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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: 

 Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.1.1MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUISSA TOIMIMINEN  30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 kunnostaa asiakas- ja työtiloja 

 valmistelee tai valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten 

 pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä 

 palvelee asiakkaita 

 myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä 

 järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita 

 toimii astiahuollon tehtävissä 

 puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuorossa toimiminen 

 Asiakaspalvelussa ja ruoanvalmistuksessa toimiminen 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 Aamiais- tai lounasruokien valmistaminen ja asiakaspalvelussa toimiminen 

 Työvälineiden ja menetelmien hallinta 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden puhtaanapito 

 Myynnin rekisteröiminen 

 Toimialan tunteminen 

 Raaka-aineiden tunteminen 

 Toimiminen työssä ja työyhteisössä 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Puhtaanapidon ja hygienian perusteet 5 osp 
Asiakaspalvelun ja tarjoilun perusteet 5 osp 
Elintarvikkeiden tuntemus ja ruoanvalmistuksen perusteet 15 osp 
Majoitus- ja ravitsemispalveluihin orientoituminen TO 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Puhtaanapidon ja hygienian perusteet  
5 osp 

Asiakaspalvelun ja tarjoilun perusteet 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden puh-
taanapito 
Hygieniaosaaminen 
Henkilökohtainen hygienia 
Astiahuolto 
Omavalvonta 
Kestävä kehitys 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

Ammattietiikka 
Asiakaspalvelussa toimiminen 
Asiakaspalvelijan ulkoinen olemus 
Myynnin rekisteröiminen 
Myynti- ja kassatoiminnot 
Myyntilinjaston kunnostaminen 
Peruskatteet  ja - liinoitukset 
Lautasliinojen taittelu 
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Oppimisympäristöt: 

Luokka, opetuskeittiö, virtuaaliympäristö 
 
Toteuttamistavat: Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi 

Pari- ja ryhmätyöskentely, käytännön työskentely ope-
tuskeittiöillä, teoriaopetus, verkko-opetus 

Pöydän koristelu teeman mukaan  
Perustarjoilutavat 
 
Oppimisympäristöt: Luokka, opetuskeittiö,  oppilaitoksen 

opiskelijaravintola ja - kahvila 
 
Toteuttamistavat: Teoriaopetus, käytännön työ oppilaitok-

sen opiskelijaravintolassa ja - kahvilassa sekä ruokasalissa 

Elintarvikkeiden tuntemus ja ruoanvalmistuksen 
perusteet 15 osp 

Majoitus- ja ravitsemispalveluihin orientoituminen TO 
5 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

Raaka-aineiden tunnistaminen 
Laadun aistinvarainen arviointi 
Erityisruokavaliot (laktoositon, maidoton, keliakia) 
Ruoanvalmistuksen perusmenetelmät 
Omavalvonta 
Koneiden, laitteiden ja välineiden käyttö ja puhdistus 
Taloudellinen toiminta 
Työturvallisuus 
 
Oppimisympäristöt:  

Luokkaopetus, verkko-opetus, käytännön työskentely 
opetuskeittiöillä 
 
Toteuttamistavat: 

Pari- ja ryhmätyöskentely, käytännön työskentely ope-
tuskeittiöillä, teoriaopetus, verkko-opetus 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

Toimiminen työssä ja työyhteisössä 
Toimialan tunteminen 
Työelämän pelisäännöt 
 
Oppimisympäristöt: 

Alan työpaikat 
 
Toteuttamistavat: 

Työssäoppiminen 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Käytännön työskentelyyn keittiöllä vaaditaan salmonellatodistus. 
 

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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle sekä suullista että kirjallista/ numeerista pa-
lautetta opiskelujakson aikana. 
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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 anta-
mista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työ-
tehtävissä työryhmän jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja ja/tai majoitusliikkeen huoneita, valmistaa tai val-
mistelee tuotteita tai palveluita, palvelee asiakkaita sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida toimialan tuntemus ja ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp tutkinnon 

osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työ-
tehtävissä työryhmän jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja ja/tai majoitusliikkeen huoneita, valmistaa tai val-
mistelee tuotteita tai palveluita, palvelee asiakkaita sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Ruoanvalmistus-, asiakaspalvelu- ja puhtaanapitotehtävissä toimiminen työryhmän jäsenenä  
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (X) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuorossa toimiminen 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa tehtäviä ohjat-
tuna 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa tehtäviä ohjeen 
mukaan 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa tehtäviä oma-
toimisesti toimintaohjeen 
mukaisesti 

kunnostaa toisen apuna 
asiakas- ja työtiloja sovitulla 
tavalla ja/tai majoitusliikkeen 
huoneita asiakkaiden käyt-
töön 

kunnostaa ohjeen mukaan 
asiakas- ja työtiloja ja/tai 
majoitusliikkeen huoneita 
asiakkaiden käyttöön 

kunnostaa itsenäisesti oh-
jeen mukaan asiakas- ja 
työtiloja ja/tai majoitusliik-
keen huoneita asiakkaiden 
käyttöön 

 
Asiakaspalvelussa ja ruo-
anvalmistuksessa toimimi-
nen 

toimii tavanomaisissa palve-
lutilanteissa ja uskaltaa 
kommunikoida asiakkaiden 
kanssa 

toimii ystävällisesti palveluti-
lanteissa 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti erilaisissa pal-
velutilanteissa 

osallistuu opastettuna esi-
valmistustöihin ja aamiais- 
tai lounasruokien valmista-
miseen ja välttää hävikin 
syntymistä 

osallistuu ohjeiden mukaan 
esivalmistustöihin aamiais- 
tai lounasruokien valmista-
miseen ja välttää hävikin 
syntymistä 

osallistuu omatoimisesti esi-
valmistustöihin aamiais- tai 
lounasruokien valmistami-
seen ja välttää hävikin syn-
tymistä 

toimii toisen apuna tuottei-
den esille laittoon, tarjoiluun, 
asiakaspalveluun, myyntiin 
ja rahastukseen liittyvissä 
tehtävissä 

toimii ohjeen mukaan tuot-
teiden esille laittoon, tarjoi-
luun, asiakaspalveluun, 
myyntiin ja rahastukseen liit-
tyvissä tehtävissä 

toimii omatoimisesti toimin-
taohjeen mukaan tuotteiden 
esille laittoon, tarjoiluun, 
asiakaspalveluun, myyntiin 
ja rahastukseen liittyvissä 
tehtävissä 

 
Laadukas ja kestävän ke-
hityksen mukainen toi-
minta 

pitää huolen toisen apuna 
myytävien tuotteiden laa-
dusta ja riittävyydestä 

pitää huolen ohjeiden mu-
kaan myytävien tuotteiden 
laadusta ja riittävyydestä 

pitää huolen omatoimisesti 
ja vastuullisesti myytävien 
tuotteiden laadusta ja riittä-
vyydestä 

toimii astiahuollon tehtä-
vissä ja siistii astiahuollon ti-
lat 

toimii astiahuollon eri vai-
heissa sekä siistii astiahuol-
lon tilat 

toimii astiahuollon eri vai-
heissa omatoimisesti ja ripe-
ästi sekä ylläpitää siisteyttä 
ja järjestystä työskentelyn 
aikana 

lajittelee jätteet ohjeen mu-
kaan 

lajittelee jätteet omatoimi-
sesti 

lajittelee jätteet omatoimi-
sesti ja huolellisesti 

siistii ja järjestää toisen 
apuna työ- ja asiakastiloja. 

siistii ja järjestää työ- ja 
asiakastilat ohjeen mukaan. 

siistii ja järjestää omatoimi-
sesti työ- ja asiakastiloja 
sekä pitää ne siistinä ja jär-
jestyksessä työskentelyn ai-
kana. 
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2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Aamiais- tai lounasruokien 
valmistaminen ja asiakas-
palvelussa toimiminen 

valmistaa toisen apuna eri-
laisista raaka-aineista aa-
miais- tai lounasruokia so-
veltuvia ruoanvalmistusme-
netelmiä käyttäen tai kun-
nostaa myyntilinjastoa 

valmistaa ohjeen mukaan 
erilaisista raaka-aineista aa-
miais- tai lounasruokia so-
veltuvia ruoanvalmistusme-
netelmiä käyttäen tai kun-
nostaa myyntilinjaston 

valmistaa itsenäisesti ohjeen 
mukaan erilaisista raaka-ai-
neista aamiais- tai lounas-
ruokia soveltuvia ruoanval-
mistusmenetelmiä käyttäen 
tai kunnostaa itsenäisesti toi-
mintaohjeen mukaan myynti-
linjaston 

palvelee asiakkaita ohjat-
tuna 

palvelee asiakkaita ohjeen 
mukaan 

palvelee asiakkaita itsenäi-
sesti 

 
Työvälineiden ja menetel-
mien käyttö 

käyttää käyttöohjeen mu-
kaan työtehtävissä tarvitta-
via työvälineitä, koneita ja 
laitteita, tarvittavia suojaimia 
sekä menetelmiä turvalli-
sesti 

käyttää käyttöohjeen mu-
kaan työtehtävissä tarvitta-
via työvälineitä, koneita ja 
laitteita, tarvittavia suojaimia 
sekä menetelmiä turvalli-
sesti ja tarkoituksenmukai-
sesti 

käyttää omatoimisesti käyttö-
ohjeen mukaan työtehtävissä 
tarvittavia työvälineitä, ko-
neita ja laitteita, tarvittavia 
suojaimia sekä menetelmiä 
turvallisesti, huolellisesti ja 
taloudellisesti 

ilmoittaa viallisista työväli-
neistä esimiehelle 

huolehtii koneiden, laitteiden 
ja työvälineiden kunnosta ja 
ilmoittaa viallisista työväli-
neistä esimiehelle 

 
Asiakas- ja työtilojen sekä 
koneiden ja laitteiden puh-
distaminen 

puhdistaa opastettuna ko-
neita ja laitteita 

puhdistaa puhdistusohjei-
den mukaan koneita ja lait-
teita 

puhdistaa omatoimisesti 
puhdistusohjeiden mukaan 
koneita ja laitteita 

kokoaa, purkaa ja puhdistaa 
opastettuna astianpesuko-
neen 

kokoaa, purkaa ja puhdistaa 
astianpesukoneen ohjeen 
mukaan 

kokoaa, purkaa ja puhdistaa 
astianpesukoneen itsenäi-
sesti 

puhdistaa majoitustiloja tai 
muita tiloja opastettuna 
käyttäen asianmukaista työ-
järjestystä, puhdistusaineita 
ja menetelmiä 

puhdistaa majoitustiloja tai 
muita tiloja ohjeen mukaan 
käyttäen asianmukaista työ-
järjestystä, puhdistusaineita 
ja menetelmiä 

puhdistaa majoitustiloja tai 
muita tiloja itsenäisesti käyt-
täen asianmukaista työjärjes-
tystä, puhdistusaineita ja me-
netelmiä 

 
Myynnin rekisteröiminen 

käyttää myynnin rekisteröin-
nissä tutussa työtilanteessa 
kassaa tai kassajärjestel-
mää opastettuna. 

käyttää myynnin rekisteröin-
nissä kassaa tai kassajär-
jestelmää ohjeen mukaan. 

käyttää myynnin rekisteröin-
nissä luontevasti ja itsenäi-
sesti kassaa tai kassajärjes-
telmää. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Toimialan tunteminen 

on perehtynyt paikkakunnan 
majoitus- ja ravitsemisalan 
toimipaikkoihin siten, että 
osaa nimetä majoitusyrityk-
siä, ravintoloita ja erilaisia 
toimipaikkoja 

on perehtynyt alueen majoi-
tus- ja ravitsemisalan toimi-
paikkoihin siten, että nimeää 
majoitusyrityksiä, ravinto-
loita ja erilaisia toimipaikkoja 
esittelee niiden tuotteita ja 
palveluita 

on perehtynyt valtakunnalli-
siin ja alueellisiin majoitus- ja 
ravitsemisalan toimipaikkoi-
hin, niiden tuotteisiin ja pal-
veluihin siten, että pystyy 
vertailemaan niitä 

 
Raaka-aineiden tuntemi-
nen 

tunnistaa työtehtäviinsä liit-
tyviä tavallisimpia raaka-ai-
neita tai tuotteita ja arvioi 
opastettuna niiden laatua 
ennen käyttöä ja käytön ai-
kana 

tunnistaa työtehtäviinsä liit-
tyviä raaka-aineita tai tuot-
teita ja arvioi niiden laatua 
aistinvaraisesti 

tunnistaa työtehtäviinsä liitty-
viä raaka-aineita tai tuotteita, 
arvioi niiden laatua aistinva-
raisesti sekä ilmoittaa oma-
aloitteisesti laadun poikkea-
mista 

on perehtynyt erityisruoka-
valioihin (laktoositon, maido-
ton, keliakia) siten, että pys-
tyy opastettuna luotettavasti 
kertomaan asiakkaille, mitkä 
toimipaikan tuotteet sopivat 
heille 

on perehtynyt erityisruoka-
valioihin siten, että pystyy 
ohjeen mukaan luotettavasti 
kertomaan asiakkaille, mitkä 
toimipaikan tuotteet sopivat 
heille 

on perehtynyt erityisruokava-
lioihin siten, että pystyy luo-
tettavasti kertomaan asiak-
kaille, mitkä toimipaikan tuot-
teet sopivat heille 

 
Toimiminen työssä ja työ-
yhteisössä 

on perehtynyt opastettuna 
työtään koskeviin työyhtei-

on perehtynyt ohjeen mu-
kaan työtään koskeviin työ-

on perehtynyt omatoimisesti 
työtään koskeviin työyhtei-
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sön sääntöihin ja toimintata-
poihin ja toimii niiden mu-
kaan. 

yhteisön sääntöihin ja toi-
mintatapoihin ja toimii niiden 
mukaan. 

sön sääntöihin ja toimintata-
poihin ja toimii niiden mu-
kaan. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee opastusta arvioi-
dessaan omien työsuorituk-
siensa onnistumista ja kyke-
nee ottamaan vastaan pa-
lautetta 

arvioi työsuorituksiensa on-
nistumista ja kykenee otta-
maan vastaan palautetta 

arvioi työsuorituksiensa on-
nistumista ja perustelee arvi-
ointiaan sekä muuttaa tarvit-
taessa työtapojaan 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja ryhmässä ja pyytää 
tarvitessaan apua muilta 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja ryh-
mässä 

toimii yhteistyökykyisesti ja 
tasavertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa ja työyhteisön 
ja ryhmän jäsenenä 

hakee työhönsä tukea 
muilta työyhteisön jäseniltä 

toimii työssään luontevasti 
vuorovaikutuksessa työyh-
teisön jäsenien kanssa 

toimii työssään aktiivisena 
työyhteisön jäsenenä 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa 

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa 

noudattaa vastuullisesti an-
nettuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa 

ylläpitää ohjattuna toiminta- 
ja työkykyä työssään 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään 

ylläpitää aktiivisesti toiminta- 
ja työkykyä työssään 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvontasuun-
nitelmaa 

 
Ammattietiikka 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen ja muuttuvien tilantei-
den vaatimusten mukaisesti 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppi-
misen tasosta. 
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2.2 ASIAKASPALVELUN OSAAMISALA, TARJOILIJA 

2.2.1 ASIAKASPALVELU JA MYYNTI   25 osp 

 AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 kunnostaa ja varustaa asiakas- ja työtiloja 

 palvelee asiakkaita toimipaikan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 myy ruokia, juomia ja tarvittaessa majoituspalveluja asiakkaille tai asiakasryhmille 

 osallistuu tarvittaessa majoitusliikkeen asiakkaiden sisään kirjaamiseen ja lähtöselvitykseen 

 toimii anniskelutehtävissä 

 rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 

 siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 

 varmistaa asiakastyytyväisyyden. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuorossa toimiminen 

 Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen 

 Asiakaspalvelussa ja myynnissä toimiminen 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 Linjaston tai noutopöydän kunnostaminen 

 Juomien tarjoilu 

 Varausten mukainen toiminta 

 Myynnin rekisteröiminen ja laskuttaminen 

 Liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukainen toiminta 

 Tuote- ja ravitsemustuntemus 

 Anniskelussa toimiminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, muunkielisillä, vieraskielisessä koulutuk-
sessa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Alkoholi- ja juomatarjoilun perusteet 5 osp 
Asiakaspalvelun ja myyntityön perusteet 10 osp 
Asiakaspalvelu ja myynti työssäoppien 10 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Alkoholi- ja juomatarjoilun perusteet 5 osp Asiakaspalvelun ja myyntityön perusteet 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Juomien käyttötarkoituksen mukainen ryhmittely 
Alkoholijuomien jaottelu 
Juomien valintaperusteet 
Juomien tarjoiluperiaatteet 
Alkoholilainsäädäntö 
Omavalvonta 
Erityisruokavaliot  
Tuotetuntemus 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

Palvelun laatutekijät toimialalla 
Asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyyden varmistami-
nen 
Liikeidean ja toiminta-ajatuksen vaikutukset palvelutoi-
mintaan ja laatutavoitteisiin 
Ruokatarjoilu noutopöydästä tai linjastosta 
Asiakkaiden majoittaminen 
Myyntikeskustelu 
Maksuvälineet 
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Oppimisympäristöt: 

Luokka, opetuskeittiö, virtuaaliympäristö 
 
Toteuttamistavat:  

Pari- ja ryhmätyöskentely, käytännön työskentely opetus-
keittiöillä, teoriaopetus, verkko-opetus 
Anniskelupassi -testi 

Myynnin rekisteröiminen 
Kassavastuu  
Asiakkaiden laskuttaminen 
Asiakas- ja työturvallisuus  kassatyöskentelyssä 
Erityisruokavaliot 
Tuote- ja ravitsemustuntemus 
Tarjoilutehtävät 
Asiakas- ja työtilojen puhtaanapitotehtävät 
Omavalvonta 
 
Oppimisympäristöt: 

Luokka, opetuskeittiö, oppilaitoksen opiskelija- ja henki-
löstöravintola ja kahvila 
 
Toteuttamistavat:  

teoriaopetus, käytännön työ oppilaitoksen opiskelijaravin-
tolassa ja - kahvilassa sekä ruokasalissa 
 tutustumiskäynnit 

          Asiakaspalvelu ja myynti työssäoppien 10 osp 

 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Työyhteisössä toimiminen 
 Työyhteisön pelisäännöt 
 Asiakaspalvelu-ja myyntitehtävät 
 Anniskelu- ja tarjoilutehtävät 
 Kassatyöskentely 
 Palvelujen ja tuotteiden laskuttaminen 
 Asiakaspalvelu vieraalla kielellä 
 
Oppimisympäristöt: 

Alan työpaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 Työssäoppiminen 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Majoitus-ja ravitsemispalveluissa toimiminen suoritettu hyväksytysti.  
 

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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: Palautekeskustelu. 
 

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 anta-
mista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus-, ravitsemis- tai cateringalan asiakaspalvelutehtävissä yhteis-
työssä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, myy ja tarjoilee toimipaikan tai 
yrityksen tuotteita ja palveluja, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä toimii alkoholin anniskelutehtävissä. Hän 
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osallistuu tarvittaessa asiakkaiden majoittamiseen. Opiskelija osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin 
edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitai-
don voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Mikäli kielitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä, osaaminen arvioidaan oppilaitoksessa suoritettavalla 
kokeella. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli- ravintola ja cateringalan perustutkinnon asiakas- ja hotellipalvelun osaamisalan Asiakaspalvelu ja myynti 25 
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus-, ravitsemis- tai catering-alan asiakaspalvelutehtävissä yhteis-
työssä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, myy ja tarjoilee toimipaikan tai 
yrityksen tuotteita ja palveluja, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä toimii alkoholin anniskelutehtävissä. Hän 
osallistuu tarvittaessa asiakkaiden majoittamiseen. Opiskelija osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin 
edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä toimiminen työryhmän jäsenenä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuorossa toimiminen 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista yri-
tyksen tai toimipaikan toimin-
tatavan mukaisesti 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa tehtäviä ohjeen 
mukaan 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa tehtäviä 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
tarkoituksenmukaisesti työ-
vuoronsa tehtäviä 

toimii aikataulun mukaan, 
mutta tarvitsee välillä apua 

toimii aikataulun mukaan toimii työssään tehokkaasti 
ja aikataulun mukaan 

 
Asiakas- ja työtilojen kun-
nostaminen 

kunnostaa ja varustaa asia-
kas- ja työtiloja 

kunnostaa ja varustaa asia-
kas- ja työtiloja varausten 
mukaisesti 

kunnostaa ja varustaa itse-
näisesti asiakas- ja työtiloja 
ohjeiden, varausten ja tilan-
teiden mukaisesti 

 
Asiakaspalvelussa ja 
myynnissä toimiminen 

huomioi asiakkaiden saapu-
misen ja palvelee heitä koh-
teliaasti toimipaikassaan 
työryhmän jäsenenä, mutta 
tarvitsee välillä ohjausta 

huomioi asiakkaiden saapu-
misen ja palvelee heitä koh-
teliaasti toimipaikassaan oh-
jeen mukaan 

huomioi asiakkaiden saapu-
misen ja palvelee heitä toimi-
paikassaan kohteliaasti ja 
oma-aloitteisesti 

hoitaa ruokatarjoilua nouto-
pöydästä tai linjastosta 

hoitaa ruokatarjoilua nouto-
pöydästä tai linjastosta 

hoitaa ruokatarjoilua nouto-
pöydästä tai linjastosta 

myy ja tarjoilee toimipaikan 
palveluja ja tuotteita 

myy ja tarjoilee toimipaikan 
palveluja ja tuotteita suju-
vasti 

myy ja tarjoilee sujuvasti ja 
itsenäisesti toimipaikan pal-
veluja ja tuotteita 

pitää huolen myytävien tai 
tarjoiltavien tuotteiden laa-
dusta ja riittävyydestä 

pitää huolen myytävien tai 
tarjoiltavien tuotteiden laa-
dusta ja riittävyydestä oma-
toimisesti 

pitää huolen itsenäisesti ja 
vastuullisesti myytävien tai 
tarjoiltavien tuotteiden laa-
dusta ja riittävyydestä 

osallistuu tarvittaessa majoi-
tusliikkeen asiakkaiden ma-
joittamiseen toisen apuna 

hoitaa tarvittaessa majoitus-
liikkeen asiakkaiden majoit-
tamiseen ohjeen mukaan 

hoitaa tarvittaessa majoitus-
liikkeen asiakkaiden majoit-
tamiseen osittain itsenäisesti 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja ja lajittelee jätteet 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja ja lajittelee jätteet 
omatoimisesti 

siistii ja järjestää omatoimi-
sesti asiakas- ja työtiloja 
muun toiminnan lomassa ja 
lajittelee jätteet huolellisesti 

