaa työprosessin kehittäen sitä 

Palautteen vas-
taanotto ja arviointi  
 

- vastaanottaa palautetta 
- arvioi ohjatusti työskentely-

ään ja/tai tuotteen laatua 
suhteessa tavoitteisiin. 

- vastaanottaa palautetta ja kehittää 
tuotteitaan ja/tai työskentelyään 

- arvioi työskentelyään ja/tai tuotteen 
laatua suhteessa tavoitteisiin. 

- vastaanottaa palautetta ja kehittää tuot-
teitaan ja/tai työskentelyään sekä pe-
rustelee valinnat 

- arvioi ja kehittää tuotettaan ja/tai työs-
kentelyään itsenäisesti laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 

Materiaalien ja työ-
tekniikoiden valinta 
ja käyttö 
 
 
 
 

- valitsee ohjattuna työhön 
materiaalit ja työtekniikat 

 
 
 
 

- tutustuu erilaisiin materiaaleihin, työ-
tekniikoihin ja osin ohjattuna kokei-
lee niitä 

- tutustuu, kokeilee ja valitsee esteetti-
seen ilmaisuun ja rakenteellisiin ratkai-
suihin sopivat materiaalit ja työtekniikat 
 

- käyttää ohjattuna tuotteen / 
työprosessin toteuttamiseen 
soveltuvia työmenetelmiä ja 
–välineitä 
 

- käyttää osin ohjattuna tuotteen / työ-
prosessin toteuttamiseen soveltuvia 
työmenetelmiä ja -välineitä 

- käyttää tuotteen / työprosessin toteutta-
miseen soveltuvia työmenetelmiä ja - 
välineitä  

- valitsee ohjattuna tuoteide-
aan ja tuotteen käyttötarkoi-
tukseen, työprosessiin tai 
työkohteeseen sopivia ma-
teriaaleja ja käyttää ohjat-
tuna niitä taloudellisesti. 
 

- valitsee tuoteideaan ja tuotteen käyt-
tötarkoitukseen, työprosessiin tai 
työkohteeseen sopivia materiaaleja 
ja käyttää niitä taloudellisesti. 

- valitsee tuoteidean ja tuotteen käyttö-
tarkoitukseen, työprosessiin tai työkoh-
teeseen ja tyyliin sopivia materiaaleja 
sekä käyttää niitä taloudellisesti. 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 
 
 

Opiskelija  
 

Ammatillisen osaa-
misen käyttö 

- käyttää ohjattuna ammatillista 
osaamistaan 

- käyttää ammatillista osaamistaan - käyttää ammatillista osaamistaan sekä 
täydentää sitä erikoisosaamisella 

Tiedon hankinta ja 
käyttö 

- hankkii ohjattuna tietoa vaih-
toehtoisista valmistusmene-
telmistä ja materiaaleista tai 
työmenetelmistä. 

- hankkii tietoa vaihtoehtoisista valmis-
tusmenetelmistä ja materiaaleista tai 
työmenetelmistä sekä käyttää tietoa 
ohjattuna toteutukseen. 

- hankkii tietoa vaihtoehtoisista valmistus-
menetelmistä ja materiaaleista tai työme-
netelmistä sekä soveltaa tietoa toteutuk-
seen perustellen valintansa. 
 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 
 
 

- ratkaisee ohjattuna työssä 
syntyneitä ongelmatilanteita 

- ratkaisee työssä syntyneitä ongel-
matilanteita 

- ratkaisee työssä syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä perustelee valintansa ja 
tekee päätöksiä 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

- toimii työyhteisön jäsenenä - toimii työyhteisön jäsenenä vastuulli-
sesti 

- toimii työyhteisön jäsenenä vastuulli-
sesti ja sen toimintaa kehittäen 
 

Ammattietiikka - noudattaa ohjattuna työoh-
jeita, aikatauluja ja sopimuk-
sia 

- noudattaa osin ohjattuna työohjeita, 
aikatauluja ja sopimuksia 
 

- noudattaa työohjeita, aikatauluja ja so-
pimuksia  

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

- ottaa ohjatusti huomioon 
työergonomian 

- ottaa ohjeiden mukaisesti huomioon 
työergonomian  
 

- ottaa oma-aloitteisesti huomioon työer-
gonomian 

- noudattaa työturvallisuusoh-
jeita 

- noudattaa työturvallisuusohjeita - noudattaa työturvallisuusohjeita, kehit-
tää työturvallisuutta 
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- huolehtii ohjatusti työympä-
ristön siisteydestä. 

- huolehtii ohjeen mukaan työympäris-
tön siisteydestä. 

- huolehtii työympäristön siisteydestä 
oma-aloitteisesti sekä kehittää omia 
työskentelytapojaan. 
 

 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 

TUTKINNON OSA 
 

4.1.1 Syventävät erityistekniikat ja materiaalit  
 

Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointi kriteerit on kuvattu tässä asiakir-
jassa.  

Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvitta-
essa) 

  Arviointi 
  

Ajoitus 

Jaksotus 
   

Toteutustapa    

Syventävät 
erikoisteknii-
kat ja materi-
aalit, 5 osp 
 
 
Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 
 
 

 

Tutkinnon osan tietoja ja taitoja opiskel-
laan tuotesuunnittelun, tuotteen valmis-
tuksen tai työprosessin suunnittelun ja 
toteutuksen muodostamina oppimiskoko-
naisuuksina. 
 
Oppiminen toteutuu ohjattuna lähiopiske-
luna ja itsenäisesti opiskellen tai työssä-
oppien.  

  
Opitaan  
- tutkimalla eri materiaalin ominaisuuksia 
ja käyttöä sekä kokeilemalla eri työstö-
tekniikoita/erikoistekniikoita  
- hankkimalla tietoa materiaaleista ja nii-
den ominaisuuksista  
- perehtymällä käytettävään erityistek-
niikkaan  
- suunnittelemalla ja toteuttamalla tuot-
teita/työprosessia valitulla erityisteknii-
kalla ja/tai materiaalilla huomioiden alan 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja mahdollinen työpaikkaohjaaja seuraavat opiskelijan oppimisen edis-
tymistä ja antavat opiskelijalle palautetta tutkinnon osan toteutuksen ja työsken-
telyn ajan.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa 
itsearvioinnin perusteella. Oppimisen arviointiin voidaan käyttää myös muita arvi-
ointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen osaa-
minen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tässä asiakir-
jassa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää muulla 
osaamisen arvioinnilla.  

