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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi
15 osp

2.1.1 ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN
AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa












suunnitella omaa työtään
valmistaa tuotteen tai palvelun
arvioida ja kehittää omaa toimintaansa
työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet
valita materiaalit
laskea materiaalien kulutuksen
tehdä hinta-arvion ja tarjouksen
neuvotella asiakkaan kanssa
 esitellä toteutusvaihtoehtoja
 esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen
 havainnollistaa tuotetta tai palvelua
 sopia asiakastapaamisista
noudattaa työaikoja ja aikatauluja
noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT













Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu
Tuotteen tai palvelun valmistus
Hinnoittelu
Itsearviointi
Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Materiaalien valinta ja käyttö
Havainnollistaminen
Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

OPINTOJAKSOT
Märkätilojen suunnittelu ja materiaalit 5 osp

Asiakaspalvelu 5 osp

Keskeiset sisällöt:

asiakkaan tarpeet/lähtökohdat

materiaalit/varusteet/laitteet

pohjapiirustus ja seinäprojektiot

tilan käyttö ja toimivuus

tilan viihtyisyys

rakenteelliset yksityiskohdat

esitystekniikka

työpiirustus

Oppimisympäristöt:

oppilaitoksen toimintaympäristö

rautakaupat

Keskeiset sisällöt:

asiakkaan kohtaaminen

yritystoiminta

oman työn suunnittelu

sisustustyön laatu/asiakkaan asettamat laatuvaatimukset

materiaalit/varusteet/laitteet

LVIS-piirustukset ja merkinnät
Oppimisympäristöt:

oppilaitoksen toimintaympäristö
Toteuttamistavat: luennot, opintokäynnit
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Toteuttamistavat: luennot, opintokäynnit ja harjoitustyöt

Märkätilojen rakentaminen 5 osp
Keskeiset sisällöt:

märkätilarakentamisen määräykset

purkutyöt ja työturvallisuus

rakennepiirustus (CAD) ja kustannuslaskenta(EXEL)

runko- ja tasoitetyöt

vesieristeet ja laatoitus
Oppimisympäristöt:

oppilaitoksen toimintaympäristö
Toteuttamistavat:

luennot

asiantuntijaluennot

harjoitustyöt

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Palvelun toteuttaminen ja toteuttamisen suunnittelu suoritettuna

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä tutkinnon kriteereihin verraten sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä harjoitustöitä ja havainnointia opiskelijan aktiivisuudesta oppimisen aikana. Palaute annetaan joko suullisesti tai kirjallisesti. Palaute annetaan rohkaisten ja kannustaen.Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S).

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Muu osaamisen arviointi:
Muuta osaamisen arviointia ei ole.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä sovitun työn annetun työsuunnitelman mukaisesti oppilaitoksessa. Opiskelija laskee materiaalin kulutuksen, tekee kustannusarvion, tarjouksen ja arvioi työhön käytettävän ajan. Hän havainnollistaa toteutusta. Tehtävä on niin laaja, että ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen voidaan siitä arvioida.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Pienen kylpyhuonenurkkauksen valmistaminen

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Näyttö toteutetaan oppilaitoksen tiloissa. Näytön aikana on oltava mahdollisuus tietoverkkojen, osaston käsikirjaston
ja kuvalliseen ilmaisuun tarvittavien välineiden käyttöön.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t)
( ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
valmistaa ohjattuna tavoitteen mukaisen tuotteen tai
palvelun

Tuotteen tai palvelun
valmistus

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun

valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun
sekä työskentelee suunnitelmallisesti
työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti, noudattaa työaikoja ja sovittuja
aikatauluja ja neuvottelee
niiden poikkeamisista
suunnittelee omaa työtään
ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa
ratkaisee ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset

työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden
saavuttamiseksi ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja

työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden
saavuttamiseksi ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja

Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu

suunnittelee ohjattuna omaa
työtään asiakkaan tarpeet
huomioon ottaen

suunnittelee ohjattuna omaa
työtään asiakkaan tarpeet
huomioon ottaen

Hinnoittelu

ratkaisee ohjattuna työhön
liittyviä laskutoimituksia

ratkaisee ohjattuna ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset
laskee materiaalien kulutuksen ja tekee hinta-arvion
materiaalikustannuksista ja
arvioi ohjattuna työhön käytettävän ajan

laskee materiaalien kulutuksen ja tekee ohjattuna hintaarvion materiaalikustannuksista

Itsearviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Materiaalien valinta ja
käyttö

Työmenetelmien ja
-välineiden valinta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa

laskee materiaalien kulutuksen ja tekee hinta-arvion kokonaiskustannuksista ja tekee tarjouksen, joka sisältää
materiaalikustannukset ja
työhön käytettävän ajan
arvioi ja kehittää ohjattuna
omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi.

arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin.

arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin
sekä muuttaa toimintaansa
ohjeiden mukaisesti.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna ja käyttää
työhön soveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja
keskustellen ohjattuna asiakkaan kanssa niistä ja valintojen vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan
neuvottelee asiakkaan
kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen.

valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja
keskustellen asiakkaan
kanssa niistä ja valintojen
vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen,
ulkonäköön, laatuun ja hintaan
neuvottelee asiakkaan
kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja esittelee eri toteutusvaihtoehtoja
ja valitsee työmenetelmät ja
-välineet toteutukseen.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

neuvottelee ohjattuna asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja
valitsee työmenetelmät ja välineet toteutukseen.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
valmistaa ohjattuna asiakkaalle tuotteita, jotka ovat

valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat muodoltaan,

valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat viimeistel-
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Havainnollistaminen

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia

mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia

havainnollistaa ohjattuna
tuotetta tai palvelua asiakkaalle.

havainnollistaa tuotetta tai
palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan

Hyvä H2
työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan

noudattaa ohjattuna työstä
annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai
muille

ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita
sekä tekee ohjattuna valintoja
huolehtii ohjattuna asiakastapaamisista luontevasti.

ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita
sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä
huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti ja
joustavasti.

tyjä ja muodoltaan, mittasuhteiltaan sekä väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia
havainnollistaa tuotetta tai
palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä,
jotka herättävät asiakkaan
kiinnostukseen tuotetta tai
palvelua kohtaan.
Kiitettävä K3
työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja etsii tietoa tekijänoikeuksista ja kuluttajansuojalaista
noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön
jäsenten ja työympäristön
turvallisuuden
ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita
sekä tekee valintoja ja päätöksiä
huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti. joustavasti ja rakentavasti.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.













Opintojen henkilökohtaistaminen
Opiskeluun liittyviin käytännön asioiden kertaaminen
Opiskelijapalveluista tiedottaminen
Opiskelijaryhmän ryhmäytymisen tukeminen ja keskinäisen vuorovaikutuksen aktivoiminen
Ryhmän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
Elämänhallinnallisten valmiuksien vahvistaminen
Koulutuksesta työhön -ryhmämenetelmän mukainen työnhakuvalmennuskurssi
Motivoivia työelämäkäyntejä
Eri työammatteihin tutustumista
Kansainvälistymisen mahdollisuuksista tiedottaminen
Eri koulutusohjelmavaihtoehtoihin perehdyttäminen
Vapaasti valittavien opintojen sisältöihin perehdyttäminen
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15 osp

2.1.2 KULTTUURILÄHTÖINEN VALMISTAMINEN
AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa








suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun
valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä
hankkia asiantuntijan apua
ratkaista ongelmatilanteita
toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa
 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja
 noudattaa tehtyjä sopimuksia
noudattaa työaikoja ja aikatauluja
noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT











Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus
Itsearviointi
Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö
Materiaalien käyttö
Kestävän kehityksen huomioonottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa
Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Opintojaksot:

OPINTOJAKSOT
Rakennus- ja sisustustyylit 5 ops

Korjausrakentaminen ja dokumentointi 5 ops

Keskeiset sisällöt:

Kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun suunnittelu
ja valmistaminen

Taidehistoria rakennustaiteen osalta

Sisustuksen eri tyylikaudet

Oman ammattialan arkkitehtuurin vaiheita ja merkityksiä; rakennustaiteeseen ja kulttuurihistoriaan
tutustuminen.

Ammattialan kulttuuritiedon hankkiminen
 Orientoituminen sisustusalan nykykulttuuriin ja
trendeihin

Keskeiset sisällöt:

Oppimisympäristöt: Oppilaitos, vierailukohteet, lähiympäristön vanhat rakennukset ja pihapiirit
Toteuttamistavat: Kontaktiopetus, etäopetus, harjoitustyöt,
opintokäynnit












Kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun valmistaminen
Työturvallisuusohjeiden noudattaminen
Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja välineiden
käyttö
Rakennusten inventointi valokuvaten, mitaten ja
piirtäen
Kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa
Kulttuuritiedon hyödyntäminen osana dokumentointia
Ongelmatilanteiden ratkaiseminen
Rakennusten korjaus ja restaurointi
Korjauksiin ja restaurointiin soveltuvat materiaalit
ja työmenetelmät
Kuntoarvio, kuntotutkimus ja korjaussuunnitelmat

Oppimisympäristöt:

Oppilaitos, työkohteet, vierailukohteet
Toteuttamistavat: Kontaktiopetus, etäopetus, harjoitustyöt,
opintokäynnit
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Perinteiset työmenetelmät ja puulla sisustaminen 5
ops
Keskeiset sisällöt:

Kulttuurilähtöisen/perinteisen tuotteen tai palvelun
suunnittelu ja valmistaminen

Annettujen työturvallisuusohjeiden noudattaminen

Kulttuurilähtöisten/perinteisten työmenetelmien ja
-välineiden valinta ja käyttäminen

Perinteiset työmenetelmät mm. pintakäsittelyt,
vanhat korjausmenetelmät

Puun käyttö sisustamisessa

Märkätilojen puutyöt
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, työkohteet
Toteuttamistavat: Kontaktiopetus, perinteisten työtapojen
ja menetelmien oppiminen asiakaskohteissa ja/tai oppilaitoksen tiloissa

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Ei vaadi edellyttäviä opintoja.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Oppimisen arviointi on jatkuvaa vuorovaikutusta, annettujen tehtävien ja toiminnan arviointia. Opintojaksoista suoriutuminen edellyttää osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija hakee kulttuurihistoriallista tietoa ja käyttää sitä asiantuntemuksena ideoinnissa, suunnittelussa ja valmistuksessa. Opiskelija soveltaa työprosessissa alan historian ja kulttuurin tuntemustaan, joka tulee esille työskentelyssä kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja välineiden käyttönä sekä valmiissa tuotteessa.
Muu osaamisen arviointi:
Kestävän kehityksen huomioimista ja ongelmanratkaisukykyä seurataan koko tutkinnon osan opiskelun ajan ja arvioidaan erikseen.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelman Kulttuurilähtöinen valmistaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija hakee kulttuurihistoriallista tietoa ja käyttää sitä asiantuntemuksena ideoinnissa, suunnittelussa ja valmistuksessa. Opiskelija soveltaa työprosessissa alan historian ja kulttuurin tuntemustaan, joka tulee esille työskentelyssä
kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja välineiden käyttönä sekä valmiissa tuotteessa.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Pieni remontointityö tai korjaustyö, esim. yksittäinen sisustukseen liittyvä osa.
Ammattialan perinteeseen/historiaan liittyvän näyttelyosaston rakentaminen.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksella.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t) tai
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
valmistaa ohjattuna kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun

Kulttuurilähtöinen
suunnittelu ja valmistus

Itsearviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö

Kestävän kehityksen
huomioonottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja
valmistuksessa

suunnittelee ja valmistaa
kulttuurilähtöisen tuotteen
tai palvelun

Kiitettävä K3
suunnittelee ja valmistaa
kulttuurilähtöisen tuotteen
tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti
työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä
noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista
arvioi ja kehittää ohjattuna
omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi.

työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden
saavuttamiseksi sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja
aikatauluja

työskentelee asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti
sekä noudattaa työaikoja ja
sovittuja aikatauluja

arvioi työskentelyään ja
tuotetta suhteessa tavoitteisiin.

arvioi työskentelyään ja
tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjattuna ammattialansa kulttuurilähtöisiä
työmenetelmiä ja - välineitä
ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee ohjattuna ja käyttää ammattialansa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja
-välineitä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti

valitsee ja käyttää, tarvittaessa yhteistyössä muiden
alojen toimijoiden kanssa
kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja - välineitä ammattialojen sopimuskäytänteiden mukaisesti
hankkii tarvittaessa asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan
käyttää ja valitsee ammattialan perinteisiä ja nykyisin
käytössä olevia materiaaleja
käyttää elinkaariajattelun
huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja ja kehittää ohjattuna
toimintaansa

noudattaa asiantuntijan ohjeita

Materiaalien käyttö

Hyvä H2

käyttää ohjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin
käytössä olevia materiaaleja
käyttää ohjattuna elinkaariajattelun huomioon ottavia
työmenetelmiä, - välineitä
ja materiaaleja.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
hankkii ohjattuna ammattialan kulttuuritietoa

tunnistaa eri aikakausien
tuotteita tai ympäristöjä ja
niiden tyylipiirteitä käyttäen
lähdeaineistoja

ottaa tarvittaessa vastaan
asiantuntijan apua työtä
suunnitellessaan ja toteuttaessaan
käyttää ja valitsee ohjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä
olevia materiaaleja
käyttää elinkaariajattelun
huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja.

Hyvä H2
hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa ohjattuna huomioon kohderyhmän
tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita tai tyylipiirteitä

Kiitettävä K3
hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän
tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita ja tyylipiirteitä
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käyttää ohjattuna hankkimaansa tietoa toteuttamisessa.
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

käyttää hankkimaansa tietoa toteuttamisessa ja ohjattuna suunnittelussa.

käyttää hankkimaansa tietoa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita
toimiessaan yhdessä eri
alojen ammattilaisten
kanssa

Hyvä H2

Kiitettävä K3

toimii tilanteen vaatimalla
tavalla työskennellessään
yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden
kanssa

toimii ohjattuna eri kulttuurialueilta tulevien kanssa

toimii eri kulttuurialueilta tulevien kanssa

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna
valintoja

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja
ohjeiden avulla päätöksiä

työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan

työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan

noudattaa ohjattuna työstä
annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa
itselleen tai muille.

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille.

ilmaisee selkeästi asiansa
ja tuo rakentavasti esille
erilaisia näkökantoja työskennellessään yhdessä eri
alojen ammattilaisten ja
asiantuntijoiden kanssa
toimii ja tekee ammattityötä
eri kulttuurialueilta tulevien
kanssa
ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja
päätöksiä erilaisissa tilanteissa
työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja huomioi
ohjattuna kulttuurierot sopimuksissa
noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön
jäsenten ja työympäristön
turvallisuuden.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS













Opintojen henkilökohtaistaminen
Opiskeluun liittyviin käytännön asioiden kertaaminen
Opiskelijapalveluista tiedottaminen
Opiskelijaryhmän ryhmäytymisen tukeminen ja keskinäisen vuorovaikutuksen aktivoiminen
Ryhmän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
Elämänhallinnallisten valmiuksien vahvistaminen
Koulutuksesta työhön -ryhmämenetelmän mukainen työnhakuvalmennuskurssi
Motivoivia työelämäkäyntejä
Eri työammatteihin tutustumista
Kansainvälistymisen mahdollisuuksista tiedottaminen
Eri koulutusohjelmavaihtoehtoihin perehdyttäminen
Vapaasti valittavien opintojen sisältöihin perehdyttäminen
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2.3 YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUN JA RAKETAMISEN OSAAMISALA, SISUSTUSRAKENTAMINEN
2.3.1 TOTEUTTAMISEN SUUNNITTELU

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa









toteuttaa ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia
tehdä tarvekartoituksen ja dokumentoida asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristön tarpeita
dokumentoida suunnitteluprosessin
käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteissa
arvioida mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai palveluita
etsiä yhteistyökumppaneita ja toimia vuorovaikutustilanteissa
ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita
työskennellä aikataulujen ja sopimusten mukaan.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT














Suunnitteluprosessin toteuttaminen
Tarvekartoituksen tekeminen ja dokumentointi
Dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö
Kestävän kehityksen huomioon ottaminen suunnitelmien materiaaliratkaisuissa
Ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien
valinta ja käyttö
Visuaalisen ilmaisun menetelmien, välineiden ja materiaalien käyttö
Dokumentoinnin työmenetelmien ja -välineiden käyttö
Alan määräysten, sopimusten ja toimintatapojen noudattaminen
Toteutusmenetelmien ja materiaalien käyttö
Estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuissa
Oppiminen ja ongelman-ratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka

Opintojaksot:

OPINTOJAKSOT
Sisustussuunnittelun perusteet 5 osp

Dokumentointi 5 osp

Keskeiset sisällöt:

rakennuspiirustus(pää- ja työpiirustukset)

tarvekartoitus, aikataulu ja sopimukset

tiedonhaun perusteet (rakennusselitys, RT-kortisto, alan lehdet/netti)

suunnittelun lähtökohdat/apuvälineet

luovuus suunnittelussa

sisustussuunnittelu käytännön prosessina

tilan sommittelu

tila ja väri/valo/akustiikka/materiaali

stailaus

Keskeiset sisällöt:

valokuvaus ja kuvankäsittely

esitystekniikat

suunnitteluprosessin dokumentointi, esittely ja perustelut

asiakastyöhön vaadittavat dokumentit

Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen toimintaympäristö, suunnittelutoimistot ja alan myymälät

Toteuttamistavat: Luennot, opintokäynnit ja harjoitustyöt

Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen toimintaympäristö, suunnittelutoimistot ja alan myymälät
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Toteuttamistavat: Luennot, opintokäynnit ja harjoitustyöt

Suunnittelutyö 5 ops
Keskeiset sisällöt:

asiakastyö
Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen toimintaympäristö, suunnittelutoimisto, työssäoppimispaikat
Toteuttamistavat: Todellinen sisustussuunnittelutyö asiakkaalle

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Palvelun toteuttaminen

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Oppimisen arviointi on jatkuvaa vuorovaikutusta, annettujen suunnittelu-, piirustus- ja visuaalisten tehtävien arviointia.
Opintojaksoista suoriutuminen edellyttää osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S).

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Ammattiosaamisen näyttö: Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ammattialansa työkokonaisuuden siinä
laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Artesaanin tutkinnon ja ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Toteuttamisen suunnittelu 15
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Esimerkki näytöstä:
Näyttö on todellinen asiakastyö. Opiskelija laatii tarvekartoituksen, jonka pohjalta hän laatii asiakaslähtöisesti sisustussuunnitelman johonkin huonetilaan. Hän dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja laati myös esityskuvat, jotka hän
esittelee asiakkaalle. Näyttö voi olla myös stailaus, jonka opiskelija myös toteuttaa asiakkaalle.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE /LAUSEET NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Rakennuksen sisätilojen suunnittelu ja esityskuvien laadinta.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimisen työpaikassa tai asiakastyönä oppilaitoksessa.
Jos näyttö toteutetaan oppilaitoksella, näytön aikana on käytössä tiedonhankintaan ja piirtämiseen tarvittavat atk -tilat
ja -laitteet.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t)
( x ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
toteuttaa ohjattuna ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun
ja teknisen toteutuksen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin
vaiheissa

Suunnitteluprosessin
toteuttaminen

Tarvekartoituksen tekeminen ja dokumentointi

Dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen
käyttö

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen suunnitelmien materiaaliratkaisuissa
2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien,
työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö

Visuaalisen ilmaisun menetelmien, välineiden ja
materiaalien käyttö

Hyvä H2

Kiitettävä K3

toteuttaa ohjattuna esteettisiä ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteutuksen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin vaiheissa

toteuttaa ammattialan tavan
mukaan, ohjattuna asiakkaan tavoitteet huomioon ottavia esteettisiä suunnitelmia ammattialalle soveltuvin
visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteutuksen keinoin
useisiin suunnitteluprosessin vaiheisiin
selvittää ja dokumentoi ammattialan tavan mukaan asiakkaan, tuotteen, tilan tai
ympäristön tarpeita ja ideoi
sen pohjalta asiakaslähtöisiä ympäristöön ja kulttuuriin
sopivia ratkaisuja
dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa

selvittää ja dokumentoi ohjattuna ammattialan tavan
mukaan asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristön tarpeita

selvittää ja dokumentoi ammattialan tavan mukaan asiakkaan, tuotteen, tilan tai
ympäristön tarpeita ja ideoi
ohjattuna sen pohjalta ratkaisuja

dokumentoi ohjattuna suunnitteluprosessinsa ja käyttää
ohjattuna suunnitelmiaan
perusteluina vuorovaikutustilanteissa
perustelee ohjattuna suunnitelmien visuaalisia ja teknisiä ratkaisuja käyttötarkoituksen, asiakastoiveiden tai
ympäristön suhteen

dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa
perustelee suunnitelmien visuaalisia ja teknisiä ratkaisuja käyttötarkoituksen,
asiakastoiveiden ja ympäristön suhteen

arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia ratkaisuja
suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään tai ympäristöön.

arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia tai visuaalisia ratkaisuja suhteessa
tuotteen käyttötarkoitukseen
ja -ikään tai -ympäristöön.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ammattialan suunnitelmien tekemiseen liittyviä
keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprosessin
vaiheissa, mutta tarvitsee
muissa vaiheissa ohjausta
käyttää ohjattuna tietotekniikkaa tiedonhallinnan, tallentamisen ja tuottamisen
sekä tiedon siirtämisen ja
vastaanottamisen välineenä
käyttää ilmaisussa ammattialan keskeisiä visuaalisia
menetelmiä, välineitä ja ma-

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää ja valitsee ohjattuna
ammattialan suunnitelmien
tekemiseen liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprosessin vaiheissa

käyttää ja valitsee ammattialan suunnitelmien tekemiseen sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja soveltaa niitä ohjattuna ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheissa

käyttää ohjattuna ammattialan teknologiaa ja tietotekniikkaa suunnittelussa

käyttää ammattialan teknologiaa ja tietotekniikkaa
suunnittelussa

käyttää ilmaisussa ammattialan keskeisiä visuaalisia
menetelmiä, välineitä ja ma-

käyttää monipuolisesti ja valitsee tarkoituksenmukaiset
menetelmät, välineet ja ma-

perustelee suunnitelmien visuaalisia ja teknisiä ratkaisuja käyttötarkoituksen,
asiakastoiveiden, ympäristön sekä kulttuurin tai kestävän kehityksen suhteen
arvioi suunnitelmien visuaalisia, materiaalisia ja toteutusmenetelmällisiä ratkaisuja suhteessa tuotteen
käyttötarkoitukseen ja ikään ja -ympäristöön.
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Dokumentoinnin työmenetelmien ja -välineiden
käyttö

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Alan määräysten, sopimusten ja toimintatapojen
noudattaminen

Toteutusmenetelmien ja
materiaalien käyttö

Estetiikan hyödyntäminen
materiaali-, rakenne- ja
työtaparatkaisuissa

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

teriaaleja ja käyttää ohjattuna visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, muoto- tai tilasommittelua

teriaaleja ja käyttää visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-,
muoto- tai tilasommittelua ja
hyödyntää ajoittain ohjattuna omaa luovuuttaan tai
persoonallista ilmaisuaan

laatii ohjattuna käsin tai koneella ammattialan tavan
mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä, raportteja tai esityskuvia.

laatii käsin tai ohjattuna koneella ammattialan tavan
mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä, raportteja tai esityskuvia.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
etsii ohjattuna tietoa tarvitsemistaan säädöksistä,
määräyksistä, ohjeista ja toimintatavoista ja käyttää sitä
suunnittelussa ohjattuna

Hyvä H2
etsii tietoa tarvitsemistaan
säädöksistä, määräyksistä,
ohjeista ja toimintatavoista
ja käyttää sitä suunnittelussa

perustaa suunnitelmansa
ammattialan työtapoihin ja
materiaaleihin niin, että ohjattuna suunnitelmista tulee
toteuttamiskelpoisia

perustaa suunnitelmansa
ammattialan työtapoihin ja
materiaaleihin niin, että
suunnitelmista tulee toteuttamiskelpoisia

ottaa ohjattuna huomioon
muoto-, väri- ja tilasommittelun vaikutukset valitessaan
ammattialan materiaali-, rakenne- tai työtaparatkaisuja.

ottaa huomioon muoto-,
väri- ja tilasommittelun sekä
tyylisuuntien vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, rakenne- tai työtaparatkaisuja.

etsii oma-aloitteisesti tietoa
alalla yleisesti käytettävistä
säädöksistä, määräyksistä,
ohjeista ja toimintatavoista
sekä käyttää tietoa suunnittelussa ja soveltaa sitä ohjattuna
perustaa suunnitelmansa
ammattialan kulttuuriin ja
tietoon sekä työtapojen ja
materiaalien soveltamiseen
niin, että suunnitelmista tulee toteuttamiskelpoisia
ottaa huomioon muoto-,
väri- ja tilasommittelun sekä
tyylisuuntien vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuja.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

arvioi mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai
palveluita ja tekee tarvittaessa muutoksia ohjeiden
mukaan
toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

suunnittelee toteuttamiskelpoisia tuotteita tai palveluita
ja arvioi niiden kehittämismahdollisuuksia

Tyydyttävä T1
Opiskelija
arvioi ohjattuna mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai palveluita

noudattaa vuorovaikutustilanteissa niihin annettuja
ohjeita
toimii yhteistyössä toimeksiantajan/tilaajan aloitteesta

tekee tarvittaessa aloitteellista yhteistyötä toimeksiantajan/tilaajan kanssa

toimii työssään ammattialan
yleisiä tapoja arvostaen
toimii ammattialan sopimusten mukaan.

toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti
noudattaa ammattialan sopimuksia ja käytäntöjä.

teriaalit visuaaliseen ilmaisuun ja käyttää visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-,
muoto- tai tilasommittelua ja
hyödyntää ajoittain ohjattuna omaa luovuuttaan ja
persoonallista ilmaisuaan
laatii käsin ja koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä, raportteja tai esityskuvia.

Kiitettävä K3

etsii tarvittaessa yhteistyökumppaneita ja toimii itsenäisesti vuorovaikutustilanteissa
antaa aloitteellisesti tietoa
prosessin etenemisestä,
keskustelee ja tekee aloitteellisesti yhteistyötä toimeksiantajan/tilaajan
kanssa
sitoutuu työhönsä ammatin
arvoperustan mukaisesti
noudattaa vastuullisesti ammattialan sopimuksia ja käytäntöjä.
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AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen.
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45 osp

2.3.2 PALVELUN TOTEUTTAMINEN
AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa











suunnitella omaa työtään
tehdä työsuunnitelmia
esitellä suunnitelman asiakkaalle sekä tehdä tarjouksen
toteuttaa palvelun
toteuttaa työn arvioiden sen muotoa, mittasuhteita ja toteutustapaa sekä viimeistellä työn
huoltaa työvälineitä
keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa
ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa
noudattaa työturvallisuusmääräyksiä.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT








Työprosessin hallinta
Palvelun toteuttaminen
Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
Ammattiterminologian käyttö
Estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
Elinikäinen oppiminen

OPINTOJAKSOT
Orientoituminen ammattialaan 5 osp

Työvälineet, koneet, laitteet ja työturvallisuus 5 osp

Keskeiset sisällöt:

ammattialaan tutustuminen

opinto-ohjaus/ryhmäytyminen

tietotekniikka sisustusalalla

nuori yrittäjyys

Keskeiset sisällöt:

pakki, henkilökohtaiset työkalut ja työympäristö

työturvallisuuskortti

tulityökortti

EA 1 -kortti

Oppimisympäristöt: Oppilaitos

Oppimisympäristöt: Oppilaitos

Toteuttamistavat: Luennot, harjoitustyöt ja vierailut

Toteuttamistavat:
Luennot ja harjoitustyöt

Sisustusrakennustyöt 13 osp
Keskeiset sisällöt:

rakennuspiirustus

rakennusten rakenteet ja rakennushankkeen osapuolet

sisustustyön laatu/määräykset

ammattietiikka, oman työn suunnittelu ja itsearviointi

työmenetelmien- ja materiaalien perusteet/ammattisanasto

rungon rakentaminen, levyttäminen ja tasoittaminen

ikkunan ja oven asennus
Oppimisympäristöt:
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Työssäoppimispaikat tai oppilaitoksen omat harjoitustyömaat ja asiakkaiden työkohteet
Toteuttamistavat:
Sisustustöiden tekeminen kädentaitoja sekä käsityövälineiden, koneiden ja laitteiden käyttötaitoja harjoitellen

Maalaus- ja päällystystyöt/listoitukset 7 ops
Keskeiset sisällöt:

kattotyöt

lattiatyöt

listoitukset
Oppimisympäristöt:
Työssäoppimispaikat tai oppilaitoksen omat harjoitustyömaat ja asiakkaiden työkohteet
Toteuttamistavat: Työmaakohteessa erilaiset työtehtävät

Kiintokalusteet, varusteet ja laitteet 5 osp
Keskeiset sisällöt:

kalustepiirustukset ja –materiaalit

kalusteiden kokoaminen ja asentaminen

varusteiden ja laitteiden asentaminen
Oppimisympäristöt:
Työssäoppimispaikat tai oppilaitoksen omat harjoitustyömaat ja asiakkaiden työkohteet
Toteuttamistavat: Työmaakohteessa erilaiset työtehtävät

Urakkatyö tai työssäoppiminen 10 osp
,

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Ei aikaisempia opintoja

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Opintojaksoista suoriutuminen edellyttää osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä. Tehtävät ja toiminta arvioidaan
ja niistä annetaan palaute. Ammattityöstä opiskelija tekee itsearvioinnin, jonka jälkeen käydään palautekeskustelu.
Kun opiskelija on tehnyt hyväksyttävästi em. suoritukset, hän saa opintokorttiin suoritus-/arviointimerkinnän.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Ammattiosaamisen näyttö : Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla ammattialansa työkokonaisuuden siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.
Opiskelija tekee annetusta työstä työsuunnitelman ja esittelee sen opettajalle tai mahdolliselle asiakkaalle. Opiskelija
osoittaa ammattitaitonsa tekemällä sisustusrakennustöitä oppilaitoksen uudis- tai korjausrakennustyömaalla tai työssäoppien.
Muu osaamisen arviointi:
Ei ole
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinnon ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Palvelun toteuttaminen 45 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija tekee annetusta työstä työsuunnitelman ja esittelee sen opettajalle tai mahdolliselle asiakkaalle. Opiskelija
osoittaa ammattitaitonsa tekemällä sisustusrakennustöitä oppilaitoksen uudis- tai korjausrakennustyömaalla tai
muussa oppilaitoksen hyväksymässä rakennuskohteessa. Opiskelija tekee sovitun työkokonaisuuden, joka on laajuudeltaan sellainen, että tutkinnon osassa vaadittu ammattitaito voidaan siitä arvioida.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE/LAUSEET NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Remonttikohteen työsuunnitelman laatiminen ja työn toteuttaminen

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan opistolla, työssäoppimispaikalla tai opiston hyväksymässä ulkopuolisessa työkohteessa opiskelijan oman opintopolun mukaan. Työkohde voi olla uudis- tai korjausrakennustyömaa, jossa on käytössä tavanomaiset työvälineet ja koneet.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
(x) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t) tai
( x ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tekee ohjattuna työsuunnitelman ja suunnittelee ohjattuna omaa työtään

Työtehtävän suunnittelu

Tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen

Itsearviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien ja
-välineiden käyttö

Työvälineiden huolto

Materiaalien taloudellinen
käyttö

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Ammattiterminologian
käyttö

Hyvä H2
tekee toteuttamiskelpoisia
työsuunnitelmia, suunnittelee omaa työtään ja esittelee suunnitelmansa asiakkaalle