 
Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen 

ottaa vastaan asiakkailta 
palautetta palveluista tai 
tuotteista ja kiittää asia-
kasta. 

ottaa vastaan asiakkailta 
palautetta palveluista tai 
tuotteista, kiittää asiakasta 
sekä välittää palautteen esi-
miehille. 

hankkii aktiivisesti palautetta 
palveluista tai tuotteista, kiit-
tää asiakasta sekä välittää 
palautteen esimiehille. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Linjaston tai noutopöydän 
kunnostaminen 

laittaa esille linjaston tai 
noutopöydän välineistön ja 
täydentää sitä ohjeen mu-
kaan 

laittaa esille linjaston tai 
noutopöydän välineistön ja 
täydentää sitä 

laittaa itsenäisesti esille lin-
jaston tai noutopöydän väli-
neistön ja täydentää sitä 
omatoimisesti 

laittaa esille linjaston tai 
noutopöydän ruokia ja juo-
mia 

laittaa esille linjaston tai 
noutopöydän ruokia ja juo-
mia 

laittaa itsenäisesti esille lin-
jaston tai noutopöydän ruo-
kia ja juomia 
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Juomien tarjoilu 

käyttää opastettuna tarjoi-
lussa juomavalikoiman mu-
kaisia tarjoilulämpötiloja, 
-tapoja ja -välineitä 

käyttää tarjoilussa juomava-
likoiman mukaisia tarjoilu-
lämpötiloja, 
-tapoja ja -välineitä 

käyttää itsenäisesti tarjoi-
lussa juomavalikoiman mu-
kaisia tarjoilulämpötiloja, 
-tapoja ja -välineitä 

Varausten mukainen toi-
minta 

toimii tilausmääräyksen tai 
varausten mukaisesti toisen 
apuna 

toimii tilausmääräyksen tai 
varausten mukaisesti 

toimii joustavasti tilausmää-
räyksen tai varausten mukai-
sesti 

 
Myynnin rekisteröiminen ja 
laskuttaminen 

käyttää ohjattuna kassaa tai 
kassajärjestelmää, rekisteröi 
myyntiä ja laskuttaa asiak-
kaita tavanomaisilla maksu-
tavoilla. 

käyttää kassaa tai kassajär-
jestelmää, rekisteröi myyntiä 
ja laskuttaa asiakkaita ta-
vanomaisilla maksutavoilla 
ohjeen mukaan. 

käyttää huolellisesti kassaa 
tai kassajärjestelmää, rekis-
teröi myyntiä ja laskuttaa asi-
akkaita tavanomaisilla mak-
sutavoilla itsenäisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Liikeidean tai toiminta-aja-
tuksen mukainen toiminta 

on perehtynyt oman työpai-
kan liikeideaan tai toiminta-
ajatukseen siten, että esitte-
lee opastettuna keskeisiä 
tuotteita ja palveluja 

on perehtynyt oman työpai-
kan liikeideaan tai toiminta- 
ajatukseen siten, että esitte-
lee keskeisiä tuotteita ja pal-
veluja 

on perehtynyt oman työpai-
kan liikeidean tai toiminta- 
ajatuksen siten, että esittelee 
keskeisiä tuotteet ja palvelut 
sekä yhteistyökumppaneita 

toimii opastettuna laatuvaa-
timuksien mukaisesti 

on perehtynyt ohjeen mu-
kaan työtään koskeviin laa-
tuvaatimuksiin ja toimii nii-
den mukaisesti 

on perehtynyt työtään koske-
viin laatuvaatimuksiin ja toi-
mii niiden mukaisesti 

on tietoinen keskeisten tuot-
teiden hinnoitteluperiaat-
teista ja laskuttaa asiakkaita 
opastettuna 

tietää tuotteiden hinnoittelu-
periaatteet ja laskuttaa asi-
akkaita ohjeen mukaan 

tietää tuotteiden hinnoittelu-
periaatteet ja laskuttaa asi-
akkaita itsenäisesti 

 
Tuote- ja ravitsemustunte-
mus 

on perehtynyt erityisruoka-
valioihin ja tuotevalikoimiin 
kuuluviin ruoka- ja juoma-
tuotteisiin siten, että kertoo 
opastettuna luotettavasti tar-
jolla olevien ruokien soveltu-
vuudesta erityisruokavaliota 
noudattaville asiakkaille 

on perehtynyt erityisruoka-
valioihin ja tuotevalikoimiin 
kuuluviin ruoka- ja juoma-
tuotteisiin siten, että kertoo 
ohjeen mukaan luotettavasti 
tarjolla olevien ruokien so-
veltuvuudesta erityisruoka-
valiota noudattaville asiak-
kaille 

on perehtynyt erityisruokava-
lioihin ja tuotevalikoimiin kuu-
luviin ruoka- ja juomatuottei-
siin siten, että kertoo luotet-
tavasti tarjolla olevien ruo-
kien soveltuvuudesta erityis-
ruokavaliota noudattaville 
asiakkaille 

kertoo ohjeen mukaan tuot-
teiden sisältämien raaka-ai-
neiden ja juomien alkupe-
rästä 

kertoo tuotteiden sisältä-
mien raaka-aineiden ja juo-
mien alkuperästä 

kertoo sujuvasti ja luonte-
vasti tuotteiden sisältämien 
raaka-aineiden ja juomien al-
kuperästä 

on perehtynyt terveellisen 
ravitsemuksen ja ruokava-
lion periaatteisiin siten, että 
kertoo opastettuna myytä-
vien tuotteiden ravitsemuk-
sesta ja terveellisyydestä 

on perehtynyt terveellisen 
ravitsemuksen ja ruokava-
lion periaatteisiin siten, että 
kertoo myytävien tuotteiden 
ravitsemuksesta ja terveelli-
syydestä 

on perehtynyt terveellisen ra-
vitsemuksen ja ruokavalion 
periaatteisiin siten, että ker-
too myytävien tuotteiden ra-
vitsemuksesta ja terveellisyy-
destä sekä suosittelee asiak-
kaalle sopivia tuotteita 

 
Anniskelussa toimiminen 

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan 

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan 

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan al-
koholilainsäädännön 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy autta-
vasti palvelutilanteesta ruot-
sin kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla kie-
lellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä 

palvelee asiakkaita ruotsin ja 
suomen kielellä ja hoitaa pal-
velutilanteen joustavasti yh-
dellä vieraalla kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä, hoitaa pal-
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selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla 
kielellä 

selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

velutilanteen joustavasti toi-
sella kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 
 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita koulutus-
kielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

pystyy toimimaan ohjeiden 
mukaan työtilanteissa 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa annetun ohjeen mu-
kaan 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa palautteen perus-
teella oma-aloitteisesti 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

työskentelee työryhmän jä-
senenä 

työskentelee työryhmän jä-
senenä 

työskentelee itsenäisenä työ-
ryhmän jäsenenä 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt 
huolellisesti ja ottaa työs-
sään huomioon seuraavan 
työvuoron 

toimii vastuullisesti, auttaa 
muita sekä ottaa työssään 
huomioon seuraavan työvuo-
ron 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvontasuun-
nitelmaa 

toimii työtehtävissä työtur-
vallisten ja ergonomisten 
työtapojen mukaisesti 

toimii työtehtävissä työtur-
vallisten ja ergonomisten 
työtapojen mukaisesti 

toimii itsenäisesti työtehtä-
vissä työturvallisten ja er-
gonomisten työtapojen mu-
kaisesti ja kehittää toimin-
tansa turvallisuutta 

noudattaa yrityksen tai toi-
mipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä 

noudattaa yrityksen tai toi-
mipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä 

noudattaa vastuullisesti yri-
tyksen tai toimipaikan turval-
lisuusohjeita ja määräyksiä 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä ja sitoutuu toimi-
paikan toimintaan 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä ja sitoutuu toimipai-
kan toimintaan 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen ja muuttuvien tilantei-
den vaatimusten mukaisesti 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.2.2 ANNOSRUOKIEN JA JUOMIEN TARJOILU  35 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 kunnostaa asiakas- ja työtiloja 

 ottaa vastaan asiakkaita ja palvelee heitä koko palveluprosessin ajan 

 tuntee myytävät tuotteet ja niiden laatuvaatimukset 

 esittelee, myy ja tarjoilee ruokia ja juomia asiakkaille ja asiakasryhmille 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 toimii anniskelutehtävissä 

 rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 

 siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja 

 käyttää gastronomista perussanastoa 

 varmistaa asiakastyytyväisyyden 

 arvioi omaa työtä ja toimintaansa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuorossa toimiminen 

 Asiakkaiden palveleminen 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 Vuoronvaihtoon valmistautuminen 

 Oman toiminnan arviointi 

 Ruokien ja juomien tarjoilutapojen ja –tekniikoiden käyttö 

 Myynnin rekisteröiminen ja tilityksen tekeminen 

 Ruokien ja juomien esitteleminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, muunkielisillä ja vieraskielisessä koulutuk-
sessa 

 Ruoka- ja tapakulttuurien tuntemus 

 Anniskelussa toimiminen 

 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Juomatietous ja asiakaspalvelu 5 osp 
Gastronomisen ruoanvalmistuksen ja tarjoilun perusteet 15 osp 
Ruoka- ja tapakulttuurit 5 osp 
Annosruokien ja juomien tarjoilu työssäoppien 10 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Juomatietous ja asiakaspalvelu 5 osp 
Gastronomisen ruoanvalmistuksen ja tarjoilun perus-
teet 15 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Viinitietous 
Viinien tarjoilu ja omavalvonta 
Ravintolan liikeidean mukainen juomavalikoima 
 
Oppimisympäristöt: Luokkaopetus, tutustumiskäynti 

alan yritykseen, ravintolassa työskentely. 

 
Keskeiset sisällöt: 

Gastronominen sanasto, järjestys ja termit 
Ruokien ja juomien yhteensopivuus 
Kustannustehokas ja tuloksellinen sekä kestävän kehityk-
sen mukainen toiminta  
Työ- ja asiakasturvallisuus  
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Toteuttamistavat: Yksilö- ja ryhmätyöt, projektityö, ti-

laustarjoilut. 
 

Asiakaspalautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen 
palautteen pohjalta  
Ammattietiikka; vaitiolovelvollisuus  
 
Oppimisympäristöt: Luokkaopetus, opetuskeittiö ja ra-

vintolassa työskentely 
 
Toteuttamistavat: Yksilö- ja ryhmätyö, projektityö, tilaus-

tarjoilut. 
 

Ruoka- ja tapakulttuurit 5 osp 
Annosruokien ja juomien tarjoilu työssäoppien 
10 osp 

Keskeiset sisällöt: 

Vieraasta kulttuurista olevan asiakkaan kohtaaminen 
Eri maiden ruoka- ja tapakulttuurin tunnusomaisia piirteitä 
Edustustilaisuuksien ruoka- ja tapakulttuuri asiakaspalve-
lijan näkökulmasta 
 
Oppimisympäristöt: Luokkaopetus, ravintolassa työs-

kentely. 
 
Toteuttamistavat: Yksilö- ja ryhmätyöt, projektityö ja ti-

laustarjoilut 
 

Keskeiset sisällöt: 

Annosruokien ja juomien tarjoilu 
 
Oppimisympäristö: 

Alan työpaikka 
 
Toteuttamistavat: 

Työssäoppien 
 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen hyväksytysti suoritettu. 
 

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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: tuntiaktiivisuus, tehtävien suorittaminen, käytännön työteh-
tävät ja harjoitukset, kirjallinen tehtävä gastronomisesta sanastosta, itsearviointi. 
 

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 sekä muusta arvioinnista. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelutehtävissä ruokaravintolassa, henkilöstöravintolassa tai 
suurkeittiön edustusasiakkaille yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja 
työtiloja, esittelee, myy ja tarjoilee annos- ja tilausruokia ja juomia, toimii alkoholin anniskelutehtävissä, rekisteröi ja 
tilittää myynnin sekä laskuttaa asiakkaita. Opiskelija osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä ole-
vassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voi-
daan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
Mikäli kielitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä, osaaminen arvioidaan oppilaitoksessa suoritettavalla 
kokeella. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon asiakaspalvelun osaamisalan Annosruokien ja juomien tarjoilu 35 
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla asiakaspalvelutehtä-
vissä ruokaravintolassa, henkilöstöravintolassa tai suurkeittiön edustusasiakkaille yhteistyössä toimipaikan muiden 
työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, esittelee, myy ja tarjoilee annos- ja tilausruokia ja juomia, 
toimii alkoholin anniskelutehtävissä, rekisteröi ja tilittää myynnin sekä laskuttaa asiakkaita. Opiskelija tai tutkinnon 
suorittaja osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa yhden edellä olevassa 
taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Annosruokien ja juomien tarjoilutehtävissä toimiminen työryhmän jäsenenä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työvuorossa toimiminen tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla, ja 
ulkoinen olemus on 
huoliteltu 

 noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan 
toimintatavan mukaisesti 

 suunnittelee ja 
aikatauluttaa työvuoronsa 
työtehtäviä  

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 
omatoimisesti  

suunnittelee ja 
aikatauluttaa työvuoronsa 
työtehtäviä omatoimisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti 

Asiakkaiden palveleminen kunnostaa, siistii ja 
järjestää asiakas- ja 
työtiloja  

kunnostaa asiakas- ja 
työtiloja pitää yllä siisteyttä 
koko työskentelyn ajan 

kunnostaa omatoimisesti 
asiakas- ja työtiloja 
varausten ja tilanteiden 
mukaisesti sekä pitää yllä 
siisteyttä ja järjestystä koko 
työskentelyn ajan 

 ottaa asiakkaita vastaan 
ystävällisesti yrityksen 
palvelumallin mukaisesti 

ottaa asiakkaita vastaan 
ystävällisesti yrityksen 
palvelumallin mukaisesti 

ottaa asiakkaita vastaan 
ystävällisesti yrityksen 
palvelumallin mukaisesti ja 
tilanteen mukaan 
 

 esittelee, myy ja tarjoilee 
annosruokia ja juomia 
asiakkaille ja 
asiakasryhmille 

esittelee, myy ja tarjoilee 
annosruokia ja juomia 
asiakkaille ja asiakasryhmille 
huomioiden heidän 
tarpeensa 

esittelee, myy ja tarjoilee 
asiantuntevasti 
annosruokia ja juomia 
asiakkaille ja 
asiakasryhmille 
huomioiden heidän 
tarpeensa 
 

 noudattaa työjärjestystä ja 
aikataulua ohjeen mukaan 

noudattaa työjärjestystä ja 
ajoitusta omatoimisesti 

noudattaa työjärjestystä ja 
ajoitusta sujuvasti 
asiakkaiden tilausten ja 
tarpeiden mukaisesti   

Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen   

ottaa vastaan asiakkailta 
palautetta palveluista tai 
tuotteista opastettuna ja 
kiittää asiakasta sekä 
toivottaa tervetulleeksi 
uudelleen 

ottaa vastaan asiakkailta 
palautetta palveluista tai 
tuotteista ohjeen mukaan, 
kiittää asiakasta ja toivottaa 
tervetulleeksi uudelleen sekä 
välittää palautteen 
esimiehille 
 

hankkii aktiivisesti 
palautetta palveluista tai 
tuotteista, kiittää asiakasta 
ja toivottaa tervetulleeksi 
uudelleen sekä välittää 
palautteen esimiehille 

Vuoronvaihtoon 
valmistautuminen 

tekee ohjattuna 
vuoronvaihdon tehtävät 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti  

tekee ohjeen mukaan 
vuoronvaihdon tehtävät 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti  

tekee pääosin itsenäisesti 
vuoronvaihdon tehtävät 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti  

Oman toiminnan arviointi arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja kehittämistarpeita. 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksiaan toimia 
ammattialalla. 

arvioi oma-aloitteisesti 
oman toiminnan ja työn 
tekemisen vahvuuksia ja 
mahdollisuuksiaan toimia 
ammattialalla. 
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2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Ruokien ja juomien tarjoi- 
lutapojen ja -tekniikoiden 
käyttö 

on perehtynyt myytäviin 
tuotteisiin, suosituslistaan, 
tilausmääräyksiin ja 
käyttää sopivia 
tarjoilutapoja  

on perehtynyt myytäviin 
tuotteisiin, suosituslistaan 
tilausmääräyksiin ja 
tarjoilutapoihin 

on perehtynyt 
omatoimisesti myytäviin 
tuotteisiin, suosituslistaan, 
tilausmääräyksiin ja 
tarjoilutapoihin 

 kattaa asiakaspöydät 
toimipaikan ohjeen 
mukaisesti ja käsittelee 
astioita ja aterimia 
hygieenisesti  

kattaa asiakaspöydät 
toimipaikan ohjeen ja 
tilanteen mukaisesti ja 
käsittelee astioita ja aterimia 
hygieenisesti ja huolellisesti 

kattaa itsenäisesti 
asiakaspöydät toimipaikan 
ohjeen ja tilanteen 
mukaisesti ja käsittelee 
astioita ja aterimia 
hygieenisesti ja 
huolellisesti  

 käyttää tarjoilussa 
ruokalajeihin, juomiin ja 
tarjoilutapaan soveltuvia 
välineitä  

käyttää tarjoilussa 
ruokalajeihin, juomiin ja 
tarjoilutapaan soveltuvia 
välineitä omatoimisesti 

käyttää tarjoilussa 
ruokalajeihin, juomiin ja 
tarjoilutapaan soveltuvia 
välineitä sujuvasti 

 tarjoilee lautasannoksia tai 
toimii ohjattuna 
vatitarjoilussa 

tarjoilee lautasannoksia tai 
toimii vatitarjoilussa  

tarjoilee lautasannoksia tai 
toimii vatitarjoilussa 
yhteistyössä 
keittiöhenkilöstön kanssa 
tilanteen mukaan 

 käyttää ohjeistettuna 
tarjoilussa 
juomavalikoiman mukaisia 
tarjoilulämpötiloja, -tapoja 
ja -välineitä  

käyttää tarjoilussa 
juomavalikoiman mukaisia 
tarjoilulämpötiloja, -tapoja ja 
-välineitä  

käyttää itsenäisesti 
tarjoilussa 
juomavalikoiman mukaisia 
tarjoilulämpötiloja, -tapoja 
ja -välineitä  

 käyttää tarjotinta  käyttää tarjotinta tarvittavissa 
tilanteissa omatoimisesti 

käyttää tarjotinta 
tarvittavissa tilanteissa 
luontevasti ja sujuvasti 

Myynnin rekisteröiminen ja 
tilityksen tekeminen  

rekisteröi myyntiä ja 
laskuttaa asiakkaita 

rekisteröi myyntiä ja 
laskuttaa asiakkaita 
joutuisasti 

rekisteröi itsenäisesti 
myyntiä ja laskuttaa 
asiakkaita nopeasti 
vaihtelevissa työtilanteissa 

 tilittää ohjattuna myynnin. tilittää ohjeen mukaan 
myynnin. 

tilittää itsenäisesti myynnin. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Ruokien ja juomien 
esitteleminen  

on perehtynyt myytäviin 
ruoka- ja juomatuotteisiin 
sekä suosituksiin siten, että 
esittelee asiakkaille 
ruokailutilanteeseen ja 
ruokiin sopivia juomia sekä 
kertoo tuotteiden 
alkuperästä 

on perehtynyt myytäviin 
ruoka- ja juomatuotteisiin 
sekä suosituksiin siten, että 
esittelee asiakkaille sujuvasti 
ruokailutilanteeseen ja 
ruokiin sopivia juomia sekä 
kertoo tuotteiden alkuperästä 

on perehtynyt myytäviin 
ruoka- ja juomatuotteisiin 
sekä suosituksiin siten, että 
esittelee aktiivisesti 
asiakkaille 
ruokailutilanteeseen ja 
ruokiin sopivia juomia sekä 
kertoo luontevasti 
tuotteiden alkuperästä 

 on perehtynyt ohjeen 
mukaan gastronomiseen 
perussanastoon siten, että 
tulkitsee ruokalistan 
termejä asiakkaille 

on perehtynyt 
gastronomiseen 
perussanastoon siten, että 
tulkitsee ruokalistan termejä 
asiakkaille 

on perehtynyt 
gastronomiseen 
perussanastoon siten, että 
tulkitsee sujuvasti 
ruokalistan termejä 
asiakkaille 

 kertoo asiakkaille ruoka- ja 
juomatuotteiden 
sopivuudesta tavallisimpia 
erityisruokavalioita 
noudattaville asiakkaille  

kertoo asiakkaille luontevasti 
ruoka- ja juomatuotteiden 
sopivuudesta tavallisimpia 
erityisruokavalioita 
noudattaville asiakkaille 

suosittelee tavallisimpia 
erityisruokavalioita 
noudattaville asiakkaille 
sopivia vaihtoehto ja 
yhdistelee ruoka- ja 
juomatuotteita 
ateriakokonaisuuksiksi 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja selviytyy 
auttavasti 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen ruotsin 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
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palvelutilanteesta ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen suomen 
kielellä ja selviytyy 
auttavasti 
palvelutilanteesta yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä selviytyy auttavasti 
palvelutilanteessa yhdellä 
muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla kielellä 
ja selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen tai ruotsin kielellä, 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä auttaa 
palvelutilanteessa 
asiakkaan eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä muulla kielellä 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä 

Ruoka- ja tapakulttuurien 
tuntemus 

noudattaa tilaisuuden 
luonteeseen liittyvää ruoka- 
ja tapakulttuuria  

noudattaa tilaisuuden 
luonteeseen liittyvää ruoka- 
ja tapakulttuuria  

noudattaa tilaisuuden 
luonteeseen liittyvää ruoka- 
ja tapakulttuuria 

Anniskelussa toimiminen toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti  

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti  

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti 

 hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

Kustannustehokas ja 
tuloksellinen toiminta 

toimii opastettuna 
ajankäytön ja muut 
resurssit huomioiden 

toimii ohjeiden mukaan 
ajankäytön ja muut resurssit 
huomioiden 

toimii oma-aloitteisesti 
ajankäytön ja muut 
resurssit huomioiden ja 
yrityksen tai organisaation 
tuloksellisuutta edistävästi 

 perehtyy alan 
kustannusrakenteeseen ja 
toimii ohjattuna 
kustannustehokkaasti 

perehtyy alan 
kustannusrakenteeseen ja 
toimii työssään 
kustannustehokkaasti 

perehtyy alan 
kustannusrakenteeseen ja 
toimii työssään 
kustannustehokkaasti ja 
tuottavasti 

Kestävän kehityksen 
mukainen toiminta  

noudattaa työpaikan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja.  

noudattaa työpaikan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja.  

noudattaa vastuullisesti 
työpaikan kestävän 
kehityksen mukaisia 
toimintatapoja. 