 

Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 3. 
opintovuoden 
aikana, tai yk-
silöllisesti opis-
kelijan henkilö-
kohtaisen 
opiskelusuun-
nitelman mu-
kaisesti.  
.  
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laatuvaatimukset: esteettisyys, ekologi-
suus, ekonomisuus, eettisyys ja ergono-
misuus 
- valitsemalla työhön sopivimmat työme-
netelmät, työvälineet ja materiaalit  
- työskentelemällä työturvallisesti ja er-
gonomisesti vaihtelevissa työtilanteissa  
- toimimalla vuorovaikutustilanteissa työ-
yhteisön ja ryhmän jäsenenä sekä suun-
nittelemalla omaa ja/tai työryhmän työtä 
ja työsuoritusta.  

 

Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdol-
linen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdolli-
nen työelämän edustaja arviointikeskustelussa. 
 

 

 
 

Etenemisen ehdot 
 

Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: 

 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesta muusta osaamisen ar-
vioinnista. 
 
Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 

 

4.1.2 Käsi- ja taideteollisuusalan soveltavat erityistekniikat ja –materiaalit, 5 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija osaa 

- hankkia tietoa käytettävästä erityistekniikasta ja/tai materiaalista  

- tehdä materiaali-, rakenne- ja/tai tekniikkakokeiluja ja valita niistä tuotteisiin/työprosessiin sopivimmat 

- soveltaa käyttämäänsä erikoistekniikkaa tai -materiaalia tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa tai työprosessissa 

- kehittää kädentaitojaan ja työskentelyään 

- suunnitella tuotteen ja/tai piensarjan tai työprosessin  

- valmistaa käsityötuotteita ja/tai piensarjan tai toteuttaa valitun työprosessin 

 
Arviointi  
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 
 

1.Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 

Tuotteen/piensar-
jan/ tai työproses-
sin 
suunnittelu ja työ-
menetelmien va-
linta 

- ohjattuna suunnittelee tuotteen/ 
piensarjan ja valitsee työmenetel-
mät  
tai ohjattuna valitsee työmenetel-
mät työprosessiin 

- osin ohjatusti suunnittelee tuot-
teen/piensarjan ja valitsee työmene-
telmät  
tai osin ohjatusti valitsee työmenetel-
mät työprosessiin 

- suunnittelee tuotteen/ piensarjan ja 
valitsee työmenetelmät ja kehittää 
omaa työskentelyään 
tai valitsee työmenetelmät työproses-
siin ja kehittää omaa työskentelyään 
 

Tuotteen tai pien-
sarjan valmistus tai 
työprosessin toteu-
tus 

- valmistaa ohjattuna tuotteen / 
- toteuttaa ohjattuna työprosessin 

- kokeilee eri valmistustapoja ja val-
mistaa osin ohjattuna tuotteen tai 
piensarjan / 

- kokeilee eri työmenetelmiä ja toteut-
taa osin ohjattuna työprosessin 

- valmistaa tuotteen tai piensarjan sekä 
kehittää valmistustapoja / 

- toteuttaa työprosessin kehittäen työ-
menetelmiä 

Palautteen vas-
taanotto ja arviointi  
 

- vastaanottaa palautetta  
- arvioi ohjatusti työskentelyään ja 

/tai tuotteen laatua suhteessa ta-
voitteisiin. 

- vastaanottaa palautetta ja kehittää 
tuotteitaan ja/tai työmenetelmiään  

- arvioi työskentelyään ja /tai tuotteen 
laatua suhteessa tavoitteisiin. 

- vastaanottaa palautetta ja kehittää 
tuotteitaan ja/tai työmenetelmiään 
sekä perustelee valinnat.  

- arvioi ja kehittää tuotettaan ja /tai 
työskentelyään itsenäisesti laatuta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 

Materiaalien ja työ-
tekniikoiden ko-
keilu 
 
 

- kokeilee ohjattuna materiaaleja 
ja/tai työtekniikoita 

 

- valitsee ja kokeilee osin ohjattuna 
esteettiseen ilmaisuun ja rakenteel-
lisiin ratkaisuihin sopivat materiaalit 
ja/tai työtekniikat 
 

- kokeilee ja valitsee esteettiseen il-
maisuun ja rakenteellisiin ratkaisui-
hin sopivia materiaaleja ja/tai työtek-
niikoita 
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- käyttää ohjattuna tuotteen tai 
työprosessin toteuttamiseen so-
veltuvia työmenetelmiä ja -väli-
neitä 

- käyttää osin ohjattuna tuotteen   tai 
työprosessin toteuttamiseen sovel-
tuvia työmenetelmiä ja –välineitä 
 

- käyttää tuotteen tai työprosessin to-
teuttamiseen soveltuvia työmenetel-
miä ja - välineitä  

- valitsee ohjattuna tuoteideaan, 
tuotteen käyttötarkoitukseen tai 
työkohteeseen sopivia materiaa-
leja ja käyttää ohjattuna niitä ta-
loudellisesti 

- valitsee tuoteideaan, tuotteen käyt-
tötarkoitukseen tai työkohteeseen 
sopivia materiaaleja ja käyttää osin 
ohjattuna niitä taloudellisesti 
 

- valitsee tuoteideaan, tuotteen käyttö-
tarkoitukseen tai työkohteeseen ja 
tyyliin sopivia materiaaleja käyttää 
niitä taloudellisesti 

Työmenetelmän 
soveltava valinta ja 
käyttö 
 

- käyttää ohjattuna työskentelyyn 
soveltuvaa työtapaa. 

- käyttää osin ohjattuna työskente-
lyyn soveltuvaa työtapaa ja kehit-
tää työskentelyään. 

- käyttää työskentelyyn soveltuvaa 
työtapaa ja kerää tietoa kehittääk-
seen työskentelyään ja ilmaisuta-
paansa. 
 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 
 
 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  
 

Ammatillisen osaa-
misen käyttö 

- käyttää ohjattuna ammatillista 
osaamistaan 

- käyttää ammatillista osaamistaan - käyttää ammatillista osaamistaan 
sekä täydentää sitä erikoisosaami-
sella 

Tiedon hankinta ja 
käyttö 

- hankkii ja käyttää ohjattuna tietoa 
vaihtoehtoisista valmistusmenetel-
mistä ja/tai materiaaleista 

- hankkii tietoa vaihtoehtoisista val-
mistusmenetelmistä ja/tai materiaa-
leista sekä käyttää tietoa ohjattuna 
toteutukseen 

- hankkii tietoa vaihtoehtoisista valmis-
tusmenetelmistä ja/tai materiaaleista 
sekä soveltaa tietoa toteutukseen pe-
rustellen valintansa 
 

Estetiikan hyödyn-
täminen toteutuk-
sessa 

- käyttää ohjattuna tila-, muoto- 
ja/tai värisommittelua tuotteen 
suunnittelussa ja valmistuksessa 
tai työn suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. 