Kiitettävä K3
tekee toteuttamiskelpoisia
työsuunnitelmia, suunnittelee omaa työtään, esittelee
suunnitelmansa asiakkaalle
sekä tekee ohjattuna sovitun suunnitelman pohjalta
tarjouksen
toteuttaa tavoitteen mukaisen palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti ja
joutuisasti sovittuja aikatauluja noudattaen sekä mahdollisista poikkeamista neuvotellen
arvioi ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden
saavuttamiseksi.

toteuttaa tavoitteen mukaisen palvelun

toteuttaa tavoitteen mukaisen palvelun ohjattuna sovitussa aikataulussa

arvioi työskentelyään ja palvelun toteuttamista suhteessa tavoitteisiin.

arvioi työskentelyään ja palvelun toteuttamista suhteessa tavoitteisiin sekä
muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjattuna ammattialan keskeisiä työmenetelmiä, -välineitä, koneita ja
laitteita turvallisesti

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää ammattialan keskeisiä työmenetelmiä,
-välineitä, koneita ja laitteita
turvallisesti ja luontevasti
sekä palauttaa käyttämänsä
välineet ja laitteet paikoilleen
huoltaa työvälineet, koneet
ja laitteet

valitsee ja käyttää ammattialan keskeisiä työmenetelmiä, -välineitä, koneita ja
laitteita turvallisesti ja luontevasti sekä huoltaa käyttämänsä välineet ja laitteet ja
palauttaa ne paikoilleen
huoltaa työvälineet, koneet
ja laitteet ja kutsuu tarvittaessa paikalle ammattilaisen
vertailee ja valitsee ohjattuna sekä hankkii ja käyttää
huollettavuudeltaan ja hinnaltaan käyttötarkoitukseen,
-kohteeseen ja tyyliin sopivia materiaaleja ja käyttää
niitä taloudellisesti
ratkaisee työhön liittyviä laskutoimituksia ja käyttää niitä
päätöksen välineinä.

huoltaa ohjattuna työvälineet, koneet ja laitteet
hankkii ohjattuna käyttötarkoitukseen sopivia materiaaleja ja käyttää ohjattuna
niitä taloudellisesti

hankkii ohjattuna käyttötarkoitukseen, -kohteeseen ja
tyyliin sopivia materiaaleja
ja käyttää niitä taloudellisesti

ratkaisee työhön liittyviä laskutoimituksia.

ratkaisee työhön liittyviä laskutoimituksia ja ohjattuna
käyttää niitä päätöksen välineinä.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
keskustelee ohjattuna toteutukseen liittyvistä asioista
käyttäen ammattiterminologiaa

Hyvä H2
keskustelee toteutukseen
liittyvistä asioista käyttäen
ammattiterminologiaa

Kiitettävä K3
keskustelee toteutukseen
liittyvistä asioista käyttäen
ammattiterminologiaa luontevalla tavalla
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Estetiikan hyödyntäminen
toteutuksessa

Kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, välineiden ja materiaalien
käytössä ja materiaalien
lajittelussa
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö

toteuttaa työn ohjattuna luovutuskuntoon

käyttää ohjattuna työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja lajittelee
työssä syntyviä jätteitä.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
ratkaisee ohjattuna työtehtävissä syntyviä ongelmatilanteita
toimii työssään ohjattuna
yhteistyössä työyhteisön tai
työmaan eri osapuolten
kanssa
noudattaa työaikoja

Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

toteuttaa työn arvioiden sen
muotoa, mittasuhteita ja toteutustapaa sekä viimeistelee työn ohjeiden avulla luovutuskuntoon
käyttää työmenetelmiä,
-välineitä ja materiaaleja,
jotka tukevat kestävää kehitystä ja lajittelee ja käsittelee työssä syntyviä jätteitä.

toteuttaa työn arvioiden sen
muotoa, mittasuhteita ja toteutustapaa sekä viimeistelee työn luovutuskuntoon

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ratkaisee työtehtävissä syntyviä ongelmatilanteita

ratkaisee työtehtävissä syntyviä ongelmatilanteita ja tekee valintoja ja päätöksiä
toimii työssään oma-aloitteisesti yhteistyössä työyhteisön tai työmaan eri osapuolten sekä asiakkaan kanssa
noudattaa työaikoja ja käyttää työajan tarkoituksenmukaisesti sekä toimii vastuullisesti tavoitteen saavuttamiseksi sovitussa aikataulussa
toimii työturvallisuusmääräysten mukaisesti, tuo esiin
työturvallisuusriskit sekä ehkäisee vaaratilanteiden syntymistä
huolehtii työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä.

toimii työssään yhteistyössä
työyhteisön tai työmaan eri
osapuolten sekä ohjattuna
asiakkaan kanssa
noudattaa työaikoja ja käyttää työajan tarkoituksenmukaisesti

toimii työturvallisuusmääräysten mukaisesti

toimii työturvallisuusmääräysten mukaisesti, tuo esiin
työturvallisuusriskit

huolehtii pyydettäessä työympäristön siisteydestä.

huolehtii työympäristön siisteydestä.

käyttää työmenetelmiä,
-välineitä ja materiaaleja,
jotka tukevat kestävää kehitystä ja lajittelee, käsittelee
ja uusiokäyttää työssä syntyviä jätteitä.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen.
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2.4 VALINNAISET TUTKINNON OSAT
Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi
2.4.1 ASIAKASPALVELUN JA MYYNTITYÖN TOTEUTTAMINEN

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

palvella asiakkaita erilaisissa myynnin asiakaspalvelutilanteissa

selvittää asiakkaan tarpeet ja odotukset

käyttää tietoa myyntituotteista ja palveluista asiakastilanteessa

käyttää ammattialan osaamista asiakastilanteessa

suunnitella myyntitapahtumaa

pitää myyntipaikan viihtyisänä ja houkuttelevana

toimia työyhteisön jäsenenä

noudattaa työaikoja.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:.

Työprosessin hallinta

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta

Työn perustana olevan tiedon hallinta

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat alan yrityksissä. Esim. sisustusalan liikkeet ja palvelut.
Toteuttamistavat: Työssäoppimisen työtehtävissä

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Pakolliset tutkinnonosat.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen. Oppimisen arvioinnissa opettajan tulee käyttää motivoivia
ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialansa myyntiin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä. Työtä tehdään
siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä työssäoppimisen paikassa..
Esimerkki näytöstä:
Asiakaspalvelu ja myyntityö asiakastilanteessa.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE/LAUSEET NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Asiakaspalvelu ja myyntityö asiakastilanteessa.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Työssäoppimisen työpaikalla ammattialansa myyntiin liittyvissä asiakaspalvelutehtävä.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t) tai
( x ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta
Myynnin ja markkinoinnin
suunnittelu

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tekee ohjattuna hyllytystä ja
esillepanoa

Asiakaspalvelu ja myyntityö

Palautteen vastaanotto

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Asiakaspalvelun ja myyntityön menetelmien käyttö

Oheistehtävien tekeminen

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Tuote-, palvelu- ja ammattitiedon hankinta

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Hyvä H2

Kiitettävä K3

tekee hyllytystä ja esillepanoa

tekee hyllytystä, esillepanoa
ja ohjattuna somistusta

selvittää asiakkaan tarpeita
ja palvelee häntä

selvittää asiakkaan tarpeita
ja palvelee häntä kohteliaasti

selvittää asiakkaan tarpeita
ja palvelee häntä aktiivisesti
ja kohteliaasti.

arvioi työskentelyään ja palvelun toteuttamista suhteessa tavoitteisiin ja ottaa
vastaan palautetta.

arvioi työskentelyään ja palvelun toteuttamista suhteessa tavoitteisiin sekä
muuttaa toimintaa saamansa palautteen mukaan.

arvioi ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden
saavuttamiseksi sekä muuttaa ja kehittää toimintaa
saamansa palautteen mukaan.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjattuna myynti- ja
markkinointimenetelmiä

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää myynti- ja markkinointimenetelmiä

käyttää myynti- ja markkinointimenetelmiä sekä arvioi
niiden soveltuvuutta ammattialalle

palvelee ohjattuna asiakasta
kohteliaasti

palvelee asiakasta kohteliaasti ja vuorovaikutteisesti

palvelee asiakasta kohteliaasti, vuorovaikutteisesti ja
esitellen vaihtoehtoja

ottaa vastaan palveluun tai
myyntityöhön liittyvää palautetta

ottaa vastaan palveluun tai
myyntityöhön liittyvää palautetta sekä arvioi asiakaspalvelutaitojaan

ottaa vastaan palveluun
myyntityöhön liittyvää palautetta sekä arvioi ja kehittää asiakaspalvelutaitojaan

huolehtii ohjattuna työympäristön toimivuudesta ja siisteydestä.

huolehtii työympäristön toimivuudesta, siisteydestä ja
viihtyisyydestä.

huolehtii oma-aloitteisesti
työympäristön toimivuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
etsii ohjattuna tietoa myyntituotteista ja palveluista

etsii tietoa myyntituotteista
ja palveluista

etsii tietoa myyntituotteista
ja palveluista sekä käyttää
sitä työssään

käyttää ohjattuna ammattialan osaamista palvelu- ja
myyntityössä.

käyttää ammattialan osaamista palvelu- ja myyntityössä.

käyttää ammattialan osaamista ja soveltaa sitä ohjattuna palvelu- ja myyntityöhön.