4.  Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

suunnittelee työtään ja 
ottaa vastaan palautetta 

suunnittelee oman työnsä ja 
ottaa vastaan palautetta ja 
toimii palautteen mukaisesti 

suunnittelee oman työnsä 
ja ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen 
mukaisesti 

 tarvitsee ohjausta uusissa 
tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa   

toimii uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa 
joustavasti ohjeen mukaan 

työn muuttuessa osaa 
toimia itsenäisesti tilanteen 
mukaan sekä muuttaa 
tarvittaessa työtapojaan 

Vuorovaikutus ja yhteistyö  toimii työryhmän jäsenenä 
ravitsemisliikkeen 
asiakaspalvelutehtävissä 

toimii aktiivisena työryhmän 
jäsenenä ravitsemisliikkeen 
asiakaspalvelutehtävissä 

toimii aktiivisena ja 
positiivisena työryhmän 
jäsenenä ravitsemisliikkeen 
asiakaspalvelutehtävissä 

 auttaa muiden työpisteiden 
tehtävissä pyydettäessä 

auttaa muiden työpisteiden 
tehtävissä 

havaitessaan tarvetta 
auttaa myös muiden 
työpisteiden tehtävissä 
työtilanteiden mukaisesti 
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 tiedottaa ohjattuna 
muutoksista ja toiveista 
muille työntekijöille  

tiedottaa ohjeiden mukaan 
muutoksista ja toiveista 
muille työntekijöille 

edesauttaa omalla työllään 
palvelukokonaisuuden 
onnistumista tiedottamalla 
ja toimimalla yhteistyössä 
toisten työntekijöiden 
kanssa 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

ylläpitää työympäristön 
turvallisuutta ja 
ergonomisuutta tutuissa 
tilanteissa 

ylläpitää työympäristön 
turvallisuutta ja 
ergonomisuutta 

ylläpitää itsenäisesti 
työympäristön turvallisuutta 
ja ergonomisuutta 

 ylläpitää toiminta- ja 
työkykyä työssään 

ylläpitää omatoimisesti 
toiminta- ja työkykyä 
työssään 

ylläpitää aktiivisesti 
toiminta- ja työkykyä 
työssään 

 noudattaa 
turvallisuusmääräyksiä ja 
ohjeita 

noudattaa toimipaikan 
turvallisuusmääräyksiä ja 
ohjeita 

noudattaa vastuullisesti 
turvallisuusmääräyksiä ja 
ohjeita, tunnistaa ja 
tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä  

 tuntee toimintaohjeet 
hätäensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiaputilanteissa 

Ammattietiikka  palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot tai 
muun taustan 

palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot tai 
muun taustan 

palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ja 
hienotunteisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot tai 
muun taustan  

 huolehtii ohjattuna 
asiakaskohtaisten 
tarpeiden ja rajoitteiden 
toteuttamisesta omassa 
työssään 

huolehtii ohjeen mukaan 
asiakaskohtaisten tarpeiden 
ja rajoitteiden 
toteuttamisesta omassa 
työssään 

huolehtii itsenäisesti 
asiakaskohtaisten 
tarpeiden ja rajoitteiden 
toteuttamisesta omassa 
työssään 

 noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita. 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita. 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
 

 

 
  



24 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 

 

2.3 HOTELLIPALVELUN OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA 

2.3.1 VASTAANOTON ASIAKASPALVELU 35 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija  

 siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja 

 myy ja esittelee majoitusliikkeen tuotteita ja palveluja 

 vastaanottaa asiakkaita ja kirjaa heidät sisään 

 varmistaa informaatio- ja myyntituotteiden saatavuuden 

 palvelee sekä ulkomaisia että kotimaisia majoitusliikkeen asiakkaita 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 opastaa ja neuvoo asiakkaita 

 kunnostaa tarvittaessa hotellihuoneita asiakkaita varten 

 tekee asiakkaiden lähtöselvityksiä 

 varmistaa asiakastyytyväisyyden 

 tekee vuoronvaihteen tehtävät 

 arvioi omaa työtä ja toimintaansa 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuorossa toimiminen 

 Vastaanoton asiakaspalvelussa toimiminen  

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 Vuoronvaihtoon valmistautuminen 

 Oman toiminnan arviointi 

 Majoitusliikkeen tieto- ja varausjärjestelmän käyttö 

 Huonevarausten kirjaaminen 

 Asiakkaiden vastaanottaminen 

 Maksupäätejärjestelmän käyttäminen 

 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Tuotteiden ja palvelujen esitteleminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa 

 Kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 

Opintojaksot: 
 

 Vastaanoton asiakaspalvelu työssäoppien  35 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Vastaanoton asiakaspalvelu työssäoppien  35 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

Vastaanoton asiakaspalvelun perusteet 
Asiakkaiden majoittamiseen liittyvät työtehtävät  
Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 
Majoitusliikkeen varausjärjestelmät 
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Asiakaspalvelutehtävässä toimiminen 
 
Oppimisympäristöt: 

Työpaikka 
 
Toteuttamistavat:  

Työssäoppiminen, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen suoritettu hyväksytysti. 
 

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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: Palaute oppimispäiväkirjasta, ja keskustelu opiskelijan ja 
työpaikan edustajan kanssa. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Todistukseen tuleva tutkinnon osan 
arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksy-
tysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimi-
malla majoitusliikkeen vastaanoton asiakaspalvelun työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden 
kanssa. Hän tilaa, varaa ja myy tuotteita ja palveluja, vastaanottaa ja laskuttaa asiakkaita käyttäen varausjärjestelmää 
ja maksupäätejärjestelmää. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa 
asiakaspalvelutilanteessa yhden edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti.  
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa 
peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen 
kattavuus varmistuu.  
 
Mikäli kielitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä, osaaminen arvioidaan oppilaitoksessa suoritettavalla 
kokeella. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
 Hotelli-, ravintola ja cateringalan perustutkinnon Vastaanoton asiakaspalvelu 35osp tutkinnon osan ammattiosaa-

misen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla majoitusliikkeen vas-
taanoton asiakaspalvelun työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän tilaa, varaa ja 
myy tuotteita ja palveluja, vastaanottaa ja laskuttaa asiakkaita käyttäen varausjärjestelmää ja maksupäätejärjestel-
mää. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilan-
teessa yhden edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Majoitusliikkeen vastaanoton asiakaspalvelutehtävissä toimiminen 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuorossa toimiminen tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla, ja 
ulkoinen olemus on huoliteltu 

 noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan 
toimintatavan mukaisesti 

 suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä  

suunnittelee ja 
aikatauluttaa työvuoronsa 
työtehtäviä omatoimisesti  

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 
omatoimisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 

Vastaanoton 
asiakaspalvelussa 
toimiminen 

tilaa, varaa ja myy asiakkaille 
palveluja tai tekee muita 
vastaanoton 
asiakaspalveluun liittyviä 
tehtäviä ohjattuna 

tilaa, varaa ja myy 
asiakkaille palveluja tai 
tekee muita vastaanoton 
asiakaspalveluun liittyviä 
tehtäviä ohjeen mukaan 

tilaa, varaa ja myy 
itsenäisesti asiakkaille 
palveluja tai tekee muita 
vastaanoton 
asiakaspalveluun liittyviä 
tehtäviä 

 siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja 

siistii ja järjestää 
omatoimisesti asiakas- ja 
työtiloja  

siistii ja järjestää itsenäisesti 
asiakas- ja työtiloja ja pitää 
siisteyttä yllä koko 
työskentelyn ajan  

 kunnostaa tarvittaessa 
ohjeen mukaan huoneita 
asiakkaita varten 

kunnostaa tarvittaessa 
huoneita asiakkaita varten 

kunnostaa tarvittaessa 
itsenäisesti huoneita 
asiakkaita varten 

Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen 

ottaa vastaan asiakkailta 
palautetta palveluista tai 
tuotteista opastettuna ja 
kiittää asiakasta sekä 
toivottaa tervetulleeksi 
uudelleen 

ottaa vastaan asiakkailta 
palautetta palveluista tai 
tuotteista ohjeen mukaan, 
kiittää asiakasta ja 
toivottaa tervetulleeksi 
uudelleen sekä välittää 
palautteen esimiehille 

hankkii aktiivisesti palautetta 
palveluista tai tuotteista, 
kiittää asiakasta ja toivottaa 
tervetulleeksi uudelleen sekä 
välittää palautteen 
esimiehille 

Vuoronvaihtoon 
valmistautuminen 

tekee ohjattuna 
majoitusliikkeen 
vuoronvaihdon tehtävät 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti  

tekee ohjeen mukaan 
majoitusliikkeen 
vuoronvaihdon tehtävät 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti  

tekee pääosin itsenäisesti 
majoitusliikkeen 
vuoronvaihdon tehtävät 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti 

Oman toiminnan arviointi arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja kehittämistarpeita. 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
ammattialalla. 

arvioi oma-aloitteisesti oman 
toiminnan ja työn tekemisen 
vahvuuksia ja 
mahdollisuuksiaan toimia 
ammattialalla. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Majoitusliikkeen tieto- ja 
varausjärjestelmän käyttö 

käyttää ohjattuna tieto- ja 
varausjärjestelmää sekä 
tarvittavia viestintävälineitä 
huoneiden myynnissä ja 
asiakaspalvelussa 

käyttää ohjeen mukaan 
tieto- ja varausjärjestelmää 
sekä tarvittavia 
viestintävälineitä 
huoneiden myynnissä ja 
asiakaspalvelussa 

käyttää työyhteisönsä tieto- 
ja varausjärjestelmää sekä 
tarvittavia viestintävälineitä 
huoneiden myynnissä ja 
asiakaspalvelussa 
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 perehtyy ohjeen mukaan 
varaustilanteeseen, 
huonetilanteeseen ja 
saapuvien sekä lähtevien 
asiakkaiden listaan 

perehtyy omatoimisesti 
varaustilanteeseen, 
huonetilanteeseen ja 
saapuvien sekä lähtevien 
asiakkaiden listaan 

perehtyy itsenäisesti ja 
huolellisesti 
varaustilanteeseen, 
huonetilanteeseen ja 
saapuvien sekä lähtevien 
asiakkaiden listaan 

Huonevarausten 
kirjaaminen 

ottaa vastaan 
huonevarauksia ja kirjaa ne 
ohjattuna järjestelmään  

ottaa vastaan 
huonevarauksia ja kirjaa 
varaukset ohjeen mukaan 
hotellijärjestelmään 

ottaa vastaan 
huonevarauksia ja kirjaa 
huolellisesti varaukset sekä 
niihin tulevat muutokset ja 
peruutukset 
hotellijärjestelmään 

Asiakkaiden 
vastaanottaminen 

vastaanottaa asiakkaat 
ystävällisesti, tarkistaa 
ohjeen mukaan yksittäisen 
asiakkaan varauksen, avaa 
hotellilaskun ja kirjaa 
asiakkaan saapuneeksi 

vastaanottaa asiakkaat 
ystävällisesti, tarkistaa 
yksittäisen asiakkaan tai 
ryhmän varauksen, avaa 
hotellilaskun ja kirjaa 
asiakkaan tai asiakkaat 
saapuneeksi  

vastaanottaa asiakkaat 
ystävällisesti ja tarkistaa 
itsenäisesti yksittäisen 
asiakkaan tai ryhmän 
varauksen, avaa 
hotellilaskun ja kirjaa 
asiakkaan tai asiakkaat 
saapuneeksi  

Maksupäätejärjestelmän 
käyttäminen 

tekee ohjattuna 
lähtöselvityksen ja laskuttaa 
yksittäisen asiakkaan  

hoitaa ohjeen mukaan ja 
valmistautuneena 
tavallisimpien asiakkaiden 
lähtöselvityksen ja 
laskuttaa asiakkaita 

hoitaa valmistautuneena 
erilaisten asiakkaiden 
lähtöselvityksiä itsenäisesti 
ja laskuttaa asiakkaita sekä 
varmistaa asiakassuhteen 
jatkuvuuden 

 käyttää opastettuna yrityksen 
hotelli- ja 
maksupäätejärjestelmää 

käyttää ohjeen mukaan 
yrityksen hotelli- ja 
maksupäätejärjestelmää 
tavallisimmissa 
toiminnoissa, mutta 
tarvitsee välillä opastusta 

käyttää itsenäisesti yrityksen 
hotelli- ja 
maksupäätejärjestelmää 
tavallisimmissa toiminnoissa  

 selviytyy käteisen ja 
luotollisten maksuvälineiden 
käsittelystä. 

hallitsee käteisen ja 
luotollisten 
maksuvälineiden käsittelyn 
ja varmistustoimenpiteet. 

hallitsee käteisen ja 
luotollisten maksuvälineiden 
huolellisen käsittelyn ja 
varmistustoimenpiteet sekä 
tarkistaa hotelliasiakkaan 
laskun oikeellisuuden. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kustannustehokas ja 
tuloksellinen toiminta 

toimii opastettuna ajankäytön 
ja muut resurssit huomioiden  

toimii ohjeiden mukaan 
ajankäytön ja muut 
resurssit huomioiden 

toimii oma-aloitteisesti ja 
ajankäytön ja muut resurssit 
huomioiden ja yrityksen tai 
organisaation tuloksellisuutta 
edistävästi 

 perehtyy alan 
kustannusrakenteeseen ja 
toimii ohjattuna 
kustannustehokkaasti 

perehtyy alan 
kustannusrakenteeseen ja 
toimii työssään 
kustannustehokkaasti 

perehtyy alan 
kustannusrakenteeseen ja 
toimii työssään 
kustannustehokkaasti ja 
tuottavasti 

Tuotteiden ja palvelujen 
esitteleminen 

esittelee ohjeen mukaan 
majoitusliikkeen huoneita ja 
yleisimpiä ravintolan tuotteita 

esittelee kysyttäessä 
majoitusliikkeen erilaisia 
huoneita, varustusta, 
ravintolan ruoka- ja 
juomatuotteita sekä muita 
lisäpalveluja 

esittelee oma-aloitteisesti 
majoitusliikettä: 
huonetyyppejä, varustusta, 
ravintolan ruoka- ja 
juomatuotteita sekä muita 
lisäpalveluja 

 on perehtynyt paikkakunnan 
tärkeimpiin 
matkailupalveluihin siten, 
että opastettuna pystyy 
esittelemään niitä 

on perehtynyt 
paikkakunnan 
matkailupalveluihin siten, 
että pystyy esittelemään 
niitä ohjeen mukaan 

on perehtynyt paikkakunnan 
matkailupalveluihin siten, 
että esittelee niitä 
itsenäisesti 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta ruotsin 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen ruotsin 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
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kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen suomen 
kielellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin ja 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä selviytyy auttavasti 
palvelutilanteessa yhdellä 
muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla 
kielellä ja selviytyy 
auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
toisella kotimaisella kielellä 
ja yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä auttaa 
palvelutilanteessa asiakkaan 
eteenpäin yhdellä muulla 
kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä muulla kielellä 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä muulla 
kielellä 

Kestävän kehityksen 
mukainen toiminta  

noudattaa työpaikan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja. 

noudattaa työpaikan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja. 

noudattaa vastuullisesti 
työpaikan kestävän 
kehityksen mukaisia 
toimintatapoja. 

4.  Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu  

suunnittelee työtään ja ottaa 
vastaan palautetta 

suunnittelee oman työnsä 
ja ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen 
mukaisesti 

suunnittelee oman työnsä ja 
ottaa vastaan palautetta ja 
toimii palautteen mukaisesti 

 tarvitsee ohjausta uusissa 
tilanteissa tai työympäristön 
muuttuessa 

toimii uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa 
joustavasti ohjeen mukaan 

työn muuttuessa osaa toimia 
itsenäisesti tilanteen mukaan 
sekä muuttaa tarvittaessa 
työtapojaan 

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii työryhmän jäsenenä 
majoitusliikkeen 
asiakaspalvelutehtävissä 

toimii aktiivisena 
työryhmän jäsenenä 
majoitusliikkeen 
asiakaspalvelutehtävissä 

toimii aktiivisena ja 
positiivisena työryhmän 
jäsenenä majoitusliikkeen 
asiakaspalvelutehtävissä 

 auttaa pyydettäessä muiden 
työpisteiden tehtävissä 

auttaa muiden työpisteiden 
tehtävissä tarvittaessa 

havaitessaan tarvetta auttaa 
myös muiden työpisteiden 
tehtävissä työtilanteiden 
mukaisesti 

 tiedottaa opastettuna 
muutoksista ja toiveista 
muille työntekijöille  

tiedottaa ohjeiden mukaan 
muutoksista ja toiveista 
muille työntekijöille 

edesauttaa omalla työllään 
palvelukokonaisuuden 
onnistumista tiedottamalla ja 
toimimalla yhteistyössä 
majoitusliikkeen muiden 
työntekijöiden kanssa 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

ylläpitää työympäristön 
turvallisuutta ja 
ergonomisuutta tutuissa 
tilanteissa  

ylläpitää työympäristön 
turvallisuutta ja 
ergonomisuutta  

ylläpitää itsenäisesti 
työympäristön turvallisuutta 
ja ergonomisuutta  

 ylläpitää toiminta- ja 
työkykyä työssään 

ylläpitää omatoimisesti 
toiminta- ja työkykyä 
työssään 

ylläpitää aktiivisesti toiminta- 
ja työkykyä työssään 

 noudattaa majoitusliikkeen 
turvallisuusmääräyksiä ja 
ohjeita 

noudattaa majoitusliikkeen 
turvallisuusmääräyksiä ja 
ohjeita 

noudattaa vastuullisesti 
majoitusliikkeen 
turvallisuusmääräyksiä ja 
ohjeita sekä tunnistaa ja 
tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä  

 tuntee toimintaohjeet 
hätäensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiaputilanteissa 
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Ammattietiikka palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot tai 
muun taustan 
 

palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot tai 
muun taustan 

palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ja 
hienotunteisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot tai 
muun taustan 

 noudattaa 
vaitiolovelvollisuus-ohjeita. 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita. 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppi-
misen tasosta. 
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2.4 KOKIN OSAAMISALA, KOKKI 
 

2.4.1 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS  40 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita 

 käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita 

 valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja –valmistusmenetelmien mukaan 

 suurentaa ja pienentää ruokaohjeita 

 muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden 

 osallistuu tarvittaessa ruokalistan suunnitteluun 

 ajoittaa päivittäiset työtehtävänsä 

 laittaa ruokalajit esille 

 osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun 

 siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuorossa toimiminen 

 Lounasruokien valmistaminen ja asiakaspalvelu 

 Työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen 

 Raaka-aineiden käsitteleminen 

 Ruoanvalmistus- ja leivontavälineiden, laitteiden ja menetelmien käyttö 

 Liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukainen toiminta 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 Raaka-aineiden ja ruokalajien tunteminen 

 Ravitsemussuositusten noudattaminen 

 Erityisruokavalioiden valmistaminen 

 Ruokaohjeiden muuntaminen 

 Ruokalistan suunnittelu 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Ruokalistasuunnittelu ja kannattavuus 5 osp 
Ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot 5 osp 
Lounasruokien valmistaminen ja leivonta 20 osp 
Lounasruokien valmistaminen työssäoppien 10 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Ruokalistasuunnittelu ja kannattavuus 5 osp Ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Ammattialan matematiikka 
Ruokaohjeiden suurentaminen ja pienentäminen 
Alan reseptiohjelmien käyttäminen 
Ruokalistasuunnittelun periaatteet ja annoskoot 

 
Keskeiset sisällöt: 

Ravitsemussuositusten noudattaminen 
Erityisruokavaliot  
Kasvisruokavaliot 
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Ruokaohjeiden muuntaminen asiakkaan tarpeet huomioi-
den  
 
Oppimisympäristöt:  

Teoriaopetus, tuotannonohjausjärjestelmä (Aterix, Aivo), 
käytännön työskentely opetuskeittiöillä, verkko-opetus 
Toteuttamistavat 

Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely 
 

Oppimisympäristöt: 

Teoriaopetus, tuotannonohjausjärjestelmä (Aterix, Aivo), 
käytännön työskentely opetuskeittiöillä, verkko-opetus 
 
Toteuttamistavat: 

Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely 

Lounasruokien valmistaminen ja leivonta  
20 osp 

Lounasruokien valmistaminen työssäoppien 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Elintarvikkeiden vastaanotto, varastointi ja säilytys sekä  
varastokirjanpito ja –kierto 
Työvuoron tehtävien suunnittelu ja aikataulutus 
Lounasruokien valmistaminen ja leivonta perusreseptiikkaa 
ja reseptiohjelmaa hyödyntäen 
Hävikin minimointi työskentelyssä 
Malliannoksen kokoaminen 
Lounasruokien esillelaitto ja riittävyydestä huolehtiminen 
tarjoilun aikana 
Erityisruokavalioiden valmistaminen 
Kasvisruokavalioiden valmistaminen 
Tuoteselosteiden tulkitseminen 
Omavalvonta ruoanvalmistuksessa 
Koneiden sekä laitteiden turvallinen ja tehokas käyttö 
Suojaimien käyttö; työturvallisuus koneiden ja laitteiden 
käytössä; työturvalliset työmenetelmät 
Liikeidean mukainen asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot 
Työvuorossa toimiminen työnkierron mukaan 
 
Oppimisympäristöt: 

Opetuskeittiö, ammattikeittiö,  henkilöstöravintola, ruoka-
sali 
 
Toteuttamistavat:  

Käytännön työtehtävät em. ympäristöissä 
 

Keskeiset sisällöt: 

Liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukainen toiminta 
Erityisruokavalioiden valmistaminen 
Elintarvikkeiden vastaanotto ja varastointi 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 
Ammattietiikka 
Oppimisympäristöt:  

Työpaikat 
 
Toteuttamistavat:  

Työssäoppiminen 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen suoritettu hyväksytysti. 
Käytännön työskentelyyn keittiöllä vaaditaan salmonellatodistus. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittami-
nen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: 
Käytännön työn arviointi; testit; portfolio; itse- ja vertaisarviointi. 
 