- käyttää osin ohjattuna tila-, muoto- 
ja/tai värisommittelua tuotteen suun-
nittelussa ja valmistuksessa tai työn 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

- käyttää tila-, muoto- ja/tai värisommit-
telua tuotteen suunnittelussa ja val-
mistuksessa tai työn suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 
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Opiskelija  

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 
 
 

- ratkaisee ohjattuna työssä synty-
neitä ongelmatilanteita 

- ratkaisee työssä syntyneitä ongel-
matilanteita 

- ratkaisee työssä syntyneitä ongelma-
tilanteita sekä perustelee valintansa ja 
tekee päätöksiä 
 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

- toimii työyhteisön jäsenenä - toimii työyhteisön jäsenenä vastuulli-
sesti 

- toimii työyhteisön vastuullisena jäse-
nenä sen toimintaa kehittäen 
 

Ammattietiikka - noudattaa ohjattuna työohjeita, ai-
katauluja ja sopimuksia 

- noudattaa osin ohjattuna työohjeita, 
aikatauluja ja sopimuksia 
 

- noudattaa työohjeita, aikatauluja ja 
sopimuksia  

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

- ottaa ohjatusti huomioon työer-
gonomian 

- ottaa ohjeiden mukaisesti huomioon 
työergonomian  
 

- ottaa oma-aloitteisesti huomioon työ-
ergonomian 

- noudattaa työturvallisuusohjeita - noudattaa työturvallisuusohjeita - noudattaa työturvallisuusohjeita, ke-
hittää työturvallisuutta 
 

- huolehtii ohjatusti työympäristön 
siisteydestä. 

- huolehtii ohjeen mukaan työympä-
ristön siisteydestä. 
 

- huolehtii työympäristön siisteydestä 
oma-aloitteisesti. 

 
 
Tutkinnon osan toteutus ja arviointisuunnitelma: 

 

TUTKINNON OSA 
 

4.1.2 Soveltavat erityistekniikat ja -materiaalit, 5 osp 

Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset on kuvattu tässä asiakirjassa 

Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Tutkinnon osan arviointimenetelmät 
(ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) 

Ajoitus 

Jaksotus 
(nimi ja laa-
juus osp) 

Toteutustapa (miten opiskelija voi saa-
vuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset 
ja tavoitteet) 

Soveltavat 
erityisteknii-
kat ja -mate-
riaalit 5 osp 

Tutkinnon osan tietoja ja taitoja opiskellaan 
tuotesuunnittelun, tuotteen valmistuksen tai 
työprosessin suunnittelun ja toteutuksen 
muodostamina oppimiskokonaisuuksina. 

Oppimisen arviointi:  
Opettaja ja mahdollinen työpaikkaohjaaja seuraavat opiskelijan oppimisen 
edistymistä ja antavat opiskelijalle palautetta tutkinnon osan toteutuksen ja 
työskentelyn ajan.  

Tutkinnon osa 
toteutetaan ja 
arvioidaan 3. 
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Tutkinnon 
osa sisältää 
opinto-oh-
jausta. 
 

 
 
 

Oppiminen toteutuu ohjattuna lähiopiskeluna 
ja itsenäisesti opiskellen tai työssäoppien.  
 Opitaan 
- toteuttamalla ja suunnittelemalla tuotteita 

tai työprosesseja ammattialan erikoisma-
teriaaleista ja/tai ammattialan erityisteknii-
koita hyödyntäen 

- hankkimalla tietoa materiaaleista ja niiden 
ominaisuuksista tai hankkimalla tietoa 
työmenetelmistä 

- käyttämällä erityistekniikoita ja/tai erikois-
materiaaleja  

- soveltamalla opittua tietoa ja taitoa tuot-
teen suunnitteluun ja valmistukseen tai 
työprosessin suunnitteluun ja toteutuk-
seen 

- suunnittelemalla ja toteuttamalla tuotteita 
tai työprosesseja huomioiden alan laatu-
vaatimukset: esteettisyys, ekologisuus, 
ekonomisuus, eettisyys ja ergonomisuus 

- valitsemalla työhön sopivimmat työmene-
telmät, työvälineet ja materiaalit 

- työskentelemällä työturvallisesti ja er-
gonomisesti vaihtelevissa työtilanteissa  

-  toimimalla vuorovaikutustilanteissa työ-
yhteisön ja ryhmän jäsenenä sekä suun-
nittelemalla omaa ja/tai työryhmän työtä 
ja työsuoritusta. 

 

Opiskelija arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja kehittää toimin-
taansa itsearvioinnin perusteella. Oppimisen arviointiin voidaan käyttää 
myös muita arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Osaamisen arviointi: 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Työtä teh-
dään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tässä 
asiakirjassa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä teke-
mällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täyden-
tää muulla osaamisen arvioinnilla.  
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja 
mahdollinen työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja 
mahdollinen työelämän edustaja arviointikeskustelussa. 

 

opintovuoden ai-
kana, tai yksilöl-
lisesti opiskeli-
jan henkilökoh-
taisen opiskelu-
suunnitelman 
mukaisesti.  
 

 
 
 

Etenemisen ehdot 
 

Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: 

 Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja mahdollisesta muusta osaamisen 
arvioinnista. 
Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 
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5. Arviointi 

Oulun seudun ammattiopisto määrittelee arvioinnin toteuttamisen toimintatavat tässä asiakirjassa ja opetussuunnitelman yhteisessä osassa.  
 
Arviointitoimikunnan 12.5.2015 hyväksymä suunnitelma tutkinnon osien arvioinnista ja tutkintoon sisältyvistä näytöistä  
 
Oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Oppimisen arvioin-
nilla tarkoitetaan opiskelijan osaamisen kehittymisen seurantaa ja arviointia opiskelun aikana sekä opiskelijalle osaamisen kehittymisestä annet-
tavaa palautetta. 
 
Osaamisen arvioinnissa arvioidaan hallitseeko opiskelija tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Osaami-
sen arvioinnissa arvioidaan osaamisen tasoa, josta annetaan arviointiasteikon mukainen arvosana. Opiskelijalla on oikeus uusia osaamisen 
osoittaminen tai korottaa arvosanaa.  
 