Tyydyttävä T1
Opiskelija

Hyvä H2

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Kiitettävä K3
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toimii ohjattuna asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Ammattietiikka

keskustelee asiakkaan
kanssa

noudattaa työaikoja sekä
käyttäytyy ja pukeutuu ohjeiden mukaan.

toimii asiakaspalvelu- ja
myyntitilanteissa ja pyytää
tarvittaessa apua muilta
keskustelee asiakkaan
kanssa, kuuntelee häntä ja
ilmaisee itseään selkeästi

toimii tilanteen vaatimalla tavalla asiakaspalvelu- ja
myyntitilanteissa
keskustelee asiakkaan
kanssa, kuuntelee häntä ja
ilmaisee itseään selkeästi ja
luottamusta herättäen

noudattaa työaikoja sekä
käyttäytyy ja pukeutuu tilanteen vaatimusten mukaan.

noudattaa työaikoja sekä
käyttäytyy ja pukeutuu tilanteen vaatimusten mukaan ja
toimii työyhteisössään aloitteellisesti.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen.
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2.4.4 PALVELUN TUOTTEISTAMINEN

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa










tuotteistaa ammatillisesta osaamisestaan palvelun
 arvioida ammatillisen osaamisen vahvuuksia
ideoida eri toimintamalleja
laskea tuotteen tai palvelun kokonaiskustannukset
kartoittaa ammattialansa palveluja tarjoavia tekijöitä
markkinoida palveluaan
ratkaista ongelmatilanteita
noudattaa tuotteistamisessa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
noudattaa tehtyjä sopimuksia, tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädäntöä
noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

työprosessin hallinnasta ammatillisen osaamisen tuotteistaminen

työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta tuotteistamisen työmenetelmien ja -välineiden käyttö

työn perustana olevan tiedon hallinnasta markkinatilanteen kartoitus

elinikäinen oppiminen
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat alan yrityksissä. Esim. sisustusalan liikkeet ja palvelut.
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen toteutetaan niin että opiskelija oppii kehittämään ja tuotteistamaan sisustusalan
palveluja kustannustietoisesti. Hän osallistuu palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja markkinointiin.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Ennen tätä tutkinnon osaa on suoritettava tutkinnon osa palvelun toteuttaminen kokonaan.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Oppimisen arviointi on jatkuvaa vuorovaikutusta, toiminnan ja tekemisen itsearviointia sekä opettajan ja työpaikkaohjaajan antamaa arviointia ja palautetta.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan sisustusalan yrityksessä palveluja myyvässä työtehtävissä.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Palvelun tuotteistamisen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja markkinoi sisustusalan palvelua.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE/LAUSEET NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Esimerkkejä:
Sisustamiseen liittyvän asiakasillan suunnittelu, toteutus ja markkinointi.
Sisustustyön suunnittelu, toteutus ja markkinointi asiakkaalle.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla, joka voi olla sisustusalan yritys esim. sisustusmateriaaleja myyvä
liike tai rakennusalan yritys. Näytössä on käytettävissä työhön tarvittavat koneet ja välineet.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t) tai
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen
näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen
näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
arvioi ohjattuna ammatillisen osaamisen vahvuuksia

Ammatillisen osaamisen
tuotteistaminen

Tuotteistamisen toteuttaminen

Itsearviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Tuotteistamisen
työmenetelmien ja
-välineiden käyttö

Hinnoittelu

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Tiedonhankinta

Markkinatilanteen kartoitus

Hyvä H2

Kiitettävä K3

arvioi ammatillisen osaamisen
vahvuuksia ja mahdollisuuksia
toimia yrittäjänä

arvioi ammatillisen osaamisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ja
asettaa ohjattuna osaamiselle kehittämistavoitteita
tekee kustannustehokkaasti
ammattialan laatuvaatimukset täyttävää työtä
ideoi ja testaa ohjattuna eri
toimintamalleja kannattavuutta ajatellen ja markkinoi
ohjattuna tuotteistettua palveluaan
toteuttaa tuotteistamisen ennakoiden asiakkaan tarpeet

tekee ammattialan työtä

tekee ammattialan laatuvaatimukset täyttävää työtä

ideoi ohjattuna eri toimintamalleja kannattavuutta ajatellen

ideoi ja testaa ohjattuna eri toimintamalleja kannattavuutta
ajatellen

toteuttaa tuotteistamisen
ottaen ohjattuna huomioon
asiakkaan tarpeet
arvioi ja kehittää ohjattuna
tuotteistetun palvelun toteutusta kustannustehokkaaksi.

toteuttaa tuotteistamisen ottaen huomioon asiakkaan tarpeet
arvioi ja kehittää ohjattuna
tuotteistetun palvelun toteutusta kustannustehokkaaksi ja
kohderyhmän tarpeet kohtaavaksi.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjattuna ammatillisen osaamisen työmenetelmiä ja -välineitä tuotteen
tai palvelun toteuttamisessa
laskee ohjattuna oman työpanoksen osuuden tuotteen tai palvelun kustannuksista.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää ammatillisen osaamisen työmenetelmiä ja
-välineitä tuotteen tai palvelun
toteuttamisessa

käyttää ja etsii ohjattuna erilaisia työmenetelmiä ja
-välineitä tuottaa tuote tai
palvelu

laskee oman työpanoksen
osuuden tuotteen tai palvelun
kustannuksista.

laskee tuotteen tai palvelun
kokonaiskustannukset.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
etsii ohjattuna tietoa sopimusjärjestelmistä, tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädännöstä ja immateriaalioikeuksista

kartoittaa ammattialansa
palveluja tarjoavia tekijöitä

arvioi ja kehittää ohjattuna
tuotteistetun palvelun toteutusta ja markkinointia kustannustehokkaaksi ja kohderyhmän tarpeet kohtaavaksi.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

etsii tietoa sopimusjärjestelmistä, tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädännöstä ja immateriaalioikeuksista sekä
käyttää tietoa ohjattuna tuotteistamiseen

etsii tietoa sopimusjärjestelmistä, tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädännöstä
ja immateriaalioikeuksista,
käyttää tietoa tuotteistamiseen ja soveltaa ohjattuna
etsimäänsä tietoa neuvotellessaan työhön liittyvistä asioista asiakkaan kanssa
kartoittaa ammattialansa
palveluja tarjoavia tekijöitä,
käyttää tietoa ohjattuna tuotteen tai palvelun tuotteistamiseen ja kehittää ohjattuna
palveluaan kilpailijoitaan
houkuttelevammaksi

kartoittaa ammattialansa palveluja tarjoavia tekijöitä ja
käyttää tietoa ohjattuna tuotteen tai palvelun tuotteistamiseen
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markkinoi palveluaan ammattialan tavan mukaisin
menetelmin.
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tunnistaa työssä syntyneitä
ongelmatilanteita sekä ratkaisee ohjattuna niitä
käyttää ohjattuna tuotteessa tai palvelussa ammattialan kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja
käyttää palvelun toteutuksessa ohjeiden mukaisia
suojaimia, työmenetelmiä
ja -välineitä.

markkinoi palveluaan ohjattuna usealla eri menetelmällä.

markkinoi palveluaan usealla eri menetelmällä.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

tunnistaa työssä syntyneitä ongelmatilanteita sekä ratkaisee
niitä

tunnistaa työssä syntyneitä
ongelmatilanteita, ratkaisee
niitä ja löytää vaihtoehtoisia
toimintatapoja
käyttää tuotteessa tai palvelussa ammattialan kestävän
kehityksen mukaisia toimintatapoja ja kehittää ohjattuna
niitä
käyttää palveluksen toteutuksessa ohjeiden mukaisia
suojaimia, työvälineitä ja sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä.

käyttää tuotteessa tai palvelussa ammattialan kestävän
kehityksen mukaisia toimintatapoja
käyttää palvelun toteutuksessa
ohjeiden mukaisia suojaimia ja
-työvälineitä ja sopivasti kuormittavia työmenetelmiä.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen.
Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tarkentaminen huomioiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen
näyttöjen vaikutukset.
Suoritetaan motivoivia työpaikkakäyntejä, tiedotetaan jatko-opintomahdollisuuksista, rekrytointitilaisuudet.
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2.4.5 SISUSTUSTYÖN TEKEMINEN

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

hahmottaa sisustustyön kohteen
 ottaa huomioon kohteen tyylin, kulttuurin, käyttötarkoituksen ja asiakkaan asettamat vaatimukset

dokumentoida kohteen

toteuttaa ammattialan sisustustöitä
 käyttää sisustamisessa tarvittavia työmenetelmiä, -välineitä, koneita ja laitteita
 suunnitella toteutettavaa sisustustyötään käyttäen esitystekniikoita tai mallintamista
 käyttää työssään tila- ja rakennuspiirustuksia sekä muita suunnitelmia
 tehdä sisustustöissä tarvittavia mitoituksia ja laskelmia sekä laskea kustannukset

tehdä yhteistyötä suunnittelijoiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa

arvioida ajankäyttöä ja noudattaa aikatauluja.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

Sisustustyön kohteen hahmottaminen

Kohteen tyylin, kulttuurin, käyttötarkoituksen ja asiakkaan asettamien vaatimuksien huomioon ottaminen

Kohteen dokumentointi

Ammattialan sisustustöiden toteuttaminen

Sisustamisessa tarvittavien työmenetelmien, -välineiden, koneiden ja laitteiden käyttäminen

Sisustustyönsä suunnitteleminen esitystekniikoita tai mallintamista käyttäen

Tila- ja rakennuspiirustuksien sekä muiden suunnitelmien käyttäminen

Tarvittavien mitoitusten ja laskelmien tekeminen sekä kustannuksien laskeminen

Yhteistyön tekeminen suunnittelijoiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa

Ajankäytön arvioiminen ja aikataulujen noudattaminen
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat alan yrityksissä ja/tai työmaakohteessa.
Toteuttamistavat: Työssäoppimisen työtehtävissä

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Pakolliset tutkinnonosat.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen. Oppimisen arvioinnissa opettajan tulee käyttää motivoivia
ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla johonkin kohteeseen mittatilauksena tehtävän sisustustuotteen
(esim. tilanjakaja, kiintokaluste tai porras) työtään ja tekemällä työvaiheen tai työkokonaisuuden, jossa tutkinnon osan
ammattitaitovaatimukset tulevat esille ja ne voidaan siitä arvioida.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Sisustustyön
tekeminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Esimerkki näytöstä:
Sisustustyön, esimerkiksi kiintokalustuksen, portaikon tai tilanjakajan suunnittelu taustaselvityksineen, kohteen dokumentointi ja suunnitelmien esittäminen. Sisustustyön toteuttaminen käytännössä.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE/LAUSEET NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Esim. Mittatilaustyönä tehtävän tilanjakajan suunnittelu ja valmistaminen.
Sisustustyön työsuunnitelman ja tarjouksen laatiminen sekä työn toteuttaminen

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/asiakastyökohteessa. Tarvittaessa voidaan käyttää oppilaitoksen
tiloja ja laitteita.
Näyttö toteutetaan työssäoppimispaikassa tai asiakastyönä, joka voi olla uudis- tai korjausrakennustyömaa tai alan
tuotantolaitos.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t) tai
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
selvittää ohjeiden mukaan
tilaan tai ympäristöön materiaalit ja värit

Hyvä H2

Kiitettävä K3

selvittää tilaan tai ympäristöön käyttötarkoitukseen sopivia materiaaleja ja värejä

tekee ohjattuna toteutusta
varten ammattialan tavan
mukaisen työsuunnitelman

tekee toteutusta varten ammattialan tavan mukaisen
työsuunnitelman

käyttää ohjattuna havainnollistamiseen ammattialan tavan mukaisia esitystekniikoita ja malleja

käyttää havainnollistamiseen ammattialan tavan mukaisia esitystekniikoita ja
malleja

toteuttaa ohjeiden mukaan
suunniteltuun tilaan tai ympäristöön sisustustyön
valitsee ohjeiden mukaan sisustettavaan kohteeseen
valmiita osia ja elementtejä

toteuttaa suunniteltuun tilaan tai ympäristöön sisustustyön
valitsee tuotteiden tarjoajilta
sisustettavaan kohteeseen
valmiita osia ja elementtejä

työskentelee ohjattuna ammattialan määräysten ja laatuvaatimusten mukaisesti

työskentelee ammattialan
määräysten ja laatuvaatimusten mukaisesti

arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin.

arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin
sekä muuttaa toimintaansa
ohjeiden mukaisesti.

selvittää tilaan tai ympäristöön vaihtoehtoisia käyttötarkoitukseen sopivia materiaaleja ja värejä
tekee toteutusta varten ammattialan tavan mukaisen
työsuunnitelman ja esittelee
sen
käyttää havainnollistamiseen ammattialan tavan mukaisia esitystekniikoita ja
malleja ottaen huomioon tilan tai ympäristön
toteuttaa suunniteltuun tilaan tai ympäristöön sisustuskokonaisuuden
valitsee tuotteiden tarjoajilta
sisustettavaan kohteeseen
valmiita osia ja elementtejä
asiakkaan toiveiden mukaan
työskentelee ammattialan
määräysten ja laatuvaatimusten mukaisesti ja kehittää osaamistaan saamansa
palautteen mukaan
arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin
sekä muuttaa tarvittaessa
toimintaansa.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää tuttuja materiaaleja
ja lisätarvikkeita työn toteuttamiseen

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee ja käyttää materiaaleja ja lisätarvikkeita työn toteuttamiseen ottaen huomioon tilan tai ympäristön

valitsee ja käyttää materiaaleja ja lisätarvikkeita työn toteuttamiseen monipuolisesti
ja asiakkaan vaatimusten
mukaan ottaen huomioon tilan tai ympäristön
laskee materiaalien kulutuksen, tekee hinta-arvion kokonaiskustannuksista ja tekee tarjouksen, joka sisältää
materiaalikustannukset ja
työhön käytettävän ajan
käyttää elinkaariajattelun
huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja ja kehittää ohjattuna
toimintaansa.

Työn suunnittelu

Työn toteuttaminen

Itsearviointi

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Materiaalien käyttö

Hinnoittelu

Kestävän kehityksen
huomioon ottaminen

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

laskee materiaalien kulutuksen ja tekee ohjattuna hintaarvion materiaalikustannuksista

laskee materiaalien kulutuksen, tekee hinta-arvion materiaalikustannuksista ja arvioi ohjattuna työhön käytettävän ajan

käyttää ohjattuna elinkaariajattelun huomioon ottavia
työmenetelmiä,
-välineitä ja materiaaleja.

käyttää elinkaariajattelun
huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja.

Tyydyttävä T1
Opiskelija

Hyvä H2

Kiitettävä K3
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Sisustustyön materiaalien
valinta

Tilantekijöiden huomioon
ottaminen

Sisustusalan tiedon
käyttäminen

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

valitsee ohjattuna käyttötarkoitukseen sopivia materiaaleja ja käyttää ohjattuna
niitä taloudellisesti

valitsee ohjattuna käyttötarkoitukseen, -kohteeseen ja
tyyliin sopivia materiaaleja
ja käyttää niitä taloudellisesti

ottaa ohjattuna huomioon tilan ulottuvuudet, valaistuksen, akustiikan ja tilan muun
sisustuksen valitessaan värejä, niiden syvyysasteita,
pintakuvioita, materiaaleja
sekä rakenne- ja työtaparatkaisuja sisustustyöhön

ottaa huomioon tilan ulottuvuudet, valaistuksen, akustiikan ja tilan muun sisustuksen valitessaan värejä, niiden syvyysasteita, pintakuvioita, materiaaleja sekä rakenne- ja työtaparatkaisuja
sisustustyöhön

lukee ja käyttää ohjattuna
ammattialan perustietoa, piirustuksia, työohjeita ja standardeja toteutukseen ohjattuna.

lukee ja käyttää ammattialan perustietoa, piirustuksia, työohjeita ja standardeja toteutukseen ja suunnitteluun ohjattuna.

valitsee ohjattuna huollettavuudeltaan ja hinnaltaan
käyttötarkoitukseen,
-kohteeseen ja tyyliin sopivia materiaaleja ja käyttää
niitä taloudellisesti
ottaa huomioon tilan ulottuvuudet, valaistuksen, akustiikan ja tilan muun sisustuksen valitessaan värejä, niiden syvyysasteita, pintakuvioita, materiaaleja sekä rakenne- ja työtaparatkaisuja
sisustustyöhön ja perustelee
ohjattuna valintansa
lukee ja käyttää ammattialan perustietoa, piirustuksia, työohjeita ja standardeja toteutukseen ja suunnitteluun.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ideoi ja tuottaa työssään erilaisia ratkaisuja

soveltaa osaamistaan työtilanteissa joustavasti ja toimii
uusia ratkaisuja etsien
sopii ja laatii aikataulun
sekä toimii sen mukaan
neuvottelee ja sopii tilaajan
kanssa toteutettavasta työsuorituksesta ja sen vaiheista ja tavoitteista
työskentelee aktiivisesti ja
vastuullisesti ammattialansa
toteuttajana suunnittelijoiden, arkkitehtien, taiteilijoiden tai muun työnjohdon
kanssa yhteistyössä.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
kokeilee erilaisia ratkaisuja

noudattaa aikatauluja
Vuorovaikutus ja yhteistyö
sopii annettujen ohjeiden
mukaan tilaajan kanssa toteutettavasta työsuorituksesta ja sen vaiheista
työskentelee toteuttajana
suunnittelijoiden, arkkitehtien, taiteilijoiden tai muun
työnjohdon ohjaamana.

työskentelee sovitun aikataulun mukaan
sopii tilaajan kanssa toteutettavasta työsuorituksesta
sekä sen vaiheista ja tavoitteista
työskentelee toteuttajana
suunnittelijoiden, arkkitehtien, taiteilijoiden tai muun
työnjohdon kanssa yhteistyössä.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen. Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tarkentaminen huomioiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset.
Suoritetaan motivoivia työpaikkakäyntejä, tiedotetaan jatko-opintomahdollisuuksista, rekrytointitilaisuudet.
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2.4.6 STAILAAMINEN

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osa

toteuttaa asiakkaan ulkoasun, kohteen, tilan tai tapahtuman tyylin suunnittelun

käyttää ammattialan osaamista tyylin suunnittelussa

seurata trendejä ja tunnistaa tyylejä

käyttää ammattialansa tuotteita ja materiaaleja tyylin suunnittelussa

käyttää työssä esteettisiä tekijöitä

tehdä yhteistyötä

noudattaa aikatauluja.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

työn suunnittelu

työn toteutus

itsearviointi

työmenetelmien käyttö

työvälineiden käyttö

materiaalien käyttö

kestävän kehityksen huomioon ottaminen

tyyli- ja trenditiedon hankinta

estetiikan huomioon ottaminen

oppiminen ja ongelmanratkaisu

vuorovaikutus ja yhteistyö
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat alan yrityksissä ja/tai työmaakohteessa.
Toteuttamistavat: Työssäoppimisen työtehtävissä

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Pakolliset tutkinnon osat

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan
tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sisätilan stailauksen asiakaslähtöisesti. Hän laatii kustannusarvion ja aikataulun. Hän
etsii tilaan sopivia tyylejä ja neuvottelee asiakkaan kanssa. Työkokonaisuus laaditaan niin, että tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tulevat esille ja ne voidaan siitä arvioida.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Stailaus 15
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Asiakaslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu tilan stailaus

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/asiakastyökohteessa. Tarvittaessa voidaan käyttää oppilaitoksen
tiloja ja laitteita.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t)
( ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta
Tyydyttävä T1
Opiskelija

Hyvä H2

Kiitettävä K3
ideoi ja suunnittelee asiakkaan ulkoasua, kohdetta, tilaa tai tapahtumaa vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti
laatii vaihtoehtoisille suunnitelmille kustannusarvioita ja
aikatauluja sekä noudattaa
valittua
toteuttaa tyylin suunnittelun
tilaajalle hänen toiveidensa
mukaan
arvioi tyylin suunnittelun suhteessa tavoitteisiin ja kehittää tyylin muotoiluosaamistaan saamansa palautteen
mukaisesti.

Työn suunnittelu

ideoi ja suunnittelee ohjattuna asiakkaan ulkoasua,
kohdetta, tilaa tai tapahtumaa
laatii suunnitelmalle aikataulun ja noudattaa sitä

ideoi ja suunnittelee ohjattuna asiakkaan ulkoasua,
kohdetta, tilaa tai tapahtumaa asiakaslähtöisesti
laatii suunnitelmalle kustannusarvion ja aikataulun sekä
noudattaa niitä

Työn toteutus

toteuttaa ohjattuna tyylin
suunnittelun tilaajalle

Itsearviointi

arvioi tyylin suunnittelun
suhteessa tavoitteisiin.

toteuttaa ohjattuna tyylin
suunnittelun tilaajalle hänen
toiveidensa mukaan
arvioi tyylin suunnittelun
suhteessa tavoitteisiin ja
muuttaa sitä ohjeiden mukaisesti.

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
Työmenetelmien käyttö

Työvälineiden käyttö
Materiaalien käyttö

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Tyyli- ja trenditiedon hankinta
Estetiikan huomioon ottaminen

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Tyydyttävä T1
Opiskelija
muokkaa, täydentää tai uusii ohjattuna asiakkaan ulkoasun, kohteen, tilan tai
tapahtuman tyyliä
käyttää ohjattuna ammattialan työvälineitä
käyttää ohjattuna eri tavoin
hankittuja materiaaleja ottaen huomioon käyttötilanteen ja sen turvallisuuden

Hyvä H2

Kiitettävä K3

muokkaa, täydentää tai uusii
asiakkaan ulkoasun, kohteen, tilan tai tapahtuman
tyyliä
käyttää ammattialan työvälineitä
käyttää eri tavoin hankittuja
materiaaleja ottaen huomioon käyttötilanteen ja sen
turvallisuuden

käyttää ohjattuna toteutukseen elinkaareltaan sopivia
materiaaleja.

käyttää toteutukseen elinkaareltaan sopivia materiaaleja.

muokkaa, täydentää tai uusii
asiakkaan ulkoasun, kohteen, tilan tai tapahtuman
tyyliä asiakaslähtöisesti
käyttää alan työvälineitä monipuolisesti
valitsee ja käyttää eri tavoin
hankittuja materiaaleja ottaen huomioon asiakaslähtöisyyden sekä käyttötilanteen ja sen turvallisuuden
käyttää toteutukseen elinkaareltaan sopivia materiaaleja ja tuo esille uusia ideoita.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
etsii ohjattuna käyttötilanteeseen sopivia tyylejä
käyttää ohjattuna esteettistä tietoa muodoista, väreistä, suhteista, tasapainoista ja kokonaisuuksista.
Tyydyttävä T1
Opiskelija
kokeilee ohjattuna erilaisia
ratkaisuja
noudattaa aikatauluja