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 hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaami-
sen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetel-
mien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ravintolan- tai suurkeittiön ruoanvalmistus- ja asia-
kaspalvelutehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän vastaanottaa ja käsittelee raaka-ai-
neita ja muita tuotteita, valmistaa ja laittaa esille lounasruokia sekä toteuttaa omavalvontaa. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli, ravintola ja cateringalan perustutkinnon kokin osaamisalan Lounasruokien valmistus 40 osp tutkinnon osan 

ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ravintolan- tai suurkeittiön ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä yh-
teistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän vastaanottaa ja käsittelee raaka-aineita ja muita tuotteita, val-
mistaa ja laittaa esille lounasruokia sekä toteuttaa omavalvontaa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon 
voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Lounasruokein valmistaminen ja asiakaspalvelutehtävissä toimiminen työryhmän jäsenenä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella 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 sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuorossa toimiminen 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla, ja ulkoinen olemus 
on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista yri-
tyksen tai toimipaikan toimin-
tatavan mukaisesti 

suunnittelee työvuoronsa 
työtehtäviä tilausmääräys-
ten ja arvioitujen asiakas-
määrien mukaan ohjattuna 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä ti-
lausmääräysten ja arvioitu-
jen asiakasmäärien perus-
teella ohjeen mukaan 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä oh-
jeen, tilausmääräysten ja ar-
vioitujen asiakasmäärien pe-
rusteella omatoimisesti 

ajoittaa ja jaksottaa työtänsä 
työryhmän jäsenenä 

ajoittaa ja jaksottaa työtänsä 
työryhmän jäsenenä ohjei-
den mukaan ja pysyy aika-
taulussa 

ajoittaa ja jaksottaa työtänsä 
ja työtehtäviensä järjestyk-
sen itsenäisesti toimien työ-
ryhmän jäsenenä ja pysyen 
aikataulussa 

 
Lounasruokien valmistami-
nen ja asiakaspalvelu 

vastaanottaa, varastoi ja kä-
sittelee raaka-aineita ja 
muita tarvikkeita ohjeen mu-
kaan 

vastaanottaa, varastoi ja kä-
sittelee raaka-aineita ja 
muita tarvikkeita 

vastaanottaa, varastoi ja kä-
sittelee raaka-aineita ja 
muita tarvikkeita omatoimi-
sesti 

valmistaa maukasta, ravit-
sevaa ja terveellistä lounas-
ruokaa ohjeistettuna 

valmistaa maukasta, ravit-
sevaa ja terveellistä lounas-
ruokaa 

valmistaa maukasta, ravitse-
vaa ja terveellistä lounasruo-
kaa omatoimisesti toimipai-
kan ruokaohjeiden mukaan 

laittaa ohjeiden mukaan lou-
nasruokia esille 

laittaa lounasruokia esille ja 
huolehtii niiden riittävyy-
destä 

laittaa lounasruokia esille 
omatoimisesti ja viimeistel-
lysti sekä huolehtii niiden riit-
tävyydestä 

kokoaa ohjeen mukaan ra-
vitsemissuositusten mukai-
sia malliannoksia 

kokoaa ravitsemissuositus-
ten mukaisia malliannoksia 

kokoaa itsenäisesti ravitse-
missuositusten mukaisia 
malliannoksia 

palvelee asiakkaita ystävälli-
sesti yrityksen tai toimipai-
kan palvelumallin mukai-
sesti, mutta tarvitsee välillä 
opastusta 

palvelee asiakkaita ystävälli-
sesti yrityksen tai toimipai-
kan palvelumallin mukai-
sesti 

palvelee asiakkaita ystävälli-
sesti ja asiakaslähtöisesti yri-
tyksen tai toimipaikan palve-
lumallin mukaisesti 

 
Työympäristön siistey-
destä ja järjestyksestä 
huolehtiminen 

siistii ja järjestää työympä-
ristön 

siistii ja järjestää työympä-
ristön omatoimisesti 

siistii ja järjestää työympäris-
tön huolellisesti muun toimin-
nan lomassa 

toimii astiahuollon tehtä-
vissä ja lajittelee jätteet. 

toimii omatoimisesti as-
tiahuollon tehtävissä ja lajit-
telee jätteet. 

toimii astiahuollon tehtävissä 
tarvittaessa muun työn lo-
massa ja lajittelee jätteet. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Raaka-aineiden käsittele-
minen 

tunnistaa toimipaikan tavalli-
simpia raaka-aineita ja ar-
vioi niiden tuoreutta ja laa-
tua aistinvaraisesti 

tunnistaa toimipaikassa käy-
tettäviä raaka-aineita ja ar-
vioi niiden tuoreutta ja laa-
tua aistinvaraisesti 

tunnistaa toimipaikassa käy-
tettävät raaka-aineet ja arvioi 
niiden tuoreuden ja laadun 
aistinvaraisesti sekä ilmoittaa 
poikkeamista 
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valitsee, esikäsittelee ja 
käyttää lounasruokien 
raaka-aineita ohjeen mukai-
sesti hävikkiä välttäen 

valitsee, esikäsittelee ja 
käyttää lounasruokien 
raaka-aineita hävikkiä vält-
täen 

valitsee itsenäisesti lounas-
ruokien raaka-aineita ja esi-
käsittelee ja valmistaa niistä 
maukkaita ruoka-annoksia 
hävikkiä välttäen 

 
Ruoanvalmistus- ja leivon-
tavälineiden, laitteiden ja 
menetelmien käyttö 

käyttää lounasruokien val-
mistuksessa ja leivonnassa 
tarvittavia toimipaikan ko-
neita, laitteita ja välineitä 
sekä puhdistaa ne 

käyttää omatoimisesti lou-
nasruokien valmistuksessa 
ja leivonnassa tarvittavia toi-
mipaikan koneita, laitteita ja 
välineitä sekä puhdistaa ne 

käyttää sujuvasti ja itsenäi-
sesti lounasruokien valmis-
tuksessa ja leivonnassa tar-
vittavia toimipaikan koneita, 
laitteita ja välineitä sekä puh-
distaa ne 

valmistaa lounasruokia ja 
leivonnaisia tavallisimmilla 
menetelmillä hyödyntäen 
perusreseptiikkaa tai resep-
tiohjelmaa 

valmistaa lounasruokia ja 
leivonnaisia tavallisimmilla 
menetelmillä hyödyntäen 
perusreseptiikkaa tai resep-
tiohjelmaa 

valmistaa itsenäisesti lou-
nasruokia ja leivonnaisia ta-
vallisimmilla menetelmillä 
hyödyntäen perusreseptiik-
kaa tai reseptiohjelmaa 

säilyttää ohjeen mukaan 
raaka-aineita sekä ruokia 
myös tarjoilun aikana oi-
keissa lämpötiloissa 

säilyttää raaka-aineita sekä 
ruokia myös tarjoilun aikana 
oikeissa lämpötiloissa 

säilyttää omatoimisesti 
raaka-aineita sekä ruokia 
myös tarjoilun aikana oi-
keissa lämpötiloissa 

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä. 

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä. 

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

huolehtii koneiden, laitteiden 
ja työvälineiden kunnosta ja 
ilmoittaa viallisista työväli-
neistä esimiehelle. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Liikeidean tai toiminta-aja-
tuksen mukainen toiminta 

on perehtynyt oman työpai-
kan liikeideaan tai toiminta-
ajatukseen siten, että pystyy 
esittelemään opastettuna 
sen keskeisiä tuotteita ja 
palveluja 

on perehtynyt oman työpai-
kan liikeideaan tai toiminta-
ajatukseen siten, että pystyy 
esittelemään sen keskeisiä 
tuotteita ja palveluja 

on perehtynyt oman työpai-
kan liikeideaan tai toiminta-
ajatukseen siten, että pystyy 
esittelemään sen keskeiset 
tuotteet ja palvelut sekä yh-
teistyökumppaneita 

Laadukas ja kestävän ke-
hityksen mukainen toi-
minta 

toimii opastettuna laatuvaa-
timusten mukaisesti 

perehtyy työtään koskeviin 
laatuvaatimuksiin ja toimii 
ohjeen mukaan 

perehtyy työtään koskeviin 
laatuvaatimuksiin ja noudat-
taa niitä vastuullisesti 

 
Raaka-aineiden ja ruokala-
jien tunteminen 

on perehtynyt ruokalajeihin 
ja raaka-aineisiin siten, että 
pystyy kertomaan opastet-
tuna yrityksen tai toimipai-
kan ruokalajeista ja raaka-
aineista ja niiden alkupe-
rästä 

on perehtynyt ruokalajeihin 
sekä raaka-aineisiin siten, 
että pystyy kertomaan oh-
jeen mukaan yrityksen tai 
toimipaikan ruokalajeista ja 
raaka-aineista ja niiden al-
kuperästä 

on perehtynyt ruokalajeihin 
sekä raaka-aineisiin siten, 
että pystyy kertomaan moni-
puolisesti yrityksen tai toimi-
paikan ruokalajeista ja 
raaka-aineista ja niiden alku-
perästä 

 
Ravitsemussuositusten 
noudattaminen 

on perehtynyt terveellisen 
ravitsemuksen perusperiaat-
teisiin siten, että pystyy val-
mistamaan opastettuna 
maukasta, terveellistä ja ra-
vitsevaa lounasruokaa 

on perehtynyt terveellisen 
ravitsemuksen perusperiaat-
teisiin siten, että pystyy val-
mistamaan maukasta, ter-
veellistä ja ravitsevaa lou-
nasruokaa 

on perehtynyt terveelliseen 
ravitsemuksen perusperiaat-
teisiin siten, että pystyy val-
mistamaan ruokaohjeen mu-
kaan itsenäisesti maukasta, 
terveellistä ja ravitsevaa lou-
nasruokaa 

 
Erityisruokavalioiden val-
mistaminen 

on perehtynyt opastettuna 
kasvis- ja erityisruokavalioi-
hin sekä tulkitsee tuote-
selosteita siten, että pystyy 
valmistamaan toisen apuna 
tavallisimpia erityisruokava-
lioiden mukaisia lounasruo-
kia 

on perehtynyt kasvis- ja eri-
tyisruokavalioihin sekä tul-
kitsee tuoteselosteita siten, 
että pystyy valmistamaan 
ohjeen mukaan tavallisimpia 
erityisruokavalioiden mukai-
sia lounasruokia 

on perehtynyt kasvis- ja eri-
tyisruokavalioihin sekä tulkit-
see tuoteselosteita siten, että 
pystyy valmistamaan itsenäi-
sesti tavallisimpia erityisruo-
kavalioiden mukaisia lounas-
ruokia 

 
Ruokaohjeiden muuntami-
nen 

suurentaa, pienentää ja 
muuntaa ruokaohjeita ohjei-
den mukaan käyttäen alan 
reseptiohjelmia 

suurentaa, pienentää ja 
muuntaa ruokaohjeita käyt-
täen alan reseptiohjelmia 

tietää asiakasryhmäkohtai-
sen annoskoon sekä suuren-
taa, pienentää ja muuntaa 
ruokaohjeita itsenäisesti 
käyttäen alan reseptiohjelmia 
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Ruokalistan suunnittelu 

on perehtynyt ruokalistan 
suunnittelun periaatteisiin si-
ten, että pystyy esittele-
mään, millaisista ruokala-
jeista yrityksen tai toimipai-
kan lounaslista koostuu ja 
osallistuu tarvittaessa ruo-
kalistan suunnitteluun ohja-
tusti. 

tietää ruokalistan suunnitte-
lun periaatteita ja suunnitte-
lee tarvittaessa lounaan ruo-
kalistan ohjeen mukaan. 

tietää ruokalistan suunnitte-
lun periaatteet ja suunnitte-
lee tarvittaessa lounaan ruo-
kalistan itsenäisesti. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

pystyy toimimaan ohjeiden 
mukaan työtilanteissa 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa annetun ohjeen mu-
kaan 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa palautteen perus-
teella oma-aloitteisesti 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

työskentelee työryhmän jä-
senenä 

työskentelee työryhmän jä-
senenä 

työskentelee itsenäisenä työ-
ryhmän jäsenenä 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt 
huolellisesti 

toimii vastuullisesti, tukee ja 
auttaa muita sekä ottaa työs-
sään huomioon seuraavan 
työvaiheen ja työntekijän 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvontasuun-
nitelmaa 

noudattaa yrityksen tai toi-
mipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä 

noudattaa yrityksen tai toi-
mipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä 

noudattaa vastuullisesti yri-
tyksen tai toimipaikan turval-
lisuusohjeita ja määräyksiä 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä sitoutuu toimipai-
kan toimintaan 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä ja sitoutuu toimipai-
kan toimintaan 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen ja muuttuvien tilantei-
den vaatimusten mukaisesti 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppi-
misen tasosta. 
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2.4.2 ANNOSRUOKIEN VALMISTUS  20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 aikatauluttaa päivittäiset työtehtävänsä 

 muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden 

 valmistaa annos- ja tilausruokia sekä leivonnaisia 

 laittaa ruoka-annoksia esille 

 osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun 

 siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 

 noudattaa gastronomian perusperiaatteita 

 varmistaa asiakastyytyväisyyden 

 arvioi omaa työtään ja toimintaansa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuorossa toimiminen 

 Annosruokien valmistaminen 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 Vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään valmistautuminen 

 Turvallinen ja vastuullinen toiminta 

 Oman toiminnan arviointi 

 Raaka-aineiden käyttö 

 Ruoanvalmistusmenetelmien ja –välineiden käyttö 

 Gastronomisen tiedon hyödyntäminen 

 Ravitsemussuositusten noudattaminen ja erityisruokavalioiden valmistaminen 

 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Annosruokien valmistuksen perusteet 5 osp 
Liikeidean mukainen annosruokien valmistus 10 osp 
Annosruokien valmistus työssäoppien 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Annosruokien valmistuksen perusteet  
5 osp 

Liikeidean mukainen annosruokien valmistus 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Annosruokien esivalmistelu ja valmistaminen ohjeiden 
mukaan 
Aikataulutus 
Gastronominen sanasto, ja periaatteet annosten suunnit-
telussa ja kokoamisessa 
Ravitsemissuositukset 
Erityisruokavaliot 
Asiakaspalvelu 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

Annosruokien ja annoskorttien suunnittelu alan atk-ohjel-
mia hyödyntäen 
Annosruokien valmistaminen ja esillelaitto liikeidean mu-
kaisesti 
Kustannustietoisuus 
Laatu 
Asiakaspalvelutehtävät toimipaikan liikeidean mukaisesti 
Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen ja varustaminen 
Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 
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Oppimisympäristöt: 

Luokkaopetus, ravintolassa työskentely 
 
Toteuttamistavat:  

Yksilö- ja parityöt, keittiö- ja asiakaspalvelutyöt 
 

Oppimisympäristöt:  

Luokkaopetus, ravintolassa työskentely 
Toteuttamistavat:  

Yksilö- ja parityöt, keittiö- ja asiakaspalvelutyö 
 

Annosruokien valmistus työssäoppien 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

Liikeidean mukainen työskentely annosruokia valmista-
vassa toimipaikassa 
Oppimisympäristöt: 

Annosruokia valmistavat ruoka- ja henkilöstöravintolat 
 
Toteuttamistavat: 

Työssäoppien 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Lounasruokien valmistus suoritettuna hyväksytysti. 
 

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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: Käytännön työn arviointi; testit; portfolio; itse- ja vertaisarvi-
ointi. 
 

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 täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ruokaravintolassa, henkilöstöravintolassa tai suurkeittiön edustusruoan-
valmistuksessa yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille 
annosruokia, suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä, noudattaa omavalvontasuunnitelmaa sekä huolehtii asiakas- 
ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan 
ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon kokin koulutusohjelman Annosruokien valmistus 20 osp tutkinnon 

osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ruokaravintolassa, henkilöstöravintolassa tai suurkeittiön edustusruoan-
valmistuksessa yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille 
annosruokia, suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä, noudattaa omavalvontasuunnitelmaa sekä huolehtii asiakas- 
ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan 
ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Annosruokien valmistaminen toimipaikan liikeidean mukaisesti 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 

 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuorossa toimiminen 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan toi-
mintatavan mukaisesti 

suunnittelee ja ajoittaa työ-
vuoronsa työtehtäviä 

suunnittelee ja ajoittaa työ-
vuoronsa työtehtävät asia-
kasmäärien ja tilausmää-
räysten mukaisesti 

suunnittelee ja ajoittaa työ-
vuoronsa työtehtävät asia-
kasmäärien ja tilausmää-
räysten mukaisesti itsenäi-
sesti 

 
Annosruokien valmistami-
nen 

esivalmistaa ja valmistaa 
annosruokia tarviten ajoit-
tain ohjausta 

esivalmistaa ja valmistaa 
annosruokia omatoimisesti 
ohjeiden mukaan 

esivalmistaa ja valmistaa 
annosruokia itsenäisesti toi-
mipaikan ruokaohjeiden mu-
kaan 

laittaa annosruokia esille 
annoskokoja noudattaen 

laittaa annosruokia esille 
annoskokoja noudattaen 
siististi ja viimeistellysti 

laittaa annosruokia esille 
annoskokoja noudattaen ti-
laisuuden luonteen mukaan, 
viimeistellysti, tasalaatui-
sesti ja sovitun tarjoilutavan 
mukaan 

 
Laadukas ja kestävän ke-
hityksen mukainen toi-
minta 

huolehtii työympäristön siis-
teydestä ja järjestyksestä 

huolehtii työympäristön siis-
teydestä ja järjestyksestä 

huolehtii työympäristön siis-
teydestä ja järjestyksestä 

hoitaa astiahuollon tehtävät 
ja lajittelee jätteet 

hoitaa astiahuollon tehtävät 
omatoimisesti ja lajittelee 
jätteet 

hoitaa astiahuollon tehtävät 
omatoimisesti muun työn lo-
massa ja lajittelee jätteet 

 
Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen 

ottaa vastaan asiakkailta 
palautetta palveluista tai 
tuotteista opastettuna ja kiit-
tää asiakasta 

ottaa vastaan asiakkailta 
palautetta palveluista tai 
tuotteista, kiittää asiakasta 
ja välittää palautteen esi-
miehille 

hankkii aktiivisesti palautetta 
palveluista tai tuotteista, kiit-
tää asiakasta sekä välittää 
palautteen esimiehille 

työskentelee toimipaikan lii-
keidean ja toiminta-ajatuk-
sen mukaisesti asiakaspal-
velussa opastettuna 

työskentelee toimipaikan lii-
keidean tai toiminta-ajatuk-
sen mukaisesti asiakaspal-
velussa 

työskentelee sujuvasti toimi-
paikan liikeidean tai toi-
minta-ajatuksen mukaisesti 
asiakaspalvelussa 

 
Vuoronvaihtoon tai seu-
raavaan työpäivään val-
mistautuminen 

tekee ohjattuna vuoronvaih-
toon tai seuraavaan työpäi-
vään liittyviä tehtäviä työpai-
kan toimintatavan mukai-
sesti 

tekee ohjeen mukaan vuo-
ronvaihtoon tai seuraavaan 
työpäivään liittyvät tehtävät 
työpaikan toimintatavan mu-
kaisesti 

tekee pääosin itsenäisesti 
vuoronvaihtoon tai seuraa-
vaan työpäivään liittyvät teh-
tävät työpaikan toimintata-
van mukaisesti 

 
Turvallinen ja vastuullinen 
toiminta 

noudattaa toimipaikan tur-
vallisuusmääräyksiä eikä ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa toimipaikan tur-
vallisuusmääräyksiä ja ottaa 
työssään huomioon työyh-
teisön, jäsenten, itsensä ja 
asiakkaiden turvallisuuden 

noudattaa toimipaikan tur-
vallisuusmääräyksiä ja ottaa 
työssään huomioon työyh-
teisön jäsenten, itsensä ja 
asiakkaiden turvallisuuden 

tunnistaa ja tiedottaa havait-
semistaan vaaroista ja ris-
keistä 
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Oman toiminnan arviointi 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja kehittämistarpeita. 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksiaan toimia 
ammattialalla. 

arvioi oma-aloitteisesti 
oman toiminnan ja työn te-
kemisen vahvuuksia ja mah-
dollisuuksiaan toimia am-
mattialalla. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Raaka-aineiden käyttö 

valitsee ja käyttää annos- ja 
tilausruokien raaka-aineita 
sekä arvioi niiden laatua 

valitsee ja käyttää annos- ja 
tilausruokien raaka-aineita 
sekä arvioi niiden laatua 
omatoimisesti 

valitsee ja käyttää itsenäi-
sesti annos- ja tilausruokien 
raaka-aineita sekä arvioi nii-
den laatua 

 
Ruoanvalmistusmenetel-
mien ja –välineiden käyttö 

valmistaa eri menetelmillä 
erilaisille asiakasryhmille 
maukkaita, ravitsevia ja ta-
salaatuisia annosruokia 

valmistaa eri menetelmillä 
erilaisille asiakasryhmille 
maukkaita, ravitsevia ja ta-
salaatuisia annosruokia an-
noskortin tai ohjeen mukaan 

valmistaa itsenäisesti eri 
menetelmillä erilaisille asia-
kasryhmille maukkaita, ravit-
sevia ja tasalaatuisia annos-
ruokia annoskortin tai oh-
jeen mukaan 

toimii ohjeen mukaan kan-
nattavasti ja taloudellisesti 
ja ottaa huomioon hävikit 

toimii kannattavasti ja talou-
dellisesti ja ottaa huomioon 
hävikit 

toimii kannattavasti ja talou-
dellisesti ja ennakoi hävikit 

käyttää annosruokien val-
mistukseen soveltuvia toimi-
paikan koneita, laitteita ja 
välineitä 

käyttää omatoimisesti an-
nosruokien valmistukseen 
soveltuvia toimipaikan ko-
neita, laitteita ja välineitä 

käyttää itsenäisesti annos-
ruokien valmistukseen so-
veltuvia toimipaikan koneita, 
laitteita ja välineitä 

puhdistaa valmistuksessa 
tarvittavia koneita, laitteita ja 
välineitä. 

puhdistaa omatoimisesti val-
mistuksessa tarvittavia ko-
neet, laitteet ja välineet. 

puhdistaa valmistuksessa 
tarvittavat koneet, laitteet ja 
välineet itsenäisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Gastronomisen tiedon 
hyödyntäminen 

toteuttaa ohjeiden mukaan 
tavallisimpia gastronomisia 
periaatteita annosten kokoa-
misessa 

toteuttaa tavallisimpia gast-
ronomisia periaatteita an-
nosten kokoamisessa 

toteuttaa itsenäisesti tavalli-
simpia gastronomisia peri-
aatteita annosten kokoami-
sessa 

kokoaa ohjeistettuna ruoka-
annoksia ottaen huomioon 
tuotteiden maun, värin, ra-
kenteen, annoskoon ja aset-
telun 

kokoaa ruoka-annoksia ot-
taen huomioon tuotteiden 
maun, värin, rakenteen, an-
noskoon ja asettelun 

kokoaa itsenäisesti ruoka-
annoksia ottaen huomioon 
tuotteiden maun, värin, ra-
kenteen, muodon, an-
noskoon ja asettelun 