 
TUTKINNON OSA 

 
OPPIMISEN ARVIOINTI 

OSAAMISEN ARVI-
OINNIN SUUNNI-
TELTU AJANKOHTA 
JA SUORITTAMIS-
PAIKKA 

 
OSAAMISEN ARVIOINTI 

 
2.1 Pakolliset tutkinnon osat 

 
2.1.1 Asiakaslähtöinen valmistami-
nen, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 suunnitella omaa työtään  

 valmistaa tuotteen tai palvelun  

 arvioida ja kehittää omaa toimin-
taansa  

 työskennellessään ottaa huomioon 
asetetut laatutavoitteet  

 valita materiaalit 

 laskea materiaalien kulutuksen 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla asia-
kaslähtöisen valmistamisen työtehtä-
vissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-
teita ja kriteereitä. 
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 tehdä hinta-arvion ja tarjouksen  

 neuvotella asiakkaan kanssa  

 esitellä toteutusvaihtoehtoja  

 esitellä valintojen vaikutusta toteu-
tukseen 

 havainnollistaa tuotetta tai palvelua  

 sopia asiakastapaamisista 

 noudattaa työaikoja ja aikatauluja 

 noudattaa työstä annettuja työturval-
lisuusohjeita. 

 

tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 oman työn suunnitteleminen 

 tuotteen tai palvelun valmistaminen 

 oman toiminnan arvioiminen ja kehittämi-
nen 

 asetettujen laatutavoitteiden huomioiminen 
työskentelyssä 

 materiaalien valitseminen  

 materiaalien kulutuksen laskeminen, hinta-
arvion ja tarjouksen tekeminen 

 asiakastapaamisista sopiminen 

 asiakkaan kanssa neuvotteleminen sekä 
toteutusvaihtoehtojen ja valintojen vaiku-
tusten esitteleminen ja havainnollistaminen 
asiakkaalle 

 työaikojen ja aikataulujen sekä työturvalli-
suusohjeiden noudattaminen 

 taloudellisesti ja kustannustehokkaasti toi-
miminen.  

 
 

 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.1.2 Kulttuurilähtöinen valmistami-
nen, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 suunnitella ja valmistaa kulttuuriläh-
töisen tuotteen tai palvelun  

 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä 
työmenetelmiä ja -välineitä  

 hankkia asiantuntijan apua  

 ratkaista ongelmatilanteita  

 toimia ja tehdä ammattityötä eri kult-
tuuritaustaisten kanssa 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla kulttuu-
rilähtöisen valmistamisen työtehtävissä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 
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 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilai-
sia näkökantoja  

 noudattaa tehtyjä sopimuksia 

 noudattaa työaikoja ja aikatauluja 

 noudattaa työstä annettuja työturval-
lisuusohjeita. 

 

tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun 
suunnitteleminen ja valmistaminen 

 kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -väli-
neiden valitseminen ja käyttäminen 

 tehtyjen sopimusten, työaikojen ja aikatau-
lujen noudattaminen 

 työstä annettujen työturvallisuus-ohjeiden 
noudattaminen. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 
 
 
 
 

 
2.2 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat  

 
2.2.1 Tuotteen suunnittelu, 15 osp  

 
Opiskelija osaa 

 toteuttaa ammattialan tavanmukaisia 
suunnitelmia 

 dokumentoida suunnitteluprosessin 

 käyttää suunnittelun ja dokumentoin-
nin työmenetelmiä, -välineitä ja materi-
aaleja 

 valita valmistusmenetelmän, materiaa-
lit ja tarvikkeet suunniteltuun tuottee-
seen 

 käyttää suunnitelmia vuorovaikutusti-
lanteissa 

 ratkaista suunnitelmien ongelmatilan-
teita 

 noudattaa aikatauluja ja tehtyjä sopi-
muksia. 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 ammattialan tavanmukaisten suunnitelmien 
toteuttaminen 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla tuot-
teen suunnittelun työtehtävissä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
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 suunnitteluprosessin dokumentoiminen 

 suunnittelun ja dokumentoinnin työmenetel-
mien, -välineiden ja materiaalien käyttäminen 

 valmistusmenetelmän, materiaalien ja tarvik-
keiden valitseminen suunniteltuun tuottee-
seen 

 suunnitelmien käyttäminen vuorovaikutusti-
lanteissa 

 suunnitelmien ongelmatilanteiden ratkaisemi-
nen 

 aikataulujen ja tehtyjen sopimuksien noudat-
taminen. 

 

Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.2.2 Tuotteen valmistaminen, 45 osp 
 
Opiskelija osaa 

 suunnitella omaa työtään  

 valmistaa tuotteen  

 valita työhön sopivat työmenetelmät 
ja työotteet  

 valmistaa tuotteen käyttäen työoh-
jeita ja -piirustuksia 

 valita ja hankkia tuotteeseen materi-
aalit  

 huoltaa työvälineitä 

 tehdä laskelmia, työohjeita ja työpii-
rustuksia valmistamastaan tuot-
teesta 

 viimeistellä tuotteen luovutuskun-
toon 

 käyttää turvallisia työmenetelmiä  

 noudattaa työturvallisuusohjeita. 
 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 oman työn suunnitteleminen  

 tuotteen valmistaminen 

 työhön sopivien työmenetelmien ja työot-
teiden valitseminen  

 tuotteen valmistaminen käyttäen työohjeita 
ja -piirustuksia 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 1. 
opintovuoden aikana 
tai yksilöllisesti opiske-
lijan henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman 
oppilaitoksessa tai 
alan työtehtävissä toi-
mimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla tuot-
teen valmistamisen työtehtävissä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
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 materiaalien valitseminen ja hankkiminen 
tuotteisiin  

 työvälineiden huoltaminen 

 laskelmien, työohjeiden ja työpiirustuksien 
tekeminen valmistamistaan tuotteista  

 tuotteiden viimeisteleminen luovutuskun-
toon 

 turvallisien työmenetelmien käyttäminen  

 työturvallisuusohjeiden noudattaminen 

 taloudellisesti ja kustannustehokkaasti toi-
miminen. 

 

 

 
2.4 Valinnaiset tutkinnon osat 

 
2.4.1 Asiakaspalvelun ja myyntityön 
toteuttaminen, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 palvella asiakkaita erilaisissa myyn-
nin asiakaspalvelutilanteissa 

 selvittää asiakkaan tarpeet ja odo-
tukset  

 käyttää tietoa myyntituotteista ja pal-
veluista asiakastilanteessa 

 käyttää ammattialan osaamista asia-
kastilanteessa 

 suunnitella myyntitapahtumaa 

 pitää myyntipaikan viihtyisänä ja 
houkuttelevana  

 toimia työyhteisön jäsenenä 

 noudattaa työaikoja.  
 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 asiakkaiden palveleminen erilaisissa 
myyntitilanteissa 

 asiakkaan tarpeiden ja odotuksien selvittä-
minen  

 myyntituotteisiin ja palveluihin liittyvän tie-
don sekä ammattialan osaamisen käyttä-
minen asiakaspalvelutilanteessa 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla asia-
kaspalvelun ja myyntityön toteuttamisen 
työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
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 myyntitapahtuman suunnitteleminen 

 työyhteisön jäsenenä toimiminen 

 työaikojen noudattaminen. 
 