Hyvä H2

Kiitettävä K3

etsii käyttötilanteeseen sopivia tyylejä ja seuraa ohjattuna trendejä
käyttää esteettistä tietoa
muodoista, väreistä, suhteista, tasapainoista ja kokonaisuuksista.

etsii käyttötilanteeseen sopivia tyylejä ja seuraa trendejä

Hyvä H2

Kiitettävä K3

kokeilee erilaisia ratkaisuja
sopii ja laatii aikataulun ja
keskustelee aikataulun muutoksista

käyttää monipuolisesti esteettistä tietoa muodoista,
väreistä, suhteista, tasapainoista ja kokonaisuuksista.

kokeilee erilaisia ratkaisuja
ja kehittää uusia ideoita
sopii ja laatii aikataulun sekä
toimii sen mukaan
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sopii annettujen ohjeiden
mukaan tilaajan kanssa toteutettavasta työstä ja sen
vaiheista.

sopii tilaajan kanssa toteutettavasta työstä sekä sen
vaiheista ja tavoitteista.

neuvottelee ja sopii tilaajan
kanssa toteutettavasta
työstä sekä sen vaiheista ja
tavoitteista.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset.
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2.4.8 TILAUSTYÖN VALMISTAMINEN

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

neuvotella toimeksiantajan / tilaajan kanssa tilaustyön toteuttamisesta

suunnitella ammattialan tilaustyövalmistusta

organisoida ammattialan tilaustyövalmistusta

hinnoitella tilaustyön

aikatauluttaa tilaustyön

valmistaa ammattialan tilaustyön asiakkaalle

viimeistellä tilaustyön

noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ammattityössä

noudattaa työn tekemisestä annettuja työturvallisuusohjeita.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

Neuvottelut toimeksiantajan / tilaajan kanssa tilaustyön toteuttamisesta

Tilaustyövalmistuksen suunnittelu ja organisointi

Tilaustyön hinnoittelu ja aikatauluttaminen

Tilaustyön valmistaminen ja viimeisteleminen

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen

Työturvallisuusohjeiden noudattaminen
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat alan yrityksissä ja ammattimiesten mukana rakennustyökohteissa 10 ov.
Toteuttamistavat: Tilaustyövalmistuksen ja sitä tukevien toimenpiteiden (ammattitaitovaatimusten mukaisten aiheiden)
oppiminen työssäoppimispaikoissa.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Ennen tätä tutkinnon osaa on suoritettava tutkinnonosa asiakaslähtöinen valmistaminen.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen. Oppimisen arvioinnissa opettajan ja työpaikkaohjaajan
tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön (N1) arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien
avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija neuvottelee teettäjän kanssa tilaustyöstä, suunnittelee ja organisoi tilaustyövalmistusta, hinnoittelee ja aikatauluttaa työn, valmistaa ja viimeistelee työn.Näyttönä tehtävä työ voi olla alalle tyypillinen ”osaurakka” tai työvaihe, joka on
helppo erottaa omaksi kokonaisuudeksi. Esimerkki: Saunan sisustustyö, käsittäen lämmöneristyksen, kosteuseristyksen,
koolauksen, paneloinnin sekä lauteiden teon.
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Tilaustyön valmistaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.
Esimerkki näytöstä:
Opiskelija neuvottelee teettäjän kanssa tilaustyöstä, suunnittelee ja organisoi tilaustyövalmistusta, hinnoittelee ja aikatauluttaa työn, valmistaa ja viimeistelee työn.
Näyttönä tehtävä työ voi olla alalle tyypillinen ”osaurakka” tai työvaihe, joka on helppo erottaa omaksi kokonaisuudeksi.
Esimerkki: Saunan sisustustyö, käsittäen lämmöneristyksen, kosteuseristyksen, koolauksen, paneloinnin sekä lauteiden
teon.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE/LAUSEET NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Esimerkki: Saunan sisustustyö.
Sisustustyön työsuunnitelman ja tarjouksen laatiminen sekä työn toteuttaminen

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla.
Näyttö toteutetaan työssäoppimispaikassa, joka voi olla uudis- tai korjausrakennustyömaa, tuotantolaitos, yrityksen tai
yhteisön toimintaympäristö, jossa tehdään asiakkaille tuotteita tai työsuorituksia.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t) tai
(x) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella
tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön
liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen
sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
ottaa vastaan tilauksen ja
suunnittelee ohjattuna työtä

Tilaustyön suunnittelu

Tilaustyön valmistaminen

Hinnoittelu

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työmenetelmien ja
-välineiden valinta

Materiaalien valinta

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Ammattiterminologian ja
työsuunnitelmien käyttö

ottaa vastaan tilauksen ja
tekee toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman

valmistaa ohjattuna tilaajan
laatuvaatimusten mukaisen
tuotteen sekä noudattaa
työaikoja ja aikatauluja

valmistaa tilaajan laatuvaatimusten mukaisen tuotteen,
työskentelee suunnitemallisesti ja noudattaa työaikoja
ja aikatauluja

laskee materiaalien kulutuksen ja tekee ohjattuna hintaarvion materiaalikustannuksista.

laskee materiaalien kulutuksen, tekee hinta-arvion materiaalikustannuksista ja arvioi ohjattuna työhön käytettävän ajan.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
valitsee ohjattuna työhön
sopivat työmenetelmät,
-välineet, koneet ja laitteet

valitsee ohjattuna työhön
sopivat materiaalit sekä
käyttää niitä taloudellisesti.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
keskustelee ohjattuna valmistukseen liittyvistä asioista käyttäen ammattiterminologiaa

Valmistusmenetelmän valinta

valitsee ohjattuna työhön
soveltuvan valmistusmenetelmän

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen omassa
työskentelyssä

käyttää ohjattuna elinkaariajattelun huomioon ottavia
työmenetelmiä, -välineitä ja
materiaaleja.

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Hyvä H2

Tyydyttävä T1
Opiskelija

Kiitettävä K3
ottaa vastaan tilauksen, tekee loogisesti etenevän työsuunnitelman sekä muuttaa
sitä tarpeen vaatiessa
valmistaa tilaajan laatuvaatimusten mukaisen tuotteen,
työskentelee suunnitelmallisesti ja noudattaa työaikoja
ja sovittuja aikatauluja sekä
neuvottelee poikkeamista
laskee materiaalien kulutuksen, tekee hinta-arvion kokonaiskustannuksista ja tekee tarjouksen, joka sisältää
materiaalikustannukset ja
työhön käytettävän ajan.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valitsee työhön sopivat työmenetelmät, -välineet, koneet ja laitteet sekä kehittää
valmistustaitoaan

valitsee työhön sopivat työmenetelmät, -välineet, koneet ja laitteet sekä kehittää
valmistustaitoaan ja valmistustaidon nopeutta
valitsee huollettavuudeltaan
ja hinnaltaan käyttötarkoitukseen sopivat materiaalit
ja käyttää niitä taloudellisesti.

valitsee käyttötarkoitukseen
sopivat materiaalit sekä
käyttää niitä taloudellisesti.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

keskustelee valmistukseen
liittyvistä asioista käyttäen
ammattiterminologiaa ja lukee ohjeiden avulla työsuunnitelmia
valitsee työhön soveltuvan
valmistusmenetelmän ja arvioi ohjeiden avulla valinnan
vaikutusta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun tai hintaan
käyttää elinkaariajattelun
huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja.

keskustelee valmistukseen
liittyvistä asioista käyttäen
ammattiterminologiaa ja lukee sekä laatii työsuunnitelmia
valitsee työhön soveltuvan
valmistusmenetelmän ja arvioi ohjeiden avulla valinnan
vaikutusta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan
käyttää elinkaariajattelun
huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja ja kehittää ohjattuna
toimintaansa.

Hyvä H2

Kiitettävä K3
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Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

ratkaisee ohjattuna työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita

ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita ja
tekee valintoja

noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita
toimiessaan toimeksiantajan
/ tilaajan kanssa

toimii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään toimeksiantajan / tilaajan
kanssa

noudattaa työssään annettuja työturvallisuusohjeita,
huolehtii työympäristön siisteydestä ja välttää riskejä
työssään

noudattaa työssään annettuja työturvallisuusohjeita
sekä huolehtii työympäristön
siisteydestä, välttää riskejä
työssään ja ottaa työssään
huomioon työyhteisön muut
jäsenet

käyttää ohjattuna turvallisia
ja sopivasti kuormittavia ja
vaihtelevia työmenetelmiä
ottaen huomioon ergonomian.

käyttää ohjeiden avulla turvallisia ja sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian.

ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita
sekä tekee valintoja ja päätöksiä
ilmaisee selkeästi asiansa ja
tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja työskennellessään toimeksiantajan / tilaajan kanssa
noudattaa työssään työturvallisuusohjeita, havaitsee
ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä
sekä huolehtii työympäristön
siisteydestä, välttää riskejä
työssään ja ottaa työssään
huomioon työyhteisön muut
jäsenet
käyttää oma-aloitteisesti turvallisia ja sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin perehdyttäminen. Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tarkentaminen huomioiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset.
Suoritetaan motivoivia työpaikkakäyntejä, tiedotetaan jatko-opintomahdollisuuksista, rekrytointitilaisuudet.
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2.4.18.1 KIINTOKALUSTEIDEN SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita

toteuttaa ammattialan kalustetöitä

käyttää suunnittelussa ja asentamisessa tarvittavia työmenetelmiä, -välineitä, koneita ja laitteita

suunnitella toteutettavaa kalustetyötä käyttäen esitystekniikoita tai mallintamista

käyttää työssään tila- ja rakennuspiirustuksia sekä muita suunnitelmia

tehdä sisustustöissä tarvittavia mitoituksia ja laskelmia sekä laskea kustannukset

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, työkohteet, yhteistyöyritykset, vierailukohteet ja sisustusstudio
Toteuttamistavat: Kontaktiopetus, harjoitustyöt, kohdevierailut

OPINTOJAKSOT
Kalusteiden suunnittelu ja mallintaminen 10 ops

Kalusteiden asentaminen 5 ops

Keskeiset sisällöt:

Materiaalit ja kiinnittimet

Piirustukset ja kalustekaaviot

Kalustetyypit ja kalusteiden asennus

Viestintä ja dokumentointi

Suunnitteluohjelmat

Keskeiset sisällöt:

Kalusteiden asennus

Altaiden, halogeenivalojen ja kodinkoneiden asennus

Menettely asennustyömaalla

Työkoneiden ja -laitteiden käyttö

Työturvallisuus

Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen oppimisympäristö
Oppimisympäristöt: Harjoitustyökohteet
Toteuttamistavat: Luennot, harjoitustyöt ja vierailut
Toteuttamistavat: Luennot, harjoitustyöt ja vierailut

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Pakolliset tutkinnon osat.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen.
Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään
opiskelijan itsearviointitaitoa.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen
näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
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Ammattiosaamisen näyttö:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Keittiökalusteiden suunnittelu ja asentaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Kalusteiden suunnittelu ja niiden asentaminen työkohteeseen.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Kalusteiden suunnittelu ja niiden asentaminen työkohteeseen.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Näyttö toteutetaan oppilaitoksen työkohteessa tai oppilaitoksen hyväksymässä ulkopuolisessa työkohteessa yksin tai parityönä. Työkohde voi olla uudis- tai korjausrakennustyömaa, jossa on käytössä tavanomaiset työvälineet ja koneet.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( x ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t)
( ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella
tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön
liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen
sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖSSÄ
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
suunnittelee työtään, mutta
uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta
arvioi työnsä onnistumista

Arvioidaan oman työn suunnittelua, työsuorituksen arviointia
ja oman toiminnan kehittämistä.