 
Ravitsemussuositusten 
noudattaminen ja erityis-
ruokavalioiden valmistami-
nen 

kokoaa ravitsemussuosituk-
sien mukaisia annoksia 

kokoaa ravitsemussuosituk-
sien mukaisia annoksia 

kokoaa ravitsemussuosituk-
sien mukaisia annoksia 

muuntaa ja valmistaa eri-
tyisruokavalioannoksia asi-
akkaiden tarpeen mukaan 
vastaavista annoskokonai-
suuksista 

muuntaa ja valmistaa eri-
tyisruokavalioannoksia asi-
akkaiden tarpeen mukaan 
vastaavista annoskokonai-
suuksista 

muuntaa ja valmistaa itse-
näisesti erityisruokavalioan-
noksia asiakkaiden tarpeen 
mukaan vastaavista annos-
kokonaisuuksista 

 
Kustannustehokas ja tu-
loksellinen toiminta 

toimii opastettuna ajankäy-
tön ja muut resurssit huomi-
oiden 

toimii ohjeiden mukaan 
ajankäytön ja muut resurssit 
huomioiden 

toimii oma-aloitteisesti ajan-
käytön ja muut resurssit 
huomioiden ja yrityksen tai 
organisaation tulokselli-
suutta edistävästi 

perehtyy alan kustannusra-
kenteeseen ja toimii ohjat-
tuna kustannustehokkaasti 

perehtyy alan kustannusra-
kenteeseen ja toimii työs-
sään kustannustehokkaasti 

perehtyy alan kustannusra-
kenteeseen ja toimii työs-
sään kustannustehokkaasti 
ja tuottavasti 

 
Kestävän kehityksen mu-
kainen toiminta 

noudattaa työpaikan kestä-
vän kehityksen mukaisia toi-
mintatapoja. 

noudattaa työpaikan kestä-
vän kehityksen mukaisia toi-
mintatapoja. 

noudattaa vastuullisesti työ-
paikan kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

suunnittelee työtään ja ottaa 
vastaan palautetta 

suunnittelee oman työnsä ja 
ottaa vastaan palautetta ja 
toimii palautteen mukaisesti 

suunnittelee oman työnsä ja 
ottaa vastaan palautetta ja 
toimii palautteen mukaisesti 



43 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 

 

tarvitsee ohjausta uusissa ti-
lanteissa tai työympäristön 
muuttuessa 

toimii uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa 
joustavasti ohjeen mukaan 

työn muuttuessa osaa toi-
mia itsenäisesti tilanteen 
mukaan sekä muuttaa tarvit-
taessa työtapojaan 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii työryhmän jäsenenä 
ruoanvalmistustehtävissä 

toimii aktiivisena työryhmän 
jäsenenä ravitsemisliikkeen 
ruoanvalmistustehtävissä 

toimii aktiivisena ja positiivi-
sena työryhmän jäsenenä 
ravitsemisliikkeen ruoanval-
mistustehtävissä 

auttaa muiden työpisteiden 
tehtävissä pyydettäessä 

auttaa muiden työpisteiden 
tehtävissä 

havaitessaan tarvetta auttaa 
myös muiden työpisteiden 
tehtävissä työtilanteiden 
mukaisesti 

tiedottaa muutoksista ja toi-
veista muille työtekijöille 
opastettuna 

tiedottaa ohjeiden mukaan 
muutoksista ja toiveista 
muille työntekijöille 

edesauttaa omalla työllään 
palvelukokonaisuuden on-
nistumista tiedottamalla ja 
toimimalla yhteistyössä ra-
vitsemisliikkeen toisten 
työntekijöiden kanssa 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomi-
suutta 

ylläpitää itsenäisesti työym-
päristön turvallisuutta ja er-
gonomisuutta 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään 

ylläpitää omatoimisesti toi-
minta- ja työkykyä työssään 

ylläpitää aktiivisesti toiminta- 
ja työkykyä työssään 

noudattaa turvallisuusmää-
räyksiä ja ohjeita 

noudattaa toimipaikan tur-
vallisuusmääräyksiä ja oh-
jeita 

noudattaa vastuullisesti tur-
vallisuusmääräyksiä ja oh-
jeita sekä tunnistaa ja tie-
dottaa havaitsemistaan vaa-
roista ja riskeistä 

tuntee toimintaohjeet hätä-
ensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet hätä-
ensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet hätä-
ensiaputilanteissa 

 
Ammattietiikka 

palvelee asiakkaita tasaver-
taisesti ottaen huomioon 
kulttuurierot tai muun taus-
tan 

palvelee asiakkaita tasaver-
taisesti ottaen huomioon 
kulttuurierot tai muun taus-
tan 

palvelee asiakkaita tasaver-
taisesti ja hienotunteisesti 
ottaen huomioon kulttuu-
rierot tai muun taustan 

huolehtii ohjattuna asiakas-
kohtaisten tarpeiden toteut-
tamisesta omassa työssään 

huolehtii ohjeen mukaan 
asiakaskohtaisten tarpeiden 
toteuttamisesta omassa 
työssään 

huolehtii itsenäisesti asia-
kaskohtaisten tarpeiden to-
teuttamisesta omassa työs-
sään 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
oppimisen tasosta. 
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2.5 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.5.2 Á LA CARTE – RUOANVALMISTUS  20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden vaiheistuksen 

 esivalmistaa ja valmistaa ravintolan à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia annoskorttien mukaan 

 käyttää monipuolisesti raaka-aineita ja ruoanvalmistusmenetelmiä 

 viimeistelee ja laittaa ruokalajit esille tarjoilua varten 

 toimii yhteistyössä tarjoiluhenkilöstön kanssa asiakaspalvelussa 

 valmistaa à la carte -ruokalajeista asiakkaiden erityisruokavalioiden mukaisia annoksia 

 siistii ja järjestää toimintaympäristön 

 käyttää gastronomian periaatteita annosten valmistuksessa ja kokoamisessa 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuoron työtehtävien suunnittelu 

 À la carte -ruokien valmistaminen ja esillelaittaminen 

 Ruoanvalmistuksen jälkitöiden ja työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien tekeminen 

 Raaka-aineiden valitseminen ja käsitteleminen 

 Ruoanvalmistusvälineiden, -koneiden ja -laitteiden käyttö 

 Ruoanvalmistusmenetelmien käyttö 

 Liikeidean mukainen toiminta 

 Gastronomisen tiedon hyödyntäminen 

 Ruokalajitietouden hyödyntäminen 

 Annosten valmistaminen erityisruokavalioasiakkaille 

 Ruoka-annosten hinnoitteleminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Á la carte- ruokalajit ja ruoanvalmistusmenetelmät 5 osp 
Gastronomian periaatteiden mukainen ruoanvalmistus 10 osp 
Á la carte -ruoanvalmistus työssäoppien 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Á la carte ruokalajit  ja ruoanvalmistusmenetelmät 5 
osp 

 

 
Keskeiset sisällöt: 

Á la carte ruokalajit 
Raaka-aine tuntemus 
Ruoanvalmistusmenetelmät 
Esivalmistelutyöt 
Koneet ja laitteet 
Töiden lomittaminen 
Astiahuolto ja puhtaanapito 
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Oppimisympäristöt: 

Luokkaopetus, ravintolassa työskentely 
 
Toteuttamistavat: 

Yksilö- ja parityö, ravintolatyöskentely 
 

Gastronomian periaatteiden mukainen ruoanvalmis-
tus 10 osp 

Á la carte ruoanvalmistus työssäoppien 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

Gastronomiset ruokalajit ja sanasto 
Annosten suunnittelu, valmistaminen ja kokoaminen gast-
ronomiset tekijät huomioiden  
Kansalliset ja kansainväliset raaka-aineet, tuotteet ja ruo-
kalajit 
 
Oppimisympäristöt:  

Ravintolakeittiö 
Toteuttamistavat:  

Ravintolassa työskentely ja tilausaterioiden toteuttaminen 
asiakasryhmille 
 

 
Keskeiset sisällöt:  

Á la carte -ruokien valmistus ja esillelaitto 
 
Oppimisympäristöt: 

 Ravintolakeittiöt 
 
Toteuttamistavat: 

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 opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: jatkuva seuranta ja palautekeskustelut. 
 

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 täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ruokaravintolan ruoanvalmistuksen työtehtävissä yhteistyössä muun 
henkilöstön kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille ruokalistan mukaisia a la carte -annoksia annoskorttia 
käyttäen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon À la carte -ruoanvalmistus 20 osp tutkinnon osan ammattiosaami-

sen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ruokaravintolan ruoanvalmistuksen työtehtävissä yhteistyössä muun 
henkilöstön kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille ruokalistan mukaisia à la carte -annoksia annoskorttia 
käyttäen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
À la carte -ruokien valmistaminen ruokaravintolassa  
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuoron työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla, ja ulkoinen olemus 
on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan toi-
mintatavan mukaisesti 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä ti-
lausmääräysten ja arvioitu-
jen asiakasmäärien mukaan 
ohjattuna 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä ti-
lausmääräysten ja arvioitu-
jen asiakasmäärien mukaan 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä ti-
lausmääräysten ja arvioitu-
jen asiakasmäärien mukaan 
omatoimisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti 

 
À la carte -ruokien valmis-
taminen ja esillelaittami-
nen 

tekee esivalmistustöitä tekee esivalmistustöitä oma-
toimisesti 

tekee esivalmistustöitä itse-
näisesti siten, että tuotteet 
pysyvät ensiluokkaisina 

valmistaa toimipaikan ruo-
kalistan alku-, pää- ja jälki-
ruokia annoskorttien mu-
kaan, mutta tarvitsee ajoit-
tain ohjausta 

valmistaa toimipaikan ruo-
kalistan alku-, pää- ja jälki-
ruokia annoskorttien mu-
kaan 

valmistaa toimipaikan ruo-
kalistan alku-, pää- ja jälki-
ruokia annoskorttien mu-
kaan varmistaen, että loppu-
tulos on laadukas ja maukas 

toimii asiakkaiden tilausten 
mukaisesti 

toimii sujuvasti asiakkaiden 
tilausten mukaisesti 

ajoittaa ruoanvalmistuksen 
työtehtävät omatoimisesti ja 
tehokkaasti asiakkaiden ti-
lausten mukaisesti 

laittaa ruokalajit esille siis-
tisti annoskokoja noudat-
taen 

laittaa ruokalajit esille siis-
tisti ja esteettisesti annosko-
koja noudattaen 

laittaa ruokalajit esille siis-
tisti ja esteettisesti annosko-
koja noudattaen omatoimi-
sesti 

 
Ruoanvalmistuksen jälki-
töiden ja työvuoron vaih-
toon liittyvien tehtävien te-
keminen 

puhdistaa työtilat, välineet, 
koneet ja laitteet sekä jär-
jestää tarvikkeet paikoilleen. 

puhdistaa omatoimisesti 
työtilat, välineet, koneet ja 
laitteet sekä järjestää tarvik-
keet paikoilleen 

puhdistaa omatoimisesti 
työtilat, välineet, koneet ja 
laitteet sekä järjestää tarvik-
keet sujuvasti paikoilleen 

 valmistelee ohjeen mukaan 
seuraavassa vuorossa tar-
vittavia tuotteita. 

valmistelee omatoimisesti 
seuraavassa vuorossa tar-
vittavia tuotteita ja välittää 
tiedot niistä. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Raaka-aineiden valitsemi-
nen ja käsitteleminen 

tunnistaa, valitsee ja käsitte-
lee ruokalistan annosten 
raaka-aineita 

tunnistaa, valitsee ja käsitte-
lee ruokalistan annosten 
raaka-aineita omatoimisesti 

tunnistaa, valitsee ja käsitte-
lee ruokalistan annosten 
raaka-aineita sujuvasti vaih-
televissa työtilanteissa 
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Ruoanvalmistusvälineiden, 
-koneiden ja -laitteiden 
käyttö 

käyttää ja puhdistaa à la 
carte -ruokien valmistuk-
sessa tarvittavat koneita, 
laitteita ja välineitä ohjeen 
mukaan 

käyttää ja puhdistaa à la 
carte -ruokien valmistuk-
sessa tarvittavat koneet, 
laitteet ja välineet 

käyttää ja puhdistaa omatoi-
misesti à la carte 
-ruokien valmistuksessa tar-
vittavat koneet, laitteet ja vä-
lineet 

 
Ruoanvalmistusmenetel-
mien käyttö 

valmistaa à la carte -ruokia 
toimipaikan koneilla, laitteilla 
ja välineillä 

valmistaa à la carte -ruokia 
niille soveltuvilla menetel-
millä toimipaikan koneilla, 
laitteilla ja välineillä 

valmistaa omatoimisesti à la 
carte -ruokia niille soveltu-
villa menetelmillä toimipaikan 
koneilla, laitteilla ja välineillä 

valmistaa à la carte -ruokia 
kannattavasti ja taloudelli-
sesti 

valmistaa à la carte -ruokia 
annoskortin tai ohjeen mu-
kaan kannattavasti ja talou-
dellisesti ja ottaa huomioon 
hävikit 

valmistaa itsenäisesti à la 
carte -ruokia annoskortin tai 
ohjeen mukaan kannatta-
vasti ja taloudellisesti sekä 
ottaa huomioon hävikit 

valmistaa yksittäisiä tilattuja 
annoksia. 

valmistaa muutamia tilattuja 
annoksia samanaikaisesti. 

valmistaa useita tilattuja an-
noksia samanaikaisesti ja 
siirtyy joustavasti tehtävästä 
toiseen yllättävissäkin tilan-
teissa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Liikeidean mukainen toi-
minta 

toimii ohjeistettuna työpai-
kan liikeidean mukaisesti 

toimii työpaikan liikeidean 
mukaisesti 

toimii työpaikan liikeidean 
mukaisesti 

 
Gastronomisen tiedon 
hyödyntäminen 

tuntee tavallisimpia gastro-
nomisia ruokalajeja ja käyt-
tää gastronomista sanastoa 

tuntee gastronomisia ruoka-
lajeja ja käyttää gastrono-
mista sanastoa sujuvasti 

tuntee gastronomisia ruoka-
lajeja laajasti ja käyttää gast-
ronomista sanastoa sujuvasti 

on perehtynyt gastronomi-
aan siten, että toteuttaa oh-
jattuna yleisimpiä gastro-
nomisia periaatteita annos-
ten suunnittelussa, valmista-
misessa ja kokoamisessa 

on perehtynyt gastronomi-
aan siten, että toteuttaa 
gastronomian yleisimpiä pe-
riaatteita annosten suunnit-
telussa, valmistamisessa ja 
kokoamisessa 

on perehtynyt gastronomiaan 
siten, että toteuttaa itsenäi-
sesti gastronomian periaat-
teita annosten suunnitte-
lussa, valmistamisessa ja ko-
koamisessa 

 
Ruokalajitietouden hyö-
dyntäminen 

on perehtynyt kansallisiin ja 
kansainvälisiin raaka-ainei-
siin, tuotteisiin ja ruokalajei-
hin siten, että pystyy esitte-
lemään työpaikan à la carte 
-ruokalajien koostumuksen 

on perehtynyt kansallisiin ja 
kansainvälisiin raaka-ainei-
siin, tuotteisiin ja ruokalajei-
hin siten, että pystyy esitte-
lemään työpaikan à la carte 
-ruokalajien koostumuksen 
sekä raaka-aineiden alkupe-
rän 

on perehtynyt kansallisiin ja 
kansainvälisiin raaka-ainei-
siin, tuotteisiin ja ruokalajei-
hin siten, että pystyy esittele-
mään työpaikan à la carte 
-ruokalajien koostumuksen 
sekä raaka-aineiden alkupe-
rän 

valmistaa ohjeen mukaan 
kansallisia tai kansainvälisiä 
à la carte  
-ateriakokonaisuuksia 

valmistaa omatoimisesti 
kansallisia tai kansainvälisiä 
à la carte  
-ateriakokonaisuuksia 

valmistaa itsenäisesti kansal-
lisia tai kansainvälisiä à la 
carte  
-ateriakokonaisuuksia 

 
Annosten valmistaminen 
erityisruokavalioasiakkaille 

muuntaa ja valmistaa oh-
jeen mukaan annoksia eri-
tyisruokavalioasiakkaiden 
tarpeiden mukaan vastaa-
vista à la carte -annoksista 

muuntaa ja valmistaa oma-
toimisesti annoksia erityis-
ruokavalioasiakkaiden tar-
peiden mukaan vastaavista 
à la carte -annoksista 

muuntaa ja valmistaa itsenäi-
sesti ja vastuullisesti annok-
sia erityisruokavalioasiakkai-
den tarpeiden mukaan vas-
taavista à la carte 
-annoksista 

 
Ruoka-annosten hinnoitte-
leminen 

laskee opastettuna ruoka-
annosten kustannukset ja 
tavoitekatteen mukaisen 
myyntihinnan. 

laskee ohjeen mukaan 
ruoka-annosten kustannuk-
set ja tavoitekatteen mukai-
sen myyntihinnan. 

laskee itsenäisesti ruoka-an-
nosten kustannukset ja tavoi-
tekatteen mukaisen myynti-
hinnan. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

suunnittelee työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai työ-
ympäristön muuttuessa tar-
vitsee ohjausta 

suunnittelee oman työnsä ja 
pystyy uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa 
toimimaan ohjeen mukaan 

suunnittelee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä ja 
pystyy uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa 
toimimaan joustavasti 

arvioi työnsä onnistumista ja 
ottaa vastaan palautetta 

arvioi työnsä onnistumista 
työskentelyn aikana, ottaa 

arvioi työnsä onnistumista, 
perustelee arviotaan sekä 
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vastaan palautetta ja toimii 
palautteen mukaisesti 

kehittää toimintaansa saa-
mansa palautteen pohjalta 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii työryhmän jäsenenä 
ruokaravintolan työtehtä-
vissä 

toimii työryhmän jäsenenä 
ja yhteistyössä tarjoiluhenki-
löstön kanssa ruokaravinto-
lan työtehtävissä 

toimii aktiivisesti ja myöntei-
sesti työryhmän jäsenenä ja 
yhteistyössä tarjoiluhenkilös-
tön kanssa ruokaravintolan 
työtehtävissä 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvontasuun-
nitelmaa 

ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomi-
suutta tutuissa tilanteissa 

ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomi-
suutta 

ylläpitää vastuullisesti työym-
päristön turvallisuutta ja er-
gonomisuutta 

noudattaa yrityksen tai toi-
mipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä 

noudattaa yrityksen tai toi-
mipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä 

noudattaa yrityksen tai toimi-
paikan turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä 

 
Ammattietiikka 

huolehtii ohjattuna asiakas-
kohtaisten tarpeiden toteut-
tamisesta ruokalajeja val-
mistaessaan 

huolehtii ohjeen mukaan 
asiakaskohtaisten tarpeiden 
toteuttamisesta ruokalajeja 
valmistaessaan 

huolehtii itsenäisesti asiakas-
kohtaisten tarpeiden toteutta-
misesta ruokalajeja valmista-
essaan 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita ja toimii hieno-
tunteisesti. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.5.2 Á LA CARTE – TARJOILU  20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden aikataulutuksen 

 varustaa ja kunnostaa asiakas- ja työtiloja 

 vastaanottaa ja palvelee à la carte -ravintolan asiakkaita 

 esittelee, suosittelee ja myy ruoka-annoksia ja ateriakokonaisuuksia sekä ruokailutapahtumiin sopivia juomia 

 tarjoilee ruokia ja juomia asianmukaisin tavoin 

 tarjoilee à la carte -ruokalajeista asiakkaiden erityisruokavalioiden mukaisia annoksia 

 käyttää gastronomista sanastoa 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 osallistuu saliruoanvalmistukseen 

 rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 

 päättää palvelutapahtumat ja varmistaa asiakastyytyväisyyden 

 tekee tarjoilijatilityksen 

 siistii asiakas- ja työtiloja 

 työskentelee yhteistyössä keittiöhenkilöstön kanssa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuoron työtehtävien suunnittelu 

 À la carte -ruokien ja juomien myynti ja tarjoilu 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien hoitaminen 

 À la carte -ruokien ja juomien tarjoilutapojen ja -välineiden käyttö 

 Myynnin rekisteröiminen ja tilityksen tekeminen 

 Tuotetuntemuksen hyödyntäminen 

 Gastronomisen sanaston käyttö 

 Ruokalajitietouden hyödyntäminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, muun kielisillä, vieraskielisessä koulutuk-
sessa 

 Anniskelussa toimiminen 

 Palveluetiketin mukainen toiminta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

À la carte- tarjoilun perusteet 5 osp 
Gastronomian periaatteiden mukainen tarjoilu 5 osp 
À la carte -tarjoilu työssäoppien 10 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Á la carte- tarjoilun perusteet 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt 

Ravintola tilat ja henkilöstö 
Ateriatyypit 
Tarjoilumuodot 
Tarjoilutavat ja -välineet 
À la carte -juomien ja ruokien tarjoilutavat 

Kattaminen( ravintolatekstiilit, pöytämuodot, koristelut) 

 
Keskeiset sisällöt: 

Saliruoanvalmistus ( Trancheeraus, liekittäminen)  
Tapakulttuuri 
Kielitaidon osoittaminen 
 
Oppimisympäristöt: : 

Luokkaopetus ja ravintolassa työskentely 
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Työvuorojen suunnittelu 
Asiakastilojen ja työtilojen kunnostus 
Asiakas ja myyntitilanteiden tiedotus vuoroon tulevalle 
Hygienia 
Ruokien tarjoilu ja esillelaittaminen 
Oppimisympäristöt: 

Luokkaopetus ja ravintolassa työskentely 
 
Toteuttamistavat: 

Yksilö- ja paritehtävät, ryhmätyöt ja tarjoilu- asiakaspalve-
lutehtävät ravintolassa 
 

 
Toteuttamistavat:  

Yksilö- ja paritehtävät, ryhmätyöt ja tarjoilu- asiakaspalve-
lutehtävät ravintolassa 
 

 

Gastronomian periaatteiden mukainen tarjoilu 5 osp A la carte -tarjoilu työssäoppien 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Gastronomiset ruokalajit ja sanasto 
Erityisruokien tarjoilu( ravut, osterit, hummeri ja etanat) 
Annosten tarjoilun suunnittelu,  gastronomiset tekijät: ul-
konäkö, haju, maku, väri, lämpötila, rakenne huomioiden 
Kansalliset ja kansainväliset  tuotteet ja ruokalajit 
ja niiden tarjoilu 
Saliruoanvalmistus ( Trancheeraus, liekittäminen) Tapa-
kulttuuri 
Kielitaidon osoittaminen 
Oppimisympäristöt:  

Ravintola 
 
Toteuttamistavat: 

Luokkaopetus ja työskentely ravintolassa tarjoilutehtä-
vissä 
 

 
Keskeiset sisällöt:  

Tarjoilutehtävät á la carte ravintolassa 
 
Oppimisympäristöt:  

À la carte ravintolat 
 
Toteuttamistavat: 

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 suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraa-
vasti: opiskelijan itsearviointi, tuntiaktiivisuus, tehtävien suorittaminen, käytännön työtehtävät ja harjoitukset. 
 

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 ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaami-
sen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ruokaravintolassa asiakaspalvelu- ja alkoholin anniskelutehtävissä yh-
teistyössä muun henkilöstön kanssa. Hän esittelee, suosittelee, myy ja tarjoilee ravintolan á la carte -ruokia ja juomia, 
rekisteröi ja laskuttaa myyntiä sekä tekee tarjoilijan tilityksen. Opiskelija osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilan-
teessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammatti-
taidon voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Mikäli kielitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näy-
tössä, osaaminen arvioidaan oppilaitoksessa suoritettavalla kokeella. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  

  



52 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 

 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli, ravintola ja cateringalan perustutkinnon A la carte- tarjoilu 20 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö-

jen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ruokaravintolan asiakaspalvelu- ja alkoholin anniskelutehtävissä yhteis-
työssä muun henkilöstön kanssa. Hän esittelee, suosittelee, myy ja tarjoilee ravintolan à la carte -ruokia ja juomia, 
rekisteröi ja laskuttaa myyntiä sekä tekee tarjoilijan tilityksen. Opiskelija osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilan-
teessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Á la carte- ruokien ja juomien myynti sekä tarjoilu ruokaravintolassa  

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuoron työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla ta-
valla ja huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla, ja ulkoinen olemus 
on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan 
toimintatavan mukaisesti 

suunnittelee työvuoronsa 
tehtävät ottaen huomioon 
arvioidun asiakasmäärän ja 
tilausmääräykset 

suunnittelee työvuoronsa teh-
tävät ottaen huomioon arvioi-
dun asiakasmäärän, tilaus-
määräykset ja keittiön ohjeet 

suunnittelee työvuoronsa 
tehtävät ottaen huomioon 
arvioidun asiakasmäärän, 
tilausmääräykset ja keittiön 
ohjeet ja ennakoi muutosti-
lanteet 

kunnostaa ja varustaa asia-
kas- ja työtiloja varausten 
mukaisesti 

kunnostaa asiakas- ja työtiloja 
tilanteen ja varausten mukai-
sesti 

kunnostaa asiakas- ja työti-
loja omatoimisesti tilanteen 
ja varausten mukaisesti 

 
À la carte -ruokien ja juo-
mien myynti ja tarjoilu 

ottaa asiakkaat vastaan ys-
tävällisesti ja yrityksen pal-
velumallin mukaisesti 

ottaa asiakkaat vastaan ystä-
vällisesti ja yrityksen palvelu-
mallin mukaisesti 

ottaa asiakkaat vastaan ys-
tävällisesti, yrityksen palve-
lumallin ja tilanteen mu-
kaan 

esittelee, suosittelee ja myy 
ruokia ja juomia 

esittelee, suosittelee ja myy 
ruokia ja juomia sekä tekee li-
sämyyntiä ohjeen mukaan 

esittelee, suosittelee ja 
myy ruokia ja juomia sekä 
tekee lisämyyntiä omatoi-
misesti 

rekisteröi myynnin ja laskut-
taa asiakkaita, mutta tarvit-
see välillä ohjausta 

rekisteröi myynnin ja laskuttaa 
asiakkaita ohjeen mukaan 

rekisteröi myynnin ja las-
kuttaa asiakkaita itsenäi-
sesti työpaikan toimintaoh-
jeen mukaan 

osallistuu tarjoilijatilityksen 
tekemiseen 

tekee ohjeen mukaan tarjoili-
jatilityksen 

tekee ohjeen mukaan itse-
näisesti tarjoilijatilityksen 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja 

siistii ja järjestää asiakas- 
ja työtiloja 

 
Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen 

hankkii ohjeen mukaan pa-
lautetta palveluista ja tuot-
teista ravintolan palvelumal-
lin mukaisesti 

hankkii palautetta palveluista 
ja tuotteista ravintolan palve-
lumallin mukaisesti sekä välit-
tää palautteen eteenpäin 

varmistaa asiakkaiden tyy-
tyväisyyden palveluihin ja 
tuotteisiin sekä välittää pa-
lautteen eteenpäin 

kiittää asiakkaita ja toivottaa 
heidät tervetulleeksi uudel-
leen 

kiittää asiakkaita ja toivottaa 
heidät tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja toivot-
taa heidät tervetulleeksi 
uudelleen 

 
Työvuoron vaihtoon liitty-
vien tehtävien hoitaminen 

tiedottaa ohjattuna asiakas- 
ja myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle. 

tiedottaa asiakas- ja myyntiti-
lanteet vuoroon tulevalle työn-
tekijälle ravintolan toimintata-
van mukaisesti. 

tiedottaa asiakas- ja myyn-
titilanteet vuoroon tulevalle 
työntekijälle ravintolan toi-
mintatavan mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
À la carte -ruokien ja juo-
mien tarjoilutapojen ja 
-välineiden käyttö 

käsittelee astioita hygieeni-
sesti ja huolellisesti 

käsittelee astioita hygieeni-
sesti ja huolellisesti 

käsittelee astioita hygieeni-
sesti ja huolellisesti 

tarjoilee ruokia ja juomia ja 
ottaa huomioon niiden esil-
lelaittotavat 

tarjoilee ruokia ja juomia ja ot-
taa huomioon niiden tarkoituk-
senmukaiset esillelaittotavat 

tarjoilee itsenäisesti ruokia 
ja juomia ja ottaa huomi-
oon niiden tarkoituksenmu-
kaiset esillelaittotavat 
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valitsee tarjoilutapoihin sopi-
via välineitä 

valitsee tarjoilutapoihin sopi-
vat välineet 

valitsee itsenäisesti tarjoilu-
tapoihin sopivat välineet 

tarjoilee ruoka- ja juoma-
tuotteita sopivin tarjoiluta-
voin 

tarjoilee ruoka- ja juomatuot-
teita ja niiden yhdistelmiä so-
pivin tarjoilutavoin 

tarjoilee ruoka- ja juoma-
tuotteita ja niiden yhdistel-
miä sujuvasti ja sopivin tar-
joilutavoin 

käyttää tarjotinta käyttää tarjotinta tilanteeseen 
sopivassa yhteydessä 

käyttää tarjotinta tilantee-
seen sopivassa yhtey-
dessä 

tarjoilee lautasannoksia so-
veltuvilla kantotavoilla ja an-
nostelee tai nostelee ruokia 
ohjattuna 

tarjoilee lautasannoksia sovel-
tuvilla kantotavoilla ja annos-
telee tai nostelee ruokia oh-
jeen mukaan 

tarjoilee lautasannoksia su-
juvasti tilanteen mukaan ja 
annostelee tai nostelee 
ruokia 

osallistuu saliruoanvalmis-
tukseen toisen apuna 

tekee ohjeen mukaan saliruo-
anvalmistukseen liittyviä teh-
täviä 

tekee saliruoanvalmistuk-
sen osana tarjoilijan tehtä-
viä 

 
Myynnin rekisteröiminen ja 
tilityksen tekeminen 

rekisteröi myyntiä ja laskut-
taa asiakkaita eri maksuta-
voilla 

rekisteröi myyntiä ja laskuttaa 
asiakkaita eri maksutavoilla 

rekisteröi myyntiä ja laskut-
taa asiakkaita eri maksuta-
voilla 

tekee tarjoilijatilityksen, 
mutta tarvitsee välillä oh-
jausta. 

tekee tarjoilijatilityksen ohjeen 
mukaan. 

tekee tarjoilijatilityksen itse-
näisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tuotetuntemuksen hyö-
dyntäminen 

on perehtynyt juomatuottei-
den käyttösuosituksiin, val-
mistusmenetelmiin ja tarjoi-
lutapoihin siten, että pystyy 
kertomaan ohjeen mukaan 
asiakkaille tuotevalikoimiin 
kuuluvista ruoka- ja juoma-
tuotteista ja niiden alkupe-
rästä 

on perehtynyt juomatuotteiden 
käyttösuosituksiin, valmistus-
menetelmiin ja tarjoilutapoihin 
siten, että pystyy kertomaan 
asiakkaille omatoimisesti tuo-
tevalikoimiin kuuluvista ruoka- 
ja juomatuotteista ja niiden al-
kuperästä 

on perehtynyt juomatuottei-
den käyttösuosituksiin, val-
mistusmenetelmiin ja tarjoi-
lutapoihin siten, että pystyy 
kertomaan sujuvasti ja 
luontevasti asiakkaille tuo-
tevalikoimiin kuuluvista 
ruoka- ja juomatuotteista ja 
niiden alkuperästä 

suosittelee ruokiin sopivia 
juomia 

suosittelee ruokiin ja tilantei-
siin sopivia juomia 

suosittelee ruokiin ja tilan-
teisiin sopivia juomia itse-
näisesti 

kertoo ravintolan ruoka- ja 
juomatuotteiden sopivuu-
desta tavallisimpia erityis-
ruokavalioita noudattaville 
asiakkaille 

kertoo ravintolan ruoka- ja 
juomatuotteiden sopivuudesta 
erityisruokavalioita noudatta-
ville asiakkaille 

kertoo ravintolan ruoka- ja 
juomatuotteiden sopivuu-
desta sekä suosittelee so-
veltuvia tuoteyhdistelmiä 
asiakkaille 

 
Gastronomisen sanaston 
käyttö 

on perehtynyt gastronomi-
aan ja tulkitsee opastettuna 
à la carte 
-ruokalistan gastronomisia 
termejä ja ruokalajien nimiä 
asiakkaille 

on perehtynyt gastronomiaan 
ja tulkitsee ohjeen mukaan à 
la carte 
-ruokalistan gastronomisia ter-
mejä ja ruokalajien nimiä asi-
akkaille 

on perehtynyt gastronomi-
aan ja tulkitsee 
à la carte -ruokalistan gast-
ronomisia termejä ja ruoka-
lajien nimiä asiakkaille 

 
Ruokalajitietouden hyö-
dyntäminen 

on perehtynyt kansallisiin ja 
kansainvälisiin raaka-ainei-
siin, tuotteisiin ja ruokalajei-
hin siten, että pystyy esitte-
lemään asiakkaille työpai-
kan à la carte -ruokalajeja 

on perehtynyt kansallisiin ja 
kansainvälisiin raaka-aineisiin, 
tuotteisiin ja ruokalajeihin si-
ten, että pystyy esittelemään 
asiakkaille työpaikan à la 
carte -ruokalajeja sekä raaka-
aineiden alkuperän 

on perehtynyt kansallisiin 
ja kansainvälisiin raaka-ai-
neisiin, tuotteisiin ja ruoka-
lajeihin siten, että pystyy 
esittelemään omatoimisesti 
asiakkaille työpaikan à la 
carte  
-ruokalajeja sekä raaka-ai-
neiden alkuperän 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy autta-
vasti palvelutilanteesta ruot-
sin kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palvelutilan-
teen ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita suo-
men kielellä ja hoitaa pal-
velutilanteen joustavasti 
ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen suomen kielellä ja sel-

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä 
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viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta yhdellä vieraalla 
kielellä 

teen joustavasti suomen kie-
lellä ja hoitaa palvelutilanteen 
yhdellä vieraalla kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla 
kielellä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja sel-
viytyy auttavasti toisella koti-
maisella kielellä 

palvelee asiakkaita suo-
men tai ruotsin kielellä, hoi-
taa palvelutilanteen jousta-
vasti toisella kotimaisella 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä yhdellä 
muulla kielellä 

palvelee asiakkaita koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä 

 
Anniskelussa toimiminen 

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan 

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja oh-
jeiden mukaan 

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan al-
koholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

Palveluetiketin mukainen 
toiminta 

työskentelee ohjeiden mu-
kaisesti. 

työskentelee ohjeiden ja pal-
veluetiketin mukaisesti. 

työskentelee toimintaoh-
jeen ja palveluetiketin mu-
kaisesti. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

suunnittelee työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai työ-
ympäristön muuttuessa tar-
vitsee ohjausta 

suunnittelee oman työnsä ja 
pystyy uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa toi-
mimaan ohjeen mukaan 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtäviä 
ja pystyy uusissa tilan-
teissa tai työympäristön 
muuttuessa toimimaan 
joustavasti 

arvioi työnsä onnistumista ja 
ottaa vastaan palautetta 

arvioi työnsä onnistumista 
työskentelyn aikana, ottaa 
vastaan palautetta ja toimii 
palautteen mukaisesti 

arvioi työnsä onnistumista, 
perustelee arviotaan sekä 
kehittää toimintaansa saa-
mansa palautteen pohjalta 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii työryhmän jäsenenä 
ravintolan työtehtävissä 

toimii työryhmän jäsenenä ja 
yhteistyössä keittiöhenkilöstön 
kanssa ravintolan työtehtä-
vissä 

toimii aktiivisesti työryhmän 
jäsenenä ja yhteistyössä 
keittiöhenkilöstön kanssa 
ravintolan työtehtävissä 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvontasuun-
nitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat sekä 
ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat sekä yl-
läpitää työympäristön turvalli-
suutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomi-
oon turvallisuus- ja terveys-
näkökohdat sekä osaa so-
veltaa oppimaansa yllättä-
vissäkin tilanteissa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuksen 
mukaisia ja muita yhteisesti 
sovittuja ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yh-
teisesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen ja tilanteen vaa-
timusten mukaisesti 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvollisuus-
ohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.5.3 JUOMIEN MYYNTI JA TARJOILU  20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 varustaa ja kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastiloja 

 suosittelee, myy ja tarjoilee juomatuotteita ja muita tuotteita 

 toimii asiakaspalvelussa 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia 

 tarjoilee alkoholijuomia anniskelumääräyksiä noudattaen 

 rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 

 tekee vuorotilityksen ja muut vuoronvaihtoon liittyvät työt 

 siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä 

 työskentelee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuoron työtehtävien suunnittelu 

 Juomien tarjoilu ja myynti 

 Juomasekoitusten valmistaminen 

 Asiakas- ja henkilöstöturvallinen työtapa 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien tekeminen 

 Juomien säilytys, valmistaminen ja tarjoilu 

 Välineiden ja laitteiden käyttö ja puhdistus 

 Anniskelussa toimiminen 

 Tuotetuntemuksen hyödyntäminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, muunkielisillä, vieraskielisessä koulutuk-
sessa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Juomien myynnin ja tarjoilun perusteet sekä juomasekoituksien valmistaminen 5 osp 
Juomien myynti ja tarjoilu työssäoppien 15 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Juomien myynnin ja tarjoilun perusteet sekä juoma-
sekoitusten valmistaminen 5 osp 

Juomien myynti ja tarjoilu työssäoppien 15 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

Asiakas-, työ- ja myyntitilojen kunnostaminen 
Asiakkaiden palveleminen 
Juomien esitteleminen, suositteleminen ja myynti 
Myynnin lisääminen 
Myynnin rekisteröiminen, maksutavat, tarjoilijatilitys 
Myydyimpien juomasekoitusten valmistaminen 
Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 
Juomien säilytys, valmistaminen ja tarjoilu välineiden ja 
laitteiden käyttö ja puhdistus 
Anniskelussa toimiminen 
Tuotetuntemus 
Alakohtainen kielitaidon hallinta 

 
Keskeiset sisällöt:  

Juomien myynti ja tarjoilu anniskelupaikassa                                               
 
Oppimisympäristöt: 

Anniskeluravintolat 
 
Toteuttamistavat:  

Työssäoppiminen 
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Joustavuus ja ongelmanratkaisutaidot 
Omavalvonta 
Juomasekoitusten valmistaminen 
Työvälineet 
Työpisteeen suunnittelu 
Valmistustavat 
Cocktailkulttuuri 
Klassiset juomasekoitukset 
Mikrobiologian periaatteet 
Pidentäjät ja makutehosteet 
Koristeet 
Lasivalikoima 
Alkoholittomat juomasekoitukset 
Oppimisympäristöt:  

Luokkaopetus, yritysvierailut, anniskeluravintola ja baarit 
sekä tilaus- ja juhlapalvelutarjoilut 
 
Toteuttamistavat: 

Teoriaopinnot, itsenäiset tehtäväpaketit, ammattityö em. 
oppimisympäristöissä 
 

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 opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: Juomien myynti ja tarjoilu anniskeluravintoloissa. Kirjallis-
ten tehtävien arviointi. Opiskelijan itsearviointi. 
 

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 anta-
mista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla anniskeluravintolan asiakaspalvelun työtehtävissä liikeidean mukaisesti 
yhteistyössä yrityksen muiden työntekijöiden kanssa. Hän suosittelee, myy, valmistaa ja tarjoilee juoma- ja seurustelu-
ravintolan asiakkaille juomia ja muita tuotteita anniskelumääräykset ja muut ohjeet huomioiden. Hän rekisteröi ja las-
kuttaa myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja henkilöstöturvallisuudesta. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilan-
teessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Mikäli kielitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä, osaaminen arvioidaan oppilaitoksessa suoritettavalla 
kokeella. 
 
Muu osaamisen arviointi: 
 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli, ravintola ja cateringalan perustutkinnon Juomien myynti ja tarjoilu 20 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla anniskeluravintolan asiakaspalvelun työtehtävissä liikeidean mukaisesti 
yhteistyössä yrityksen muiden työntekijöiden kanssa. Hän suosittelee, myy, valmistaa ja tarjoilee juoma- ja seurustelu-
ravintolan asiakkaille juomia ja muita tuotteita anniskelumääräykset ja muut ohjeet huomioiden. Hän rekisteröi ja las-
kuttaa myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja henkilöstöturvallisuudesta. Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilan-
teessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Anniskeluravintolan asiakaspalvelun työtehtävissä toimiminen 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan anniskeluravintolassa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työvuoron työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla, ja 
ulkoinen olemus on huoliteltu  

 suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä  

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 
omatoimisesti 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
itsenäisesti työvuoronsa 
työtehtäviä 

 kunnostaa ja varustaa 
asiakas- ja työ- ja myyntitilat 
yrityksessä sovitun tavan 
mukaisesti toisen apuna 

kunnostaa ja varustaa 
asiakas- ja työ- ja myyntitilat 
yrityksessä sovitun tavan 
mukaisesti 

kunnostaa ja varustaa 
omatoimisesti asiakas- ja 
työ- ja myyntitilat yrityksessä 
sovitun tavan mukaisesti 

Juomien tarjoilu ja myynti huomioi asiakkaiden 
saapumisen ja käyttäytyy 
yrityksen palvelumallin 
mukaisesti 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen ja käyttäytyy 
yrityksen palvelumallin 
mukaisesti ja toimii 
asiakkaiden kanssa 
vuorovaikutuksessa 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen, palvelee heitä 
viipymättä yrityksen 
palvelumallin mukaisesti ja 
huolehtii heidän 
viihtyisyydestään koko 
palveluprosessin ajan 

 esittelee ja myy juomia ja 
muita tuotteita  

esittelee, suosittelee ja myy 
juomia ja muita tuotteita  

esittelee, suosittelee ja myy 
juomia ja muita tuotteita 
itsenäisesti ja pyrkii 
lisäämään myyntiä 

 rekisteröi myyntiä, laskuttaa 
asiakkaita eri maksutavoilla 
ja osallistuu tarjoilijatilityksen 
tekemiseen ohjattuna 

rekisteröi myyntiä, laskuttaa 
asiakkaiita eri maksutavoilla 
ja tekee tarjoilijatilityksen 
ohjeen mukaan 

rekisteröi myyntiä, laskuttaa 
asiakkaiita eri maksutavoilla 
ja tekee tarjoilijatilityksen 
itsenäisesti ja huolellisesti 

Juomasekoitusten 
valmistaminen 

valmistaa ohjattuna 
myydyimpiä 
juomasekoituksia  

valmistaa ohjeen mukaan 
myydyimpiä 
juomasekoituksia 

valmistaa ohjeen mukaan ja 
joutuisasti myydyimpiä 
juomasekoituksia 

Asiakas- ja 
henkilöstöturvallinen 
työtapa 

työskentelee turvallisuusriskit 
huomioon ottaen 
vaarantamatta omaa ja 
asiakkaiden turvallisuutta 
yrityksen ohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee turvallisuusriskit 
huomioon ottaen 
vaarantamatta omaa ja 
asiakkaiden turvallisuutta 
yrityksen ohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee turvallisuusriskit 
huomioon ottaen 
vaarantamatta omaa ja 
asiakkaiden turvallisuutta 
yrityksen ohjeiden 
mukaisesti 

 ennakoi turvallisuusriskit ja 
tiedottaa niistä yrityksen 
käytännön mukaisesti 

ennakoi turvallisuusriskit ja 
tiedottaa niistä yrityksen 
käytännön mukaisesti 

ennakoi turvallisuusriskit ja 
tiedottaa niistä yrityksen 
käytännön mukaisesti 

Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen 

hankkii palautetta palveluista 
ja tuotteista ohjeen mukaan 

hankkii palautetta palveluista 
ja tuotteista sekä välittää 
palautteen eteenpäin 

hankkii palautetta palveluista 
ja tuotteista itsenäisesti sekä 
välittää palautteen eteenpäin 

 kiittää asiakkaita ja toivottaa 
heidät tervetulleeksi 
uudelleen 

kiittää asiakkaita ja toivottaa 
heidät tervetulleeksi 
uudelleen 

kiittää asiakkaita ja toivottaa 
heidät tervetulleeksi 
uudelleen 

Työvuoron vaihtoon 
liittyvien tehtävien 
tekeminen 

siistii ja järjestää asiakas-, 
työ- ja myyntitiloja  

siistii ja järjestää asiakas-, 
työ- ja myyntitiloja 
omatoimisesti  

siistii ja järjestää itsenäisesti 
ja tehokkaasti asiakas-, työ- 
ja myyntitiloja  

 tiedottaa ohjattuna asiakas- 
ja myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti. 
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2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Juomien säilytys, 
valmistaminen ja tarjoilu 

huolehtii ohjeen mukaisesti 
juomien säilytyksestä  

huolehtii omatoimisesti 
juomien säilytyksestä  

huolehtii itsenäisesti juomien 
säilytyksestä 

 tarjoilee juomat ohjeen 
mukaan oikean lämpöisenä 
asianmukaisissa laseissa 

tarjoilee juomat oikean 
lämpöisenä asianmukaisissa 
laseissa 

tarjoilee juomat 
omatoimisesti oikean 
lämpöisenä asianmukaisissa 
laseissa 

 valmistaa ja tarjoilee 
myydyimpiä 
juomasekoituksia ohjattuna  

valmistaa ja tarjoilee 
myydyimpiä 
juomasekoituksia ohjeen 
mukaan niille soveltuvin 
menetelmin 

valmistaa ja tarjoilee 
myydyimpiä 
juomasekoituksia itsenäisesti 
niille soveltuvin menetelmin 

Välineiden ja laitteiden 
käyttö ja puhdistus 

käyttää ohjeen mukaan 
juomien valmistuksessa ja 
tarjoilussa käytettäviä 
välineitä ja laitteita sekä 
puhdistaa niitä. 

käyttää omatoimisesti 
juomien valmistuksessa ja 
tarjoilussa käytettäviä 
välineitä ja laitteita sekä 
puhdistaa niitä. 

käyttää itsenäisesti juomien 
valmistuksessa ja tarjoilussa 
käytettäviä välineitä ja 
laitteita sekä puhdistaa ne 
työn lomassa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Anniskelussa toimiminen 
 

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan  

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan  

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan 

 hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

Tuotetuntemuksen 
hyödyntäminen 

esittelee myydyimpien 
tuotteiden käyttötapoja ja 
hintoja 

esittelee myydyimpien 
tuotteiden käyttötapoja, 
hintoja ja 
valmistusmenetelmiä  

esittelee monipuolisesti ja 
asiantuntevasti tuotteden 
käyttötapoja, hintoja ja 
valmistusmenetelmiä  

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen suomen 
kielellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin ja 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä selviytyy auttavasti 
palvelutilanteessa yhdellä 
muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla kielellä 
ja selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
toisella kotimaisella kielellä 
ja yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä auttaa 
palvelutilanteessa asiakkaan 
eteenpäin yhdellä muulla 
kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä muulla 
kielellä. 