 
 
 
 

vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.4.2 Kulttuurin soveltaminen käsityö-
hön, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 toteuttaa tuotteen valmistuksen ja/tai 
rakentamisen töitä 

 noudattaa kestävän kehityksen toi-
mintatapoja  

 käyttää perinteisiä työmenetelmiä 

 valita työmenetelmät, -välineet ja 
materiaalit toteutukseen  

 käyttää kulttuurista tietoa toteutuk-
seen  

 noudattaa voimassa olevia säädök-
siä ja määräyksiä 

 toimia yhteistyötä tehden  

 ottaa huomioon ammatin arvoperus-
tan. 

 
 
 
 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 tuotteen valmistuksen ja/tai rakentamiseen 
liittyvien töiden toteuttaminen 

 kestävän kehityksen toimintatapojen nou-
dattaminen 

 perinteisten työmenetelmien käyttäminen 

 työmenetelmien, -välineiden ja materiaa-
lien valitseminen toteutukseen  

 kulttuurisen tiedon käyttäminen toteutuk-
seen  

 voimassa olevien säädöksien ja määräyk-
sien noudattaminen 

 yhteistyössä toimiminen 

 ammatin arvoperustan huomioiminen. 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla kulttuu-
rin soveltamisen käsityöhön työtehtä-
vissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-
teita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
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2.4.3 Ohjaustoiminnan toteuttaminen, 
15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 suunnitella ja laatia tavoitteet oh-
jaukselle 

 ohjata ja neuvoa ammattityön teke-
mistä 

 arvioida ohjattavien työskentelyä 

 laatia työ- ja käyttöohjeita 

 laskea ohjauksesta muodostuvia 
kustannuksia 

 vastaanottaa palautetta toiminnas-
taan 

 kehittää toimintaansa palautteen 
mukaan. 

 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 ohjauksen tavoitteiden suunnitteleminen ja 
laatiminen  

 ammattityön tekemisen ohjaaminen ja neu-
vominen 

 ohjattavien työskentelyn arvioiminen 

 työ- ja käyttöohjeiden laatiminen  

 ohjauksesta muodostuvien kustannusten 
laatiminen 

 palautteen vastaanottaminen ja toiminnan 
kehittäminen sen mukaan 

 taloudellisesti ja kustannustehokkaasti toi-
miminen.  

 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla ohjaus-
toiminnan toteuttamisen työtehtävissä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.4.4 Palvelun tuotteistaminen, 15 
osp 
 
Opiskelija osaa 

 tuotteistaa ammatillisesta osaami-
sestaan palvelun 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
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 arvioida ammatillisen osaamisen 
vahvuuksia 

 ideoida eri toimintamalleja  

 laskea tuotteen tai palvelun koko-
naiskustannukset 

 kartoittaa ammattialansa palveluja 
tarjoavia tekijöitä  

 markkinoida palveluaan 

 ratkaista ongelmatilanteita  

 noudattaa tuotteistamisessa ammat-
tialan kestävän kehityksen periaat-
teita 

 noudattaa tehtyjä sopimuksia, tuote-
vastuu- ja kuluttajansuojalainsää-
däntöä  

 noudattaa työstä annettuja työturval-
lisuusohjeita.  

 
 
 

konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 palvelun tuotteistaminen ja eri toimintamal-
lien ideoiminen ammatillisesta osaamises-
taan  

 tuotteen tai palvelun kokonaiskustannuk-
sien laskeminen 

 ammattialan palveluja tarjoavien tekijöiden 
kartoittaminen 

 palvelun markkinoiminen 

 ongelmatilanteiden ratkaiseminen 

 ammattialan kestävän kehityksen periaat-
teiden noudattaminen tuotteistamisessa 

 tehtyjen sopimusten, tuotevastuu- ja kulut-
tajansuojalainsäädännön noudattaminen 

 työstä annettujen työturvallisuusohjeiden 
noudattaminen 

 taloudellisesti ja kustannustehokkaasti toi-
miminen. 

 

taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla palve-
lun tuotteistamisen työtehtävissä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.2.5 Sisustustyön tekeminen, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 hahmottaa sisustustyön kohteen  

 ottaa huomioon kohteen tyylin, kult-
tuurin, käyttötarkoituksen ja asiak-
kaan asettamat vaatimukset 

 dokumentoida kohteen 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla sisus-
tustyön tekemisen työtehtävissä. Työtä 
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 toteuttaa ammattialan sisustustöitä  

 käyttää sisustamisessa tarvittavia 
työmenetelmiä, -välineitä, koneita ja 
laitteita 

 suunnitella toteutettavaa sisustus-
työtään käyttäen esitystekniikoita tai 
mallintamista    

 käyttää työssään tila- ja rakennuspii-
rustuksia sekä muita suunnitelmia 

 tehdä sisustustöissä tarvittavia mi-
toituksia ja laskelmia sekä laskea 
kustannukset  

 tehdä yhteistyötä suunnittelijoiden ja 
eri alojen ammattilaisten kanssa 

 arvioida ajankäyttöä ja noudattaa ai-
katauluja. 

 

tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 sisustustyön kohteen hahmottaminen ja 
dokumentoiminen 

 tyylin, kulttuurin, käyttötarkoituksen ja asi-
akkaan asettamien vaatimusten huomioi-
minen 

 ammattialan sisustustöiden toteuttaminen 

 sisustamisessa tarvittavien työmenetel-
mien, -välineiden, koneiden ja laitteiden 
käyttäminen 

 toteutettavan sisustustyön suunnittelemi-
nen käyttäen esitystekniikoita tai mallinta-
mista 

 tila- ja rakennuspiirustuksien sekä muiden 
suunnitelmien käyttäminen työssä 

 sisustustöissä tarvittavien mitoituksien ja 
laskelmien tekeminen sekä kustannusten 
laskeminen  

 suunnittelijoiden ja eri alojen ammattilais-
ten kanssa yhteistyön tekeminen 

 ajankäytön arvioiminen ja aikataulujen 
noudattaminen. 

 taloudellisesti ja kustannustehokkaasti toi-
miminen 
 

tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.4.7 Taidekäsityön tekeminen, 15 
osp 
 
Opiskelija osaa 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
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 käyttää itselleen sopivaa persoonal-
lista työskentely- ja ilmaisutapaa 

 valmistaa taidekäsityötuotteita, pie-
niä tuotesarjoja tai tilataideteoksia 

 valita työhön materiaalit ja työteknii-
kat  

 laittaa työnsä esille tilaan, joka ko-
rostaa taiteellista ilmaisua tai esitellä 
työnsä julkisessa tilassa yleisölle 

 hyödyntää näyttelymahdollisuuksia 

 noudattaa taiteelliseen toimintaan 
liittyviä eettisiä periaatteita. 