Arvioidaan työkokonaisuuden
toteuttamista, itsenäisyyttä ja
vastuullisuutta.

toimii tutuissa työtehtävissä

työskentelee siten, että
työn lopputulos on hyväksyttävissä

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin hallinta
Arvioidaan työtehtävään ja
työympäristöön soveltuvan
työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien valintaa
ja käyttöä.

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Arvioidaan työssä tarvittavan
tiedon hallintaa ja soveltamista.

Hyvä H2
suunnittelee oman työnsä

suunnittelee itsenäisesti
vastuullaan olevia töitä ja
tehtäviä

arvioi työnsä onnistumista
työn kuluessa ja selviytyy
uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti

arvioi työnsä onnistumista,
perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään
ottaa huomioon toimintaympäristönsä ja oman
työnsä osana sitä

ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa,
mihin päättää ja mitä välineitä ym. työssä tarvitaan)
ottaa huomioon työtehtävän erityisvaatimuksia

tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta

etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen

noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä
neuvottelee poikkeamista

tekee annetut tehtävät
omatoimisesti ja huolehtii
työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää työhönsä liittyviä
keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta
(menetelmät, välineet, materiaalit määritellään tutkinnon osittain)
Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää työnsä tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön
perustana olevaa tietoa
toistuvissa työtilanteissa
(eli ne menetelmät, välineet ja materiaalit, jotka on
määritelty kohdassa 2)
mutta tarvitsee ohjausta
tiedon hankinnassa ja soveltamisessa

Kiitettävä K3

ottaa huomioon työpaikan
erityisvaatimuksia ja työn
lopputulos on tavoitteiden
mukainen
etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön
muuhun toimintaan
tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää työhönsä liittyviä
työmenetelmiä, työvälineitä
ja materiaaleja omatoimisesti toistuvissa työtilanteissa

valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hankkii ja soveltaa työssä
tarvittavaa tietoa omatoimisesti

soveltaa tietoa työssään
vaihtelevissa työtilanteissa
ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta
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4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Arvioidaan oppimis-halukkuutta, itsensä ja työnsä kehittämistä, ongelmien ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
suoriutuu tiedonhankinnassa ohjattuna
suunnittelee työtään, mutta
uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta

arvioi työnsä onnistumista

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä.

Ammattietiikka
Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten
mukaisesti.
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa
sekä toimintakyvyn ylläpitoa.

selviytyy tutuista tilanteista,
mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea
noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita
toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään
tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät,
mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hankkii tietoa ohjeiden mukaan
suunnittelee oman työnsä
ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa

toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana
suunnittelee itsenäisesti
vastuullaan olevia tehtäviä
ja arvioi työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan
arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään
kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta

ottaa vastaan palautetta ja
toimii palautteen mukaisesti
selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista tilanteista
oma-aloitteisesti
toimii tilanteen vaatimalla
tavalla omassa oppimis- ja
työyhteisössään erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat
tehtävät

toimii erilaisten ihmisten
kanssa työyhteisössä ja
ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta
noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja
säädöksiä sekä aikatauluja

toimii erilaisten ihmisten
kanssa työyhteisössä ja
ryhmässä

noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai
muille

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten
ja työympäristön turvallisuuden
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden

käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä
työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein

noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja
säädöksiä sekä aikatauluja

työskentelee ergonomisesti
oikein

toimii erilaisissa tilanteissa
tarkoituksenmukaisesti ja
löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja
ilmaisee selkeästi asiansa
ja tuo rakentavasti esille
erilaisia näkökantoja
toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten
kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä
tukee ja auttaa muita sekä
ottaa työssään huomioon
seuraavan työvaiheen ja
työntekijän
toimii opiskelu- ja työyhteisön arvojen, tavoitteiden,
eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja
noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten
ja työympäristön turvallisuuden
tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja
riskeistä
käyttää turvallisia, sopivasti
kuormittavia ja vaihtelevia
työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset.
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2.4.18.2 SYVENTÄVÄT MÄRKÄTILATYÖT

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

hahmottaa sisustustyön kohteen

ottaa huomioon kohteen käyttötarkoituksen ja asiakkaan asettamat vaatimukset

dokumentoida kohteen

toteuttaa ammattialan sisustustöitä

käyttää sisustamisessa tarvittavia työmenetelmiä, -välineitä, koneita ja laitteita

suunnitella toteutettavaa sisustustyötään käyttäen esitystekniikoita tai mallintamista

käyttää työssään tila- ja rakennuspiirustuksia sekä muita suunnitelmia

tehdä sisustustöissä tarvittavia mitoituksia ja laskelmia sekä laskea kustannukset

tehdä yhteistyötä suunnittelijoiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa

arvioida ajankäyttöä ja noudattaa aikatauluja

noudattaa työturvallisuusmääräyksiä.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, työkohteet, yhteistyöyritykset ja vierailukohteet
Toteuttamistavat: Kontaktiopetus, harjoitustyöt ja kohdevierailut

OPINTOJAKSOT
Märkätilojen rakentaminen 15 osp
Keskeiset sisällöt:

märkätilojen rakenteet

pohjatyöt

pintatyöt

kalusteet

kosteuden hallinta
Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen oppimisympäristö,
harjoitustyökohteet
Toteuttamistavat: Luennot, harjoitustyöt, vierailut työkohteissa ja työssäoppiminen

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Pakolliset tutkinnon osat suoritettuna.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen.
Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään
opiskelijan itsearviointitaitoa.
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Ammattiosaamisen näyttö:
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelman Märkätilatyöt 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija tekee märkätilan pienen työkokonaisuuden.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Pienen työkokonaisuuden toteutus märkätilaan.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Työssäoppimispaikka tai oppilaitos

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( x ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustaja(t)
( x ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT

1. Työprosessin hallinta

Tyydyttävä T1
Opiskelija
suunnittelee työtään, mutta
uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta
arvioi työnsä onnistumista

Arvioidaan oman työn
suunnittelua, työsuorituksen arviointia ja oman toiminnan kehittämistä.

Arvioidaan työkokonaisuuden toteuttamista, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta.

toimii tutuissa työtehtävissä

työskentelee siten, että työn
lopputulos on hyväksyttävissä

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Arvioidaan työtehtävään ja
työympäristöön soveltuvan
työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien
valintaa ja käyttöä.

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Arvioidaan työssä tarvittavan tiedon hallintaa ja soveltamista.

Hyvä H2
suunnittelee oman työnsä

suunnittelee itsenäisesti
vastuullaan olevia töitä ja
tehtäviä

arvioi työnsä onnistumista
työn kuluessa ja selviytyy
uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti

arvioi työnsä onnistumista,
perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään
ottaa huomioon toimintaympäristönsä ja oman työnsä
osana sitä

ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja mitä välineitä
ym. työssä tarvitaan)
ottaa huomioon työtehtävän
erityisvaatimuksia

tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta

etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen

noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä
neuvottelee poikkeamista

tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja
vastaa omasta työosuudestaan

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää työhönsä liittyviä
keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta (menetelmät, välineet, materiaalit määritellään tutkinnon
osittain)
Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää työnsä tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön
perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa (eli ne
menetelmät, välineet ja materiaalit, jotka on määritelty
kohdassa 2) mutta tarvitsee
ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa

Kiitettävä K3

ottaa huomioon työpaikan
erityisvaatimuksia ja työn
lopputulos on tavoitteiden
mukainen
etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön
muuhun toimintaan
tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin
kuin annettuja työtehtäviä

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää työhönsä liittyviä
työmenetelmiä, työvälineitä
ja materiaaleja omatoimisesti toistuvissa työtilanteissa

valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää
niitä sujuvasti vaihtelevissa
työtilanteissa

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hankkii ja soveltaa työssä
tarvittavaa tietoa omatoimisesti

soveltaa tietoa työssään
vaihtelevissa työtilanteissa
ja perustelee työhön liittyviä
ratkaisujaan hankkimansa
tiedon pohjalta
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4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Arvioidaan oppimis-halukkuutta, itsensä ja työnsä
kehittämistä, ongelmien
ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
suoriutuu tiedonhankinnassa ohjattuna
suunnittelee työtään, mutta
uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta

arvioi työnsä onnistumista

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä.

Ammattietiikka
Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten mukaisesti.
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa.

selviytyy tutuista tilanteista,
mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea
noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita
toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään
tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta
tarvitsee ajoittain ohjausta

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hankkii tietoa ohjeiden mukaan
suunnittelee oman työnsä ja
arvioi työnsä onnistumista
työn kuluessa

toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana
suunnittelee itsenäisesti
vastuullaan olevia tehtäviä
ja arvioi työnsä onnistumista
sekä perustelee arviotaan
arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään
kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta
toimii erilaisissa tilanteissa
tarkoituksenmukaisesti ja
löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja
ilmaisee selkeästi asiansa ja
tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja

ottaa vastaan palautetta ja
toimii palautteen mukaisesti
selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista tilanteista
oma-aloitteisesti
toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- ja
työyhteisössään erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat
tehtävät

toimii erilaisten ihmisten
kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta
noudattaa annettuja eettisiä
ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja

toimii erilaisten ihmisten
kanssa työyhteisössä ja ryhmässä

noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai
muille

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten
ja työympäristön turvallisuuden
varmistaa työvälineiden ja
materiaalien turvallisuuden

käyttää turvallisesti ohjeiden
mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä
työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein

noudattaa annettuja eettisiä
ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja

työskentelee ergonomisesti
oikein

toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten
kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä
tukee ja auttaa muita sekä
ottaa työssään huomioon
seuraavan työvaiheen ja
työntekijän
toimii opiskelu- ja työyhteisön arvojen, tavoitteiden,
eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti
vaihtelevissa tilanteissa
sekä noudattaa aikatauluja
noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten
ja työympäristön turvallisuuden
tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä
käyttää turvallisia, sopivasti
kuormittavia ja vaihtelevia
työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset.
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