4.  Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

suunnittelee työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa 
tarvitsee ohjausta 

suunnittelee oman työnsä ja 
pystyy uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa 
toimimaan ohjeen mukaan 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtäviä ja 
pystyy uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa 
toimimaan joustavasti 

 arvioi työnsä onnistumista ja 
ottaa vastaan palautetta 

arvioi työnsä onnistumista 
työskentelyn aikana, ottaa 

arvioi työnsä onnistumista, 
perustelee arviotaan sekä 
kehittää toimintaansa 
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vastaan palautetta ja toimii 
palautteen mukaisesti 

saamansa palautteen 
pohjalta 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii työryhmän jäsenenä 
anniskeluravintolan 
alkoholijuomien 
anniskelutehtävissä 

toimii työryhmän jäsenenä 
anniskeluravintolan 
alkoholijuomien 
anniskelutehtävissä 

toimii aktiivisesti työryhmän 
jäsenenä anniskeluravintolan  
alkoholijuomien 
anniskelutehtävissä 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa 
omavalvontasuunnitelmaa 

noudattaa 
omavalvontasuunnitelmaa 

noudattaa 
omavalvontasuunnitelmaa 

 huolehtii työympäristön 
turvallisuudesta  

huolehtii työympäristön 
turvallisuudesta ja ylläpitää 
sitä 

huolehtii vastuullisesti 
työympäristön 
turvallisuudesta  

 tunnistaa oman roolinsa 
turvallisuuden 
ylläpitämisessä 

tunnistaa oman roolinsa 
turvallisuuden 
ylläpitämisessä 

tunnistaa oman roolinsa 
turvallisuuden 
ylläpitämisessä 

 työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti 

Ammattietiikka noudattaa 
työehtosopimuksen mukaisia 
ja muita yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa 
työehtosopimuksen mukaisia 
ja muita yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa 
työehtosopimuksen mukaisia 
ja muita yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä 

 käyttäytyy hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti  

käyttäytyy hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti  

käyttäytyy hyvien 
käyttäytymistapojen ja 
tilanteen vaatimusten 
mukaisesti 

 noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita 

 lajittelee kestävän 
toimintatavan mukaisesti. 

lajittelee kestävän 
toimintatavan mukaisesti. 

lajittelee kestävän 
toimintatavan mukaisesti. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.5.4 KAHVILAPALVELUT  15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 

 kunnostaa asiakas- ja työtiloja 

 valmistaa, valmistelee ja laittaa esille kahvilan tuotteita ja huolehtii niiden laadusta 

 käyttää ja puhdistaa kahvilan koneita ja laitteita 

 suosittelee ja myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita 

 rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 

 toimii asiakaspalvelussa 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 

 varmistaa asiakastyytyväisyyden. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 
 

 Työvuoron työtehtävien suunnittelu 

 Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen 

 Kahvilatuotteiden valmistus ja asiakkaiden palveleminen 

 Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien tekeminen 

 Kahvilatuotteiden valmistus ja esille laittaminen 

 Kassajärjestelmän ja kahvilalaitteiden käyttö 

 Tuotetuntemuksen hyödyntäminen 

 Juomatuotteiden valmistus, käyttö ja tarjoilutapa 

 Tuotteiden hinnoitteleminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Kahvilapalvelut 10 osp 
Kahvilapalvelut työssäoppien 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Kahvilapalvelut 10 osp Kahvilapalvelut työssäoppien 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Kahvilatuotteiden valmistaminen ja valmistelu sekä esille 
laittaminen 
Kassatyöskentely ja kassavastuu 
Erilaiset maksuvälineet 
Myyntityö kahvilassa 
Erityisruokavaliotuntemus; tuotetuntemus 
Tuotteiden hinnoitteleminen 
Erilaiset juomatuotteet 
 
Oppimisympäristöt: 

Oppilaitoksen kahvila 
 
Toteuttamistavat: 

Käytännön työskentely opetuskeittiöllä ja oppilaitoksen  
kahvilassa; suunnittelutehtävät 

 
Keskeiset sisällöt: 

Kahvilan työtehtävissä toimiminen työryhmän jäsenenä 
 
Oppimisympäristöt: 

Kahvila 
 
Toteuttamistavat: 

Työssäoppiminen 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat hyväksytysti 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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: Käytännön työn arviointi; itse- ja vertaisarviointi; asiakaspa-
lautteet. 
 

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 täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kahvilan työtehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän 
kunnostaa asiakas- ja työtiloja, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii 
asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Opiskelija osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin 
edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti.   
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Kahvilapalvelut 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kahvilan työtehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän 
kunnostaa asiakas- ja työtiloja, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asia-
kas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Opiskelija osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä 
olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voi-
daan vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Kahvilan työtehtävissä toimiminen työryhmän jäsenenä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuoron työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla, ja ulkoinen olemus 
on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan toi-
mintatavan mukaisesti 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä oh-
jeen mukaan 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä it-
senäisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti 

 
Asiakas- ja työtilojen kun-
nostaminen 

kunnostaa toisen apuna 
kahvilan asiakas- ja työtiloja 

kunnostaa ohjeen mukaan 
kahvilan asiakas- ja työtiloja 
toimintojen mukaan 

kunnostaa omatoimisesti 
kahvilan asiakas- ja työtiloja 
tilanteiden mukaisesti 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja toisen apuna 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja ohjeen mukaan 

siistii ja järjestää omatoimi-
sesti asiakas- ja työtiloja 

 
Kahvilatuotteiden valmis-
tus ja asiakkaiden palvele-
minen 

valmistaa, valmistelee ja 
laittaa esille kahvilan tuot-
teita ohjeiden mukaan 

valmistaa, valmistelee ja 
laittaa esille kahvilan tuot-
teita omatoimisesti 

valmistaa, valmistelee ja 
laittaa esille kahvilan tuot-
teita liikeidean mukaisesti it-
senäisesti 

huomioi asiakkaiden saapu-
misen, käyttäytyy kohteli-
aasti ja uskaltaa kommuni-
koida heidän kanssaan pal-
velutilanteessa 

huomioi asiakkaiden saapu-
misen, käyttäytyy kohteli-
aasti ja kommunikoi heidän 
kanssaan palveluhenkisesti 

huomioi asiakkaiden saapu-
misen, palvelee heitä viipy-
mättä ja huolehtii heidän 
viihtyisyydestään koko pal-
veluprosessin ajan 

suosittelee ja myy kahvilan 
tuotteita 

suosittelee ja myy kahvilan 
tuotteita omatoimisesti 

suosittelee ja myy kahvilan 
tuotteita ja pyrkii lisäämään 
myyntiä 

kiittää asiakkaita ja hankkii 
asiakkailta palautetta palve-
luista tai tuotteista 

kiittää asiakkaita ja hankkii 
asiakkailta palautetta palve-
luista tai tuotteista sekä vä-
littää palautteen esimiehille 

kiittää asiakkaita ja varmis-
taa omatoimisesti asiakkai-
den tyytyväisyyden palvelui-
hin ja tuotteisiin sekä välit-
tää palautteen esimiehille 

 
Työvuoron vaihtoon liitty-
vien tehtävien tekeminen 

tiedottaa ohjattuna asiakas- 
ja myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle. 

tiedottaa asiakas- ja myynti-
tilanteet vuoroon tulevalle 
työntekijälle kahvilan toimin-
tatavan mukaisesti. 

tiedottaa asiakas- ja myynti-
tilanteet vuoroon tulevalle 
työntekijälle kahvilan toimin-
tatavan mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Kahvilatuotteiden valmis-
tus ja esillelaittaminen 

valmistaa kahvilan tuotteita 
toimipaikan koneita ja lait-
teita käyttäen 

valmistaa kahvilan tuotteita 
toimipaikan koneita ja lait-
teita käyttäen 

valmistaa itsenäisesti kahvi-
lan tuotteita ohjeen mukaan 
toimipaikan koneita ja lait-
teita käyttäen 

valmistaa tai valmistelee 
kahvilan ruokia ja juomia eri 
jalostusasteella olevista 
raaka-aineista toisen apuna 

valmistaa tai valmistelee 
kahvilan ruokia ja juomia eri 
jalostusasteella olevista 
raaka-aineista ohjeen mu-
kaan 

valmistaa tai valmistelee 
kahvilan ruokia ja juomia eri 
jalostusasteella olevista 
raaka-aineista omatoimi-
sesti 

varustaa vitriinin tai palvelu-
linjaston 

varustaa vitriinin tai palvelu-
linjaston 

varustaa itsenäisesti vitriinin 
tai palvelulinjaston 
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pitää huolta myytävien tuot-
teiden riittävyydestä 

pitää ohjeiden mukaan 
huolta myytävien tuotteiden 
riittävyydestä ja laadusta 

pitää omatoimisesti huolta 
myytävien tuotteiden riittä-
vyydestä ja laadusta 

 
Kassajärjestelmän ja kah-
vilalaitteiden käyttö 

käyttää ohjattuna toimipai-
kan kassaa tai kassajärjes-
telmää ja vastaanottaa ja 
käsittelee tavallisimpia mak-
suvälineitä turvallisesti 

käyttää sujuvasti toimipai-
kan kassaa tai kassajärjes-
telmää ja vastaanottaa ja 
käsittelee tavallisimpia mak-
suvälineitä turvallisesti 

hallitsee kassatyöskentelyn 
eri toiminnot myös kiireessä 
ja käsittelee eri maksuväli-
neitä itsenäisesti sekä toimii 
kassatyössä vastuullisesti 

täyttää tarvittaessa auto-
maatteja ohjeen mukaan 

täyttää tarvittaessa auto-
maatteja 

täyttää tarvittaessa auto-
maatteja osaa ennakoida 
tarpeen 

puhdistaa toimipaikan ko-
neita tai laitteita. 

puhdistaa toimipaikan ko-
neet tai laitteet omatoimi-
sesti. 

huolehtii toimipaikan konei-
den tai laitteiden puhtau-
desta omatoimisesti ja puh-
distaa ne tarpeen mukaan. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tuotetuntemuksen hyö-
dyntäminen 

esittelee toimipaikan myy-
dyimpien tuotteiden pää-
raaka-aineet ja hinnat sekä 
kertoo opastettuna erityis-
ruokavaliota (laktoositon, 
maidoton ja keliakia) nou-
dattaville asiakkaille soveltu-
via tuotteita 

esittelee toimipaikan tuottei-
den pääraaka-aineet ja hin-
nat sekä soveltuvuuden ta-
vallisimpia erityisruokavali-
oita noudattaville asiakkaille 

esittelee monipuolisesti toi-
mipaikan tuotteiden pää-
raaka-aineet ja hinnat sekä 
soveltuvuuden tavallisimpia 
erityisruokavalioita noudat-
taville asiakkaille 

 
Juomatuotteiden valmis-
tus, käyttö ja tarjoilutapa 

on perehtynyt ohjattuna eri-
laisten juomien valmistuk-
seen, käyttö- ja tarjoilutapoi-
hin siten, että pystyy valmis-
tamaan niitä asiakkaiden ti-
lausten mukaan 

on perehtynyt ohjeiden mu-
kaan erilaisten juomien val-
mistukseen, käyttö- ja tarjoi-
lutapoihin siten, että pystyy 
valmistamaan niitä asiakkai-
den tilausten mukaan 

on perehtynyt omatoimisesti 
erilaisten juomien valmistuk-
seen, käyttö- ja tarjoilutapoi-
hin siten, että pystyy valmis-
tamaan niitä asiakkaiden ti-
lausten mukaan 

 
Tuotteiden hinnoittelemi-
nen 

merkitsee ohjeen mukaan 
tuotteen myyntihinnan 

etsii hinnoittelukansioista 
tuotteen oikean myyntihin-
nan ja merkitsee sen ohjeen 
mukaan 

etsii hinnoittelukansioista 
tuotteen oikean myyntihin-
nan ja merkitsee sen itse-
näisesti 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy autta-
vasti palvelutilanteesta ruot-
sin kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla 
kielellä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
toisella kotimaisella kielellä 
ja yhdellä vieraalla kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

suunnittelee työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tarvitsee 
ohjausta 

suunnittelee oman työnsä, 
ja pystyy uusissa tilanteissa 
toimimaan annetun ohjeen 
mukaan 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtäviä 
ja pystyy uusissa tilanteissa 
toimimaan joustavasti 
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Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii työryhmän jäsenenä 
kahvilan tehtävissä 

toimii työryhmän jäsenenä 
kahvilan tehtävissä 

toimii aktiivisesti ja positiivi-
sesti työryhmän jäsenenä 
kahvilan tehtävissä 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti 

noudattaa yrityksen tai toi-
mipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille 

noudattaa yrityksen tai toi-
mipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä ja ottaa työs-
sään huomioon työyhteisön 
jäsenten, itsensä ja asiak-
kaiden turvallisuuden 

noudattaa yrityksen tai toi-
mipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä ja ottaa työs-
sään huomioon työyhteisön 
jäsenten, itsensä ja asiak-
kaiden turvallisuuden 

tunnistaa ja tiedottaa havait-
semistaan vaaroista ja ris-
keistä 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä sekä sitoutuu toi-
mipaikan toimintaan 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä sekä sitoutuu toi-
mipaikan toimintaan 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen ja tilanteen vaa-
timusten mukaisesti 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppi-
misen tasosta. 
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2.5.8 PIKARUOKAPALVELUT  15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat 

 valmistaa ja valmistelee toimipaikan pikaruokia 

 pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta 

 suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka- ja juomatuotteita huomioiden erityisruokavaliot 

 toimii asiakaspalvelussa 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 

 siistii ja järjestää asiakas- ja työtilat sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuorossa toimiminen 

 Pikaruokatuotteiden valmistus ja asiakaspalvelussa toimiminen 

 Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien tekeminen 

 Pikaruokatuotteiden valmistus ja koneiden käyttö 

 Kassajärjestelmän käyttäminen 

 Tuotetuntemuksen hyödyntäminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, muunkielisillä, vieraskielisessä koulutuk-
sessa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Pikaruokapalveluiden perusteet 5 osp 
Pikaruokapalvelut työssäoppien 10 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Pikaruokapalveluiden perusteet 5 osp Pikaruokapalvelut työssäoppien 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Liikeidea 
Asiakaspalvelu liikeidean mukaisesti 
Asiakas- ja myyntitilojen kunnostaminen 
Henkilökohtainen hygienia ja pukeutuminen liikeidean 
mukaisesti 
Pikaruokatuotteet ja niiden valmistaminen sekä pakkaa-
minen 
Erityisruokavaliot 
Tuotetuntemus 
Kassajärjestelmän käyttäminen 
Rekisteröi myyntiä  
Omavalvonta 
Koneiden ja laitteiden käyttö ja puhdistus 
 
Oppimisympäristöt:  

Teoriaopetus, käytännön työskentely keittiöillä ja  
pikaruokaravintolassa 

 
Keskeiset sisällöt: 

Työvuorossa toimiminen 
Pikaruokatuotteiden valmistus ja asiakaspalvelussa  
toimiminen 
Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien tekeminen 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 
Ammattietiikka 
Rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita 
 
Oppimisympäristöt:  

Pikaruokaravintolat 
 
Toteuttamistavat:  

Työssäoppiminen 
 



69 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 

 

 
Toteuttamistavat:  

Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely sekä yksilölliset tehtä-
väpaketit 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat suoritettu hyväksytysti. 
 

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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: Englannin ja ruotsin kielistä koe sekä käytännön työtehtä-
vien ja -harjoitusten avulla; asiakaspalvelu ja myyntityö oppilaitoksen ravintolassa. Opiskelijan itsearviointi. 
 

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 sekä muusta arvioinnista. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla pikaruokayrityksen liikeidean mukaisesti asiakaspalvelutehtävissä yh-
teistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, varustaa myyntitiskin, val-
mistaa tai valmistelee tuotteita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 
Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Mikäli kielitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä, osaaminen arvioidaan oppilaitoksessa suoritettavalla 
kokeella. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Pikaruokapalvelut 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyt-

töjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.  
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla pikaruokayrityksen liikeidean mukaisesti asiakaspalvelutehtävissä yh-
teistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, varustaa myyntitiskin, val-
mistaa tai valmistelee tuotteita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 
Hän osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Pikaruokatuotteiden valmistaminen sekä asiakaspalvelu pikaruokayrityksessä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 

 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 

 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuorossa toimiminen 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla, ja ulkoinen olemus 
on huoliteltu 

noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä oh-
jeen mukaan 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
omatoimisesti työvuoronsa 
työtehtäviä 

 
Pikaruokatuotteiden val-
mistus ja asiakaspalve-
lussa toimiminen 

kunnostaa asiakas- ja työti-
loja 

kunnostaa asiakas- ja työti-
lat toimintojen mukaan 

kunnostaa omatoimisesti 
asiakas- ja työtilat tilantei-
den mukaisesti 

valmistaa tai valmistelee pi-
karuokatuotteita tai 
-palveluja ohjeen mukaan 

valmistaa tai valmistelee pi-
karuokatuotteita tai 
-palveluja 

valmistaa tai valmistelee pi-
karuokatuotteita tai 
-palveluja itsenäisesti lii-
keidean mukaan 

valmistaa ohjeiden mukaan 
erityisruokavalioiden mukai-
sia tuotteita 

valmistaa erityisruokavalioi-
den mukaisia tuotteita 

valmistaa itsenäisesti eri-
tyisruokavalioiden mukaisia 
tuotteita 

huomioi asiakkaiden saapu-
misen ja käyttäytyy kohteli-
aasti sekä uskaltaa kommu-
nikoida heidän kanssaan 
palvelutilanteessa 

huomioi asiakkaiden saapu-
misen ja käyttäytyy kohteli-
aasti ja kommunikoi heidän 
kanssaan palveluhenkisesti 

huomioi asiakkaiden saapu-
misen, palvelee heitä viipy-
mättä ja huolehtii heidän 
asiakastyytyväisyydestään 
koko palveluprosessin ajan 

myy pikaruokayrityksen 
tuotteita 

suosittelee ja myy pikaruo-
kayrityksen tuotteita 

suosittelee ja myy pikaruo-
kayrityksen tuotteita ja pyrkii 
lisäämään myyntiä 

hankkii ohjeen mukaan asi-
akkailta palautetta palve-
luista tai tuotteista ja kiittää 
asiakkaita 

hankkii asiakkailta pa-
lautetta palveluista tai tuot-
teista ja kiittää asiakkaita 
sekä välittää palautteen esi-
miehille 

varmistaa asiakkaiden tyyty-
väisyyden palveluihin ja 
tuotteisiin sekä välittää pa-
lautteen esimiehille ja kiittää 
asiakkaita 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtilat ohjeen mukaan 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtilat omatoimisesti 

siistii ja järjestää itsenäisesti 
asiakas- ja työtilat 

Työvuoron vaihtoon liitty-
vien tehtävien tekeminen 

tiedottaa ohjattuna asiakas- 
ja myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle. 

tiedottaa asiakas- ja myynti-
tilanteet vuoroon tulevalle 
työntekijälle toimintatavan 
mukaisesti. 

tiedottaa asiakas- ja myynti-
tilanteet vuoroon tulevalle 
työntekijälle toimintatavan 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Pikaruokatuotteiden val-
mistus ja koneiden käyttö 

valmistaa ja valmistelee pi-
karuokayrityksen tavallisim-
pia tuotteita toimipaikan ko-
neita ja laitteita käyttäen 

valmistaa ja valmistelee pi-
karuokayrityksen tuotteita 
toimipaikan koneita ja lait-
teita käyttäen 

valmistaa ja valmistelee pi-
karuokayrityksen tuotteita 
toimipaikan koneita ja lait-
teita itsenäisesti käyttäen 

varustaa myyntitiskin siihen 
kuuluvilla tuotteilla, raaka-ai-
neilla ja tarvikkeilla 

varustaa omatoimisesti 
myyntitiskin siihen kuuluvilla 
tuotteilla, raaka-aineilla ja 
tarvikkeilla 

varustaa itsenäisesti myynti-
tiskin siihen kuuluvilla tuot-
teilla, raaka-aineilla ja tarvik-
keilla 

 pitää huolen tuotteiden riittä-
vyydestä 

pitää huolen tuotteiden riittä-
vyydestä ja laadusta 

pitää itsenäisesti huolen 
tuotteiden riittävyydestä ja 
laadusta 
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puhdistaa ohjeen mukaan 
koneet ja laitteet 

puhdistaa koneet ja laitteet huolehtii koneiden tai laittei-
den puhtaudesta omatoimi-
sesti ja puhdistaa ne tar-
peen mukaan 

 
Kassajärjestelmän käyttä-
minen 

käyttää ohjattuna toimipai-
kan kassaa tai kassajärjes-
telmää ja vastaanottaa ja 
käsittelee eri maksuvälineitä 
turvallisesti 

käyttää toimipaikan kassaa 
tai kassajärjestelmää suju-
vasti, vastaanottaa ja käsit-
telee eri maksuvälineitä tur-
vallisesti 

hallitsee kassatyöskentelyn 
eri toiminnot myös kiireessä, 
vastaanottaa ja käsittelee 
eri maksuvälineitä turvalli-
sesti sekä toimii kassa-
työssä vastuullisesti 

täyttää tarvittaessa auto-
maatteja ohjeen mukaan. 

täyttää tarvittaessa auto-
maatteja. 