 

osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 taidekäsityötuotteiden, pienien tuotesarjo-
jen tai tilataideteoksien valmistaminen  

 materiaalien ja työtekniikoiden valitsemi-
nen työhön 

 työn esitteleminen julkisessa tilassa ylei-
sölle 

 taiteelliseen toimintaan liittyvien eettisten 
periaatteiden noudattaminen. 
 

opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla taide-
käsityön tekemisen työtehtävissä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.4.8 Tilaustyön valmistaminen, 15 
osp 
 
Opiskelija osaa 

 neuvotella toimeksiantajan / tilaajan 
kanssa tilaustyön toteuttamisesta  

 suunnitella ammattialan tilaustyöval-
mistusta 

 organisoida ammattialan tilaustyö-
valmistusta  

 hinnoitella tilaustyön  

 aikatauluttaa tilaustyön  

 valmistaa ammattialan tilaustyön 
asiakkaalle  

 viimeistellä tilaustyön  

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla tilaus-
työn valmistamisen työtehtävissä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
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 noudattaa kestävän kehityksen peri-
aatteita ammattityössä 

 noudattaa työn tekemisestä annet-
tuja työturvallisuusohjeita. 

 

 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 toimeksiantajan / tilaajan kanssa tilaustyön 
toteuttamisesta neuvotteleminen 

 tilaustyön hinnoitteleminen 

 tilaustyön aikatauluttaminen 

 ammattialan tilaustyön valmistaminen asi-
akkaalle  

 tilaustyön viimeisteleminen  

 kestävän kehityksen periaatteiden noudat-
taminen ammattityössä 

 työn tekemisestä annettujen työturvalli-
suusohjeiden noudattaminen 

 taloudellisesti ja kustannustehokkaasti toi-
miminen. 

 

ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.4.9 Tuotekehitysprosessiin osallis-
tuminen, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 toimia tuotekehitysprojektissa 

 suunnitella ja toteuttaa tuotekehitys-
prosessiin suunnitelmia 

 käyttää ammattialan tavan mukaisia 
suunnittelun ja valmistuksen työme-
netelmiä, -välineitä ja materiaaleja 

 käyttää suunnitelmiin elinkaareltaan 
sopivia ammattialan työmenetelmiä, 
-välineitä ja materiaaleja 

 tehdä luonnoksia tai muita ammat-
tialan tavan mukaisia dokumentteja 
havainnoistaan 

 ottaa huomioon väri-, muoto- tai ti-
lasommittelun vaikutukset toteutta-
essaan suunnitelmiaan 

 ratkaista suunnitelmien/ dokument-
tien tekemisen ongelmatilanteita 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 suunnitelmien toteuttaminen tuotekehitys-
prosessiin 

 ammattialan tavanmukaisten suunnittelun 
ja valmistuksen työmenetelmien, -välinei-
den ja materiaalien käyttäminen 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla tuote-
kehitysprosessiin osallistumisen työteh-
tävissä. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vas-
taa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
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 luoda kontakteja eri alojen ammatti-
laisiin 

 toteuttaa suunnitelmia yhdessä eri 
alojen ammattilaisten kanssa 

 tehdä yhteistyötä eri alojen ammatti-
laisten kanssa 

 käyttää suunnitelmiaan/ tekemiään 
dokumentteja keskustelussa verkos-
tokumppaneiden kanssa 

 arvioida omaa työtään ja työskente-
lyään 

 noudattaa aikatauluja ja annettuja 
ohjeita ja sopimuksia. 

 

 luonnoksien tai muiden ammattialan tavan-
mukaisten dokumenttien tekeminen ja nii-
den ongelmatilanteiden ratkaiseminen 

 väri-, muoto- tai tilasommittelun vaikutus-
ten huomioiminen suunnitelmien toteutuk-
sessa 

 yhteistyön tekeminen ja suunnitelmien to-
teuttaminen yhdessä eri alojen ammatti-
laisten kanssa 

 suunnitelmien/ dokumenttien käyttäminen 
keskusteluissa verkostokumppaneiden 
kanssa 

 oman työn ja työskentelyn arvioiminen 

 aikataulujen, annettujen ohjeiden ja sopi-
muksien noudattaminen. 

 

dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.4.10 Tuotteen valmistaminen käsi-
työnä, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 suunnitella uniikki- tai piensarjatuot-
teen tuoteideaa tai tuotetta 

 valita tuotteen toteuttamistavan ja 
tuoteominaisuudet 

 käyttää toteuttamiseen soveltuvia 
työmenetelmiä, -välineitä ja työvai-
heita 

 valita tuoteideaan soveltuvia materi-
aaleja  

 hankkia tietoa valmistusmenetel-
mistä ja materiaaleista 

 kehittää kädentaitoaan ja työskente-
lyään 

 kehittää toteuttamisen työmenetel-
miä ja -vaiheita 

 kehittää valmistuksen työvälineitä 

 huoltaa työvälineitä 

 laskea kustannuksia 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 uniikki- tai piensarjatuotteen tuoteidean tai 
tuotteen suunnitteleminen 

 tuotteen toteuttamistavan ja tuoteominai-
suuksien valitseminen 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla tuot-
teen valmistaminen käsityönä työtehtä-
vissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-
teita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
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 valmistaa tuotteen 

 viimeistellä tuotteen  

 ottaa vastaan palautetta 

 käyttää työssään toimintakykyä yllä-
pitäviä työtapoja  

 noudattaa työssä annettuja työtur-
vallisuusohjeita. 

 

 tuoteideaan soveltuvien materiaalien valit-
seminen 

 tiedon hankkiminen valmistus-menetel-
mistä ja materiaaleista 

 kädentaitojen ja työskentelyn kehittäminen 

 toteuttamisen työmenetelmien ja 
-vaiheiden sekä työvälineiden kehittäminen 

 työvälineiden huoltaminen 

 kustannusten laskeminen 

 tuotteen valmistaminen 

 tuotteen viimeisteleminen 

 palautteen vastaanottaminen 

 toimintakykyä ylläpitävien työtapojen käyt-
täminen työssä 

 työssä annettujen työturvallisuus-ohjeiden 
noudattaminen 

 taloudellisesti ja kustannustehokkaasti toi-
miminen. 

 

dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.4.18 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 

 
2.4.18.1 Puvustus, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 toteuttaa puvustuksen asiakkaan 
produktioon 

 käyttää ammattialan osaamista pu-
vustuksen toteuttamisessa 
o tunnistaa pukeutumisen merki-

tyksiä ja tyylejä erilaisissa kult-
tuureissa 

o käyttää ammattialansa materi-
aaleja ja tuotteita puvustami-
sessa 

 käyttää työssä esteettisiä tekijöitä 

 tehdä yhteistyötä 

 noudattaa aikatauluja  

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla puvus-
tuksen työtehtävissä. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa, että osoitettava osaa-
minen vastaa kattavasti tutkinnon perus-
teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuk-
sia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
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 käyttää produktion käsikirjoitusta/ 
suunnitelmia toteutuksen lähtökoh-
tana 

 

 puvustuksen toteuttaminen asiakkaan pro-
duktioon 

 ammattialan osaamisen käyttäminen pu-
vustuksen toteuttamisessa 
o pukeutumisen merkityksien ja tyylien 

tunnistaminen erilaisissa kulttuureissa  
o ammattialansa materiaalien ja tuottei-

den käyttäminen puvustamisessa 

 esteettisten tekijöiden käyttäminen työs-
sään 

 yhteistyön tekeminen 

 aikataulujen noudattaminen 

 produktion käsikirjoituksen/ suunnitelmien 
käyttäminen toteutuksen lähtökohtana. 

 

 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.4.18.2 Erityisryhmien ohjaustoi-
minta, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 suunnitella ja laatia ohjaustyölle ta-
voitteet ryhmän mukaan (esim. kehi-
tysvammaiset, lapset, nuoret, eläk-
keellä olevat) 

 tukea, ohjata ja neuvoa harrastajia 
tavoitteelliseen työskentelyyn ja hy-
vään laatuun 

 arvioida ohjattavien edistymistä ja 
antaa palautetta 

 laatia työ- ja käyttöohjeita kohderyh-
män ja yksittäiset harrastajat huomi-
oon ottaen 

 vastaanottaa palautetta toiminnas-
taan 

 kehittää toimintaansa palautteen 
huomioon ottaen 

 ratkaista ongelmatilanteita. 
 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 tavoitteiden suunnitteleminen ja laatiminen 
ohjaustyölle  

 harrastajien ohjaaminen tavoitteelliseen 
työskentelyyn ja hyvään laatuun 

 ohjattavien edistymisen arvioiminen ja pa-
lautteen antaminen 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla erityis-
ryhmien ohjaustoiminnan työtehtävissä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
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 työ- ja käyttöohjeiden laatiminen kohderyh-
män ja yksittäiset harrastajat huomioon ot-
taen 

 palautteen vastaanottaminen ja toiminnan 
kehittäminen sen mukaan 

 ongelmatilanteiden ratkaiseminen. 
 

vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 

 
2.4.18.3 Myyntituotteen valmistami-
nen, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 tutkia ja luokitella käsi- ja taideteolli-
suusalan myymälän tuotteet käytön, 
materiaalin, tekniikan ja värien suh-
teen 

 selvittää myymälän asiakasryhmät 
ja eri tuotteiden menekin haastatte-
lemalla myymälän henkilökuntaa ja 
tutustumalla myymälän tilastoihin 

 kartoittaa, mitä tuotteita myymälästä 
asiakkaiden kyselyjen perusteella 
puuttuu 

 kohdentaa ideointiaan uusien asia-
kasryhmien saamiseksi 

 suunnitella, valmistaa ja viimeistellä 
myymälän valikoimaa monipuolista-
van, laadukkaan tuotteen tai tuo-
tesarjan 

 aikatauluttaa työnsä 

 hinnoitella tuotteet ottaen huomioon, 
että myymälä lisää tuotteen hintaan 
myynnistä aiheutuvat kustannukset 

 noudattaa kestävän kehityksen peri-
aatteita ammattityössä 

 noudattaa työturvallisuusohjeita. 
 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 käsi- ja taideteollisuusalan myymälän tuot-
teiden tutkiminen ja luokitteleminen käytön, 
materiaalin, tekniikan ja värien suhteen 

 myymälän asiakasryhmien ja eri tuotteiden 
menekin selvittäminen haastattelemalla 
myymälän henkilökuntaa ja tutustumalla 
myymälän tilastoihin 

 myymälän valikoimaa monipuolistavan, 
laadukkaan tuotteen tai tuotesarjan suun-
nitteleminen, valmistaminen ja viimeistele-
minen 

 tuotteiden hinnoitteleminen 

 kestävän kehityksen periaatteiden noudat-
taminen 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla myynti-
tuotteen valmistamisen työtehtävissä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
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 aikataulujen ja työturvallisuusohjeiden nou-
dattaminen ammattityössä 

 taloudellisesti ja kustannustehokkaasti toi-
miminen. 

 

 
2.4.18.4 Perinnetekstiilin valmistami-
nen, 15 osp  
 
Opiskelija osaa 

 etsiä tietoa tekstiilialan lähdeaineis-
tosta ja soveltaa sitä tuotteen toteu-
tukseen 

 suunnitella ja valmistaa tekstiiliperin-
teeseen kuuluvan tuotteen 

 valita materiaalit alkuperäisen tuot-
teen vaatimusten mukaisesti 

 käyttää ja soveltaa perinteisiä työ-
menetelmiä 

 laatia tekstiilirakenteet ja tehdä työ-
ohjeet sekä tallentaa ne työpaikan 
käyttöön 

 noudattaa kestävän kehityksen toi-
mintatapoja 

 arvioida omaa työtään ja työskente-
lyään 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

 ottaa huomioon ammatin arvoperus-
tan. 

 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 tiedon etsiminen tekstiilialan lähdeaineis-
tosta ja sen soveltaminen tuotteen toteu-
tukseen 

 tekstiiliperinteeseen kuuluvan tuotteen 
suunnitteleminen ja valmistaminen 

 materiaalien valitseminen alkuperäisen 
tuotteen vaatimusten mukaisesti 

 perinteisten työmenetelmien käyttäminen 
ja soveltaminen 

 tekstiilirakenteiden laatiminen ja työohjei-
den tekeminen sekä niiden tallentaminen 
työpaikan käyttöön 

 kestävän kehityksen toimintatapojen nou-
dattaminen 

 oman työn ja työskentelyn arvioiminen 

 työturvallisuusohjeiden noudattaminen 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla perin-
netekstiilin valmistamisen työtehtävissä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
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 ammatin arvoperustan huomioon ottami-
nen.  