täyttää tarvittaessa auto-
maatteja ja osaa ennakoida 
tarpeen. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tuotetuntemuksen hyö-
dyntäminen 

esittelee toimipaikan myy-
dyimpien tuotteiden nimet, 
pääraaka-aineet ja hinnat 
sekä kertoo opastettuna eri-
tyisruokavaliota (laktoositon, 
maidoton ja keliakia) nou-
dattaville asiakkaille soveltu-
via tuotteita 

esittelee toimipaikan tuottei-
den nimet, pääraaka-aineet 
ja hinnat sekä soveltuvuu-
den tavallisimpia erityisruo-
kavalioita noudattaville asi-
akkaille 

esittelee monipuolisesti toi-
mipaikan tuotteiden nimet, 
pääraaka-aineet ja hinnat 
sekä soveltuvuuden tavalli-
simpia erityisruokavalioita 
noudattaville asiakkaille 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy autta-
vasti palvelutilanteesta ruot-
sin kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla 
kielellä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
toisella kotimaisella kielellä 
ja yhdellä vieraalla kielellä 

 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee ohjausta arvioides-
saan omien työsuorituk-
siensa onnistumista ja kyke-
nee ottamaan vastaan pa-
lautetta 

arvioi työsuorituksiensa on-
nistumista ja kykenee otta-
maan vastaan palautetta 

arvioi työsuorituksiensa on-
nistumista ja perustelee ar-
viointiaan sekä muuttaa tar-
vittaessa työtapojaan 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja ryhmässä ja pyytää 
tarvitessaan apua muilta 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja ryh-
mässä 

toimii yhteistyökykyisesti ja 
tasavertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa ja työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa toimipaikan työ-
turvallisuusohjeita ja 
-säädöksiä eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille 

noudattaa toimipaikan työ-
turvallisuusohjeita ja 
-säädöksiä ottaa työssään 
huomioon työyhteisön jä-
senten, itsensä ja asiakkai-
den turvallisuuden 

noudattaa toimipaikan työ-
turvallisuusohjeita ja 
-säädöksiä ja ottaa työs-
sään huomioon työyhteisön 
jäsenten, itsensä ja asiak-
kaiden turvallisuuden 
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tunnistaa ja tiedottaa havait-
semistaan vaaroista ja ris-
keistä 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti 

 
Ammattietiikka 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti. 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti. 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.5.9 SUURKEITTIÖN RUOKATUOTANTO  20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi 

 noudattaa ravitsemussuosituksia 

 suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen 

 valmistaa ruokalajeja ja leivonnaisia vakioitujen ruokaohjeiden mukaisesti 

 muuntaa ruokaohjeita erityisruokavalioiksi sopiviksi asiakkaiden tai asiakasryhmien mukaan 

 valmistaa ruokia suurkeittiön koneilla ja laitteilla 

 laittaa ruokalajeja tarjolle ja tarvittaessa pakkaa ruokalajit kuljetusta varten 

 osallistuu toiminta-ajatuksen tai liike-idean mukaiseen asiakaspalveluun 

 neuvoo ja ohjaa tarvittaessa ravitsemuskäyttäytymistä 

 tekee esivalmistelut seuraavaa päivää varten 

 siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työvuorossa toimiminen 

 Suurkeittiön ruoanvalmistuksessa toimiminen 

 Ruoan laadun varmistaminen 

 Esillelaittaminen ja pakkaaminen 

 Asiakaspalvelussa toimiminen 

 Seuraavaan päivään tai työvuoroon valmistautuminen 

 Työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen 

 Suurkeittiön koneiden ja laitteiden käyttö 

 Raaka-aineiden käyttö 

 Ruoanvalmistusmenetelmien käyttö 

 Toimialan ja ruoka- ja tapakulttuurien tunteminen 

 Ruokaohjeiden muuntaminen 

 Ravitsemussuositusten noudattaminen 

 Erityisruokavalioiden tunteminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Suurkeittiön ruoanvalmistus ja leivonta 10 osp 
Suurkeittiön tuottava toiminta 5 osp 
Suurkeittiön ruokatuotannossa toimiminen työssäoppien 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Suurkeittiön ruoanvalmistus ja leivonta 10 osp Suurkeittiön tuottava toiminta 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Suurkeittiön ruoanvalmistus ja leivonta 
Suurkeittiön ruoanvalmistuksessa toimiminen 
Ruoan laadun varmistaminen 
Esillelaittaminen ja pakkaaminen 
Asiakaspalvelussa toimiminen 
Seuraavaan päivään tai työvuoroon valmistautuminen 

 
Keskeiset sisällöt: 

Ruokaohjeiden muuntaminen 
Ravitsemussuositusten noudattaminen 
Erityisruokavalioiden tunteminen 
Suurkeittiön raaka-aineet ja komponentit 
Ruoanvalmistuksen ajoitus ja vaiheistus ( sarjatyö) 
Vakioruokaohjeet 
Tuotannonohjausjärjestelmät 
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Työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtimi-
nen 
Suurkeittiön koneiden ja laitteiden käyttö 
Raaka-aineiden käyttö 
Ruoanvalmistusmenetelmien käyttö 
Työturvallisuus 
Työvuorossa toimiminen 
 
Oppimisympäristöt: 

Ammattikeittiö, opiskelijaravintola 
 
Toteuttamistavat:  

Yksilö-, pari- ja ryhmätyö, teoriaopetus 

Oppimisympäristöt: 

Opetuskeittiö, opiskelijaravintola 
 
Toteuttamistavat: 

Yksilö-, pari- ja ryhmätyö, verkko-opetus, teoriaopetus 
 

Suurkeittiön ruokatuotannossa toimiminen työssäop-
pien 5 osp 

 

 
Keskeiset sisällöt: 

Työvuorossa toimiminen 
Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
Ammattietiikka 
 
Oppimisympäristöt: 

Suurkeittiöt 
 
Toteuttamistavat: 

Työssäoppiminen 

 

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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: käytännön työtehtävien ja harjoitusten avulla sekä resep-
tiohjelman hallinnan avulla, ja oppimistehtävillä ravitsemussuosituksista ja erityisruokavalioista. 
 

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 täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden 
työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa, laittaa esille ruokalistan mukaisia ruokia ja leivonnaisia asiakkaan 
tai asiakasryhmän tarpeet ja ravitsemissuositukset huomioon ottaen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammatti-
taidon voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp tutkinnon osan ammattiosaami-

sen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden 
työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa, laittaa esille ruokalistan mukaisia ruokia ja leivonnaisia asiakkaan 
tai asiakasryhmän tarpeet ja ravitsemissuositukset huomioon ottaen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammatti-
taidon voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä toimiminen työryhmän jäsenenä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuorossa toimiminen 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla, ja ulkoinen olemus 
on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan toi-
mintatavan mukaisesti 

 
Suurkeittiön ruoanvalmis-
tuksessa toimiminen 

toimii valmiin suunnitelman 
mukaan 

suunnittelee ja ajoittaa ruo-
kalajien valmistusvaiheet, 
työtehtävien järjestyksen ja 
sarjatyön ohjeen mukaan 

suunnittelee omatoimisesti 
ruokalajien valmistusvaiheet 
ja sarjatyön sekä työtehtä-
viensä järjestyksen ja ajoi-
tuksen sujuvaksi ja toimi-
vaksi kokonaisuudeksi 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuu-
den ja ylläpitää työympäris-
tön turvallisuutta ja ergono-
misuutta tutuissa tilanteissa 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuu-
den ja ylläpitää työympäris-
tön turvallisuutta ja ergono-
misuutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomioon 
turvallisuuden ja soveltaa 
oppimaansa yllättävissäkin 
tilanteissa 

valmistaa vakioitujen ruoka-
ohjeiden mukaan tavallisim-
pia ruokia ja leivonnaisia 

valmistaa vakioitujen ruoka-
ohjeiden mukaan ruokia ja 
leivonnaisia 

valmistaa omatoimisesti va-
kioitujen ruokaohjeiden mu-
kaan ruokia ja leivonnaisia 

valmistaa ravitsevaa ja 
maukasta ruokaa ohjeiden 
mukaan 

valmistaa ravitsevaa ja 
maukasta ruokaa 

valmistaa ravitsevaa ja 
maukasta ruokaa omatoimi-
sesti 

 
Ruoan laadun varmistami-
nen 

maistaa ja maustaa ruoan 
maukkaaksi ohjeiden mukai-
sesti 

maistaa ja maustaa ruoan 
maukkaaksi sekä varmistaa 
ruoan lämpötilan 

maustaa ruoan maukkaaksi 
ja tarkistaa omatoimisesti 
ruoan ulkonäön, maun ja ra-
kenteen sekä lämpötilan 

 
Esillelaittaminen ja pak-
kaaminen 

laittaa ruokalajeja tarjolle 
sekä tarvittaessa pakkaa ja 
lähettää ruoat ja tarvikkeet 
kuljetettaviksi 

laittaa ruokalajeja tarjolle 
sekä tarvittaessa pakkaa ja 
lähettää kuljetettavat ruoat 
ja tarvikkeet tilausmääräyk-
sen ja ohjeen mukaan 

laittaa omatoimisesti ruoka-
lajeja tarjolle sekä tarvitta-
essa pakkaa ja lähettää 
ruoat ja tarvikkeet kuljetetta-
viksi tilaus-määräyksen mu-
kaisesti 

 
Asiakaspalvelussa toimi-
minen 
 

toimii tarvittaessa asiakas-
palvelun tehtävissä toisen 
apuna 

toimii tarvittaessa asiakas-
palvelun tehtävissä 

toimii omatoimisesti tarvitta-
essa asiakaspalvelun tehtä-
vissä 

käyttäytyy kohteliaasti ja 
kommunikoi asiakkaiden 
kanssa palvelutilanteessa 

käyttäytyy kohteliaasti ja 
kommunikoi asiakkaiden 
kanssa palveluhenkisesti 

käyttäytyy kohteliaasti ja toi-
mii aktiivisena asiakaspalve-
lijana 

tekee tarvittaessa ravitse-
missuosituksen mukaisen 
malliannoksen ohjeen mu-
kaan 

tekee tarvittaessa ravitse-
missuosituksen mukaisen 
malliannoksen 

tekee tarvittaessa itsenäi-
sesti ravitsemissuosituksen 
mukaisen malliannoksen 

opastaa tarvittaessa asiak-
kaita ohjeen mukaan ravit-
semissuositusten mukaisen 
ja terveellisen aterian nautti-
miseen ja suomalaiseen 
ruoka- ja tapakulttuuriin 

opastaa tarvittaessa asiak-
kaita ravitsemissuositusten 
mukaisen ja terveellisen 
aterian nauttimiseen ja suo-
malaiseen ruoka- ja tapa-
kulttuuriin 

opastaa asiakkaita aktiivi-
sesti ravitsemissuositusten 
mukaisen ja terveellisen 
aterian nauttimiseen sekä 
arvostamaan suomalaista 
ruoka- ja tapakulttuuria 

 tekee ohjattuna esivalmiste-
lutöitä 

tarkistaa seuraavan päivän 
tai työvuoron ruokalistat ja 

tarkistaa seuraavan päivän 
tai työvuoron ruokalistat ja 
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Seuraavaan päivään tai 
työvuoroon valmistautumi-
nen 

tekee esivalmistelutöitä oh-
jeen mukaan työryhmän jä-
senenä 

tekee esivalmistelutöitä 
oma-aloitteisesti 

 
Työympäristön siistey-
destä ja järjestyksestä 
huolehtiminen 

siistii ja järjestää työ- ja 
asiakastiloja ohjeen mukaan 

siistii ja järjestää työ- ja 
asiakastiloja 

siistii ja järjestää omatoimi-
sesti työ- ja asiakastiloja 
koko työskentelyn ajan 

toimii tarvittaessa astiahuol-
lon tehtävissä 

toimii tarvittaessa astiahuol-
lon tehtävissä 

toimii tarvittaessa omatoimi-
sesti astiahuollon tehtävissä 

puhdistaa tarvittaessa kulje-
tusastiat ohjeen mukaan. 

puhdistaa tarvittaessa kulje-
tusastiat. 

puhdistaa tarvittaessa kulje-
tusastiat omatoimisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Suurkeittiön koneiden ja 
laitteiden käyttö 

käyttää keskeisimpiä suur-
keittiön koneita ja laitteita ta-
loudellisesti ja turvallisesti 

käyttää omatoimisesti suur-
keittiön koneita ja laitteita ta-
loudellisesti ja turvallisesti 

käyttää suurkeittiön koneita, 
laitteita ja työvälineitä moni-
puolisesti taloudellisesti ja 
turvallisesti 

jaksottaa ohjeen mukaan 
ruoanvalmistuksen huomioi-
den keittiön laitekuormituk-
sen 

jaksottaa ruoanvalmistuksen 
huomioiden keittiön laite-
kuormituksen 

 
Raaka-aineiden käyttö 

käyttää suurkeittiön ruokien 
raaka-aineita ja komponent-
teja tarkoituksenmukaisella 
tavalla 

käyttää suurkeittiön ruokien 
raaka-aineita ja komponent-
teja tarkoituksenmukaisella 
tavalla ja välttää hävikkiä 

käyttää omatoimisesti suur-
keittiön ruokien raaka-ai-
neita ja komponentteja tar-
koituksenmukaisella tavalla 
ja välttää hävikkiä 

käyttää puuttuvien raaka-ai-
neiden tilalla korvaavia tuot-
teita sovittujen ohjeiden mu-
kaan 

vertaa ruoan määrän vas-
taavuutta annettuun ohjee-
seen 

Ruoanvalmistusmenetel-
mien käyttö 

valmistaa ohjeiden mukaan 
suuria annosmääriä niille 
soveltuvilla menetelmillä. 

valmistaa suuria annosmää-
riä niille soveltuvilla mene-
telmillä. 

valmistaa omatoimisesti 
suuria annosmääriä niille 
soveltuvilla menetelmillä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Toimialan ja ruoka- ja ta-
pakulttuurien tunteminen 

toimii ohjeiden mukaan 
suurkeittiön asiakasryhmien 
tarpeiden ja ruoka- ja tapa-
kulttuurin mukaisesti 

toimii suurkeittiön asiakas-
ryhmien tarpeiden ja ruoka- 
ja tapakulttuurin mukaisesti 

toimii omatoimisesti suur-
keittiön asiakasryhmien tar-
peiden ja ruoka- ja tapakult-
tuurin mukaisesti 

 
Ruokaohjeiden muuntami-
nen 

suurentaa ja pienentää oh-
jattuna ruokaohjeita käyt-
täen alan reseptiohjelmia 

suurentaa ja pienentää oh-
jeen mukaan ruokaohjeita 
käyttäen alan reseptiohjel-
mia 

suurentaa ja pienentää itse-
näisesti ruokaohjeita käyt-
täen alan reseptiohjelmia 

 
Ravitsemussuositusten 
noudattaminen 

tuntee oman toimipaikkansa 
asiakasryhmän ravitsemus-
suositukset siten, että pys-
tyy valmistamaan ravitse-
mussuositusten mukaista, 
maukasta ja terveellistä ruo-
kaa 

tietää oman toimipaikkansa 
sekä tuntee muiden asia-
kasryhmien ravitsemussuo-
situksia siten, että pystyy 
valmistamaan ravitsemus-
suositusten mukaista, mau-
kasta ja terveellistä ruokaa 
eri asiakasryhmille 

tietää oman toimipaikkansa 
sekä muiden asiakasryh-
mien ravitsemussuositukset 
siten, että pystyy valmista-
maan itsenäisesti ravitse-
mussuositusten mukaista, 
maukasta ja terveellistä ruo-
kaa eri asiakasryhmille 
 

 
Erityisruokavalioiden tun-
teminen 

on perehtynyt ruokaohjeisiin 
ja muuntaa ohjattuna ruoka-
ohjeita erityisruokavalioihin 
sopiviksi 

on perehtynyt ruokaohjeisiin 
ja muuntaa ohjeen mukaan 
ruokaohjeita erityisruokava-
lioihin sopiviksi 

on perehtynyt ruokaohjeisiin 
ja muuntaa omatoimisesti 
ruokaohjeita erityisruokava-
lioihin sopiviksi 

tulkitsee raaka-aineiden ja 
valmisteiden tuoteselosteita 
siten, että käyttää erityisruo-
kavalioiden valmistukseen 
niihin sopivia raaka-aineita. 

tulkitsee raaka-aineiden ja 
valmisteiden tuoteselosteita 
siten, että käyttää erityisruo-
kavalioiden valmistukseen 
niihin sopivia raaka-aineita. 

tulkitsee itsenäisesti raaka-
aineiden ja valmisteiden 
tuoteselosteita siten, että 
käyttää erityisruokavalioiden 
valmistukseen niihin sopivia 
raaka-aineita. 
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4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

pystyy toimimaan ohjeiden 
mukaan työtilanteissa 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa annetun ohjeen mu-
kaan 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa palautteen perus-
teella oma-aloitteisesti 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii työryhmän jäsenenä 
suurkeittiön ruoanvalmistus-
tehtävissä ja yhteistyökump-
paneiden kanssa 

toimii työryhmän jäsenenä 
suurkeittiön ruoanvalmistus-
tehtävissä ja yhteistyökump-
paneiden kanssa 

toimii aktiivisesti ja positiivi-
sesti työryhmän jäsenenä 
suurkeittiön ruoanvalmistus-
tehtävissä ja yhteistyökump-
paneiden kanssa 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä sitoutuu toimipai-
kan toimintaan 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä ja sitoutuu toimi-
paikan toimintaan 

käyttäytyy asiallisesti ja hy-
vien käyttäytymistapojen 
mukaisesti 

käyttäytyy asiallisesti ja hy-
vien käyttäytymistapojen 
mukaisesti 

käyttäytyy asiallisesti ja hy-
vien käyttäytymistapojen ja 
tilanteen vaatimusten mu-
kaisesti 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.5.10 TILAUS- JA JUHLARUOKIEN VALMISTUS 20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen 

 suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen 

 valmistaa tilaus- ja juhlaruokia 

 käyttää soveltuvia koneita, laitteita ja työvälineitä 

 valmistaa asiakkaan ennalta varaamiin tilaisuuksiin ruokalajeja ja leivonnaisia 

 pakkaa tarvittaessa ruokalajit kuljetusta varten 

 laittaa ruokalajeja esille ja huolehtii tuotteiden riittävyydestä ja tarjoiluastioiden täydentämistä 

 tekee yhteistyötä muun tarvittavan henkilöstön kanssa 

 toimii tarvittaessa asiakaspalvelussa 

 siistii ja järjestää toimintaympäristön ja osallistuu astiahuoltoon 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Työvuoron työtehtävien suunnittelu 

 Tilaus- ja juhlaruokien valmistaminen 

 Laadukas ja kannattava toiminta 

 Asiakaspalvelussa toimiminen 

 Työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen 

 Ruoanvalmistusmenetelmien ja -laitteiden käyttö 

 Raaka-aineiden käyttö 

 Ruoka- ja tapakulttuurin tunteminen 

 Erityisruokavalioiden valmistaminen ja tuotetietouden hyödyntäminen 

 Oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Ruoka- ja tapakulttuurien tunteminen 5 osp 
Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 10 osp   
Tilaus- ja juhlaruokien valmistus työssäoppien 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Ruoka- ja tapakulttuurien tunteminen 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 
Erityyppiset tilaus- ja juhlatilaisuudet 
Kansallinen ja kansainvälinen ruokakulttuuri 
Kansallinen ja kansainvälinen tapakulttuuri 
Asiakaspalvelijan tapakulttuuri 
Hyvät tavat erilaisissa tilaisuuksissa 
 
Oppimisympäristöt: 
Teoriaopetus, keittiö 
Verkko-oppimisympäristö 
 
Toteuttamistavat: 

Verkko-opetus; teoriaopetus 
Käytännön harjoitukset keittiöllä 
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Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 10 osp Tilaus- ja juhlaruokien valmistus työssäoppien 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Tilausmääräys toiminnan ohjaamisvälineenä  
Tilaus- ja juhlaruoat  
Tilaus- ja juhlaruokien sekä leivonnaisten valmistaminen  
ja esillelaittaminen  
Erilaisten tilaisuuksien ruoka- ja tapakulttuuri  
Erityisruokavalioasiakkaiden tarpeiden huomiointi  
Kuljettavien ruokien pakkaaminen ja omavalvonta 
Tarjoilussa avustaminen  
Hinta- ja laatutavoitteiden huomiointi  
Tutustuminen juhla- ja tilauspalveluja tuottaviin  
yrityksiin 
 
Oppimisympäristöt: 

Opetuskeittiö, erilaiset tilaisuudet 
 
Toteuttamistavat: 

Käytännön harjoitukset 
Suunnittelutehtävät  
Tutustumiskäynnit 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

Tilaus- ja edustustilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä  
toimiminen  
 
Oppimisympäristöt: 

Yrityksen tai toimipaikan tilaus- ja edustustilaisuudet 
 
Toteuttamistavat: 

Työssäoppiminen 
 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat suoritettu hyväksytysti. 
 

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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: Käytännön työn arviointi; itse- ja vertaisarviointi; asiakaspa-
lautteet. 
 

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 täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan ennalta varattujen tilaus- ja juh-
latilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä muiden yrityksen työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, val-
mistaa ja laittaa esille tilaus- ja juhlaruokia ryhmille. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vas-
taavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 20 osp tutkinnon osan ammatti-

osaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan ennalta varattujen tilaus- ja juh-
latilaisuuksien ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä muiden yrityksen työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, val-
mistaa ja laittaa esille tilaus- ja juhlaruokia ryhmille. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vas-
taavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Tilaus- ja juhlaruokien valmistaminen työryhmän jäsenenä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuoron työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan toi-
mintatavan mukaisesti 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä oh-
jeiden mukaan 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 
omatoimisesti 

tutustuu tilausmääräykseen 
ja suunnittelee yksittäisen 
työtehtävän toteutuksen työ-
ryhmän jäsenenä 

tutustuu tilausmääräykseen 
ja suunnittelee oman työnsä 
sekä valmistamiensa ruoka-
lajien esillelaiton työryhmän 
jäsenenä 

tutustuu tilausmääräykseen 
ja suunnittelee oman työnsä 
sekä valmistamiensa ruoka-
lajien kokonaismäärän ja 
esillelaiton 

ottaa oman työnsä suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suuden ja ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta ja er-
gonomisuutta tutuissa tilan-
teissa 

ottaa oman työnsä suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suuden ja ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta ja er-
gonomisuutta 

ottaa oman työnsä suunnit-
telussa itsenäisesti huomi-
oon turvallisuuden ja sovel-
taa oppimaansa yllättävissä-
kin tilanteissa 

 
Tilaus- ja