 

 
2.4.18.5 Tietokoneavusteinen suun-
nittelu ja valmistus, 15 osp 
 
Opiskelija osaa 

 suunnitella ja valmistaa alan tuo-
tesarjan valitulle kohderyhmälle / 
asiakkaalle 

 hankkia tietoa kohderyhmän / asiak-
kaan tarpeista ja erityispiirteistä 

 hyödyntää 3D-mallinnusohjelmia 
tuotteen suunnittelussa 

 laskea tuotteen valmistuskustannuk-
sia ja tehdä hinnoittelulaskelmia 

 hyödyntää CNC-jyrsintää tai muita 
pikavalmistusmenetelmiä tuotteen 
valmistuksessa 

 käyttää sarjatyömenetelmiä tuotteen 
valmistuksessa  

 huomioida tuotteiden muotoilussa ja 
valmistuksessa työmenetelmien 
mahdollisuudet ja rajoitteet 

 huoltaa käytettäviä työvälineitä, ko-
neita ja laitteita 

 organisoida ja aikatauluttaa sarja-
työvalmistusta 

 neuvotella asiakkaan, tilaajan tai yh-
teistyökumppanin kanssa tuotteen 
suunnittelusta, kustannuksista ja 
valmistuksesta 

 työskennellä laadittujen sopimusten 
mukaisesti. 

 
 
 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella.  
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 alan tuotesarjan suunnitteleminen ja val-
mistaminen valitulle kohderyhmälle/ asiak-
kaalle 

 tiedon hankkiminen kohderyhmän / asiak-
kaan tarpeista ja erityispiirteistä 

 3D-mallinnusohjelmien hyödyntäminen 
tuotteen suunnittelussa 

 tuotteen valmistuskustannuksien ja hinnoit-
telulaskelmien tekeminen 

 CNC-jyrsimen tai muiden pikavalmistus-
menetelmien käyttäminen tuotteen valmis-
tuksessa 

 sarjatyömenetelmien käyttäminen tuotteen 
valmistuksessa  

 käytettävien työvälineiden, koneiden ja lait-
teiden huoltaminen 

 sarjatyövalmistuksen organisoiminen ja ai-
katauluttaminen 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla tietoko-
neavusteisen suunnittelun ja valmistami-
sen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
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 asiakkaan, tilaajan tai yhteistyökumppanin 
kanssa tuotteen suunnittelusta, kustannuk-
sista ja valmistuksesta neuvotteleminen 

 laadittujen sopimusten mukaisesti työsken-
teleminen 

 taloudellisesti ja kustannustehokkaasti toi-
miminen. 

 

 
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 

 
4.1 Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 

 
4.1.1 Käsi- ja taideteollisuusalan syventä-
vät erityistekniikat ja -materiaalit, 5 osp 
 
Opiskelija osaa 

 hankkia tietoa käytettävistä erityistek-
niikoista ja materiaaleista tai työmene-
telmistä 

 tehdä materiaali-, rakenne- ja/tai tek-
niikkakokeiluja ja valita niistä tuotteisiin 
tai työprosessiin sopivat 

 käyttää suunnittelemaansa tuotteeseen 
ja/tai työprosessiin soveltuvaa erityis-
tekniikkaa ja/tai -materiaalia  

 suunnitella ja valmistaa tuotteen tai 
piensarjan tai toteuttaa työ-prosessin 
valitsemallaan erikoistekniikalla ja/tai -
materiaalilla. 

 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 tiedon hankkiminen erityistekniikoista ja 
materiaaleista tai työmenetelmistä 

 materiaali-, rakenne- ja/tai tekniikkakokei-
lujen tekeminen ja niistä tuotteisiin tai työ-
prosessiin sopivien valitseminen 

 tuotteeseen ja/tai työprosessiin soveltuvan 
erityistekniikan ja/tai -materiaalin valitsemi-
nen 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla käsi- ja 
taideteollisuusalan erityistekniikoiden 
työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
. 
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 erikoistekniikalla ja/tai -materiaalilla tuot-
teen tai piensarjan suunnitteleminen ja val-
mistaminen. 

 

 

4.1.2 Käsi- ja taideteollisuusalan 
soveltavat erityistekniikat ja -ma-
teriaalit, 5 osp 
 
Opiskelija osaa 

 hankkia tietoa käytettävästä erityistek-
niikasta ja/tai materiaalista  

 tehdä materiaali-, rakenne- ja/tai tek-
niikkakokeiluja ja valita niistä tuottei-
siin/työprosessiin sopivimmat 

 soveltaa käyttämäänsä erikoistekniik-
kaa tai -materiaalia tuotteen suunnitte-
lussa ja valmistuksessa tai työproses-
sissa 

 kehittää kädentaitojaan ja työskentely-
ään 

 suunnitella tuotteen ja/tai piensarjan 
tai työprosessin  

 valmistaa käsityötuotteita ja/tai pien-
sarjan tai toteuttaa valitun työproses-
sin. 

 

 
Opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja seuraa opiske-
lijan oppimisen edistymistä ja antaa opiskeli-
jalle palautetta ohjauskeskusteluna tutkinnon 
osan toteutuksen ja työskentelyn ajan. Opiske-
lija saa oppimisen arviointia myös oppimisko-
konaisuuksien; suunnittelutyön ja sen toteutuk-
sen sekä työskentelyn dokumentoinnin valmis-
tuttua palaute- ja arviointikeskusteluna. Oppi-
misen arviointiin voidaan käyttää myös muita 
arviointimenetelmiä, kuten vertaisarviointia.  
 
Opiskelija arvioi työskentelyään sekä suunnit-
telemiaan ja valmistamiaan tuotteita suhteessa 
tavoitteisiin ja kehittää toimintaansa itsearvioin-
nin perusteella. 
 
Oppimisen arvioinnin seurantakohteet: 

 tiedon hankkiminen erityistekniikoista ja 
materiaaleista tai työmenetelmistä 

 materiaali-, rakenne- ja/tai tekniikkakokei-
lujen tekeminen ja niistä tuotteisiin tai työ-
prosessiin sopivien valitseminen 

 tuotteeseen ja/tai työprosessiin soveltuvan 
erityistekniikan ja/tai -materiaalin valitsemi-
nen 

 kädentaitojen kehittäminen 

 tuotteen ja/tai piensarjan tai työprosessin 
suunnitteleminen 

 käsityötuotteiden ja/tai piensarjan valmista-
minen tai työprosessin toteuttaminen. 
 

 
Tutkinnon osa toteute-
taan ja arvioidaan 2. 
ja/tai 3. opintovuoden 
aikana tai yksilöllisesti 
opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunni-
telman oppilaitoksessa 
tai alan työtehtävissä 
toimimalla. 
 

 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan 
ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen.  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammat-
tiosaamisen näytössä toimimalla käsi- ja 
taideteollisuusalan erityistekniikoiden 
työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä voidaan täydentää palaute- 
ja arviointikeskustelun avulla. 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin 
osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja. Näytön ar-
vosanasta päättävät opettaja/t ja mah-
dollinen työelämän edustaja arviointikes-
kustelussa.  
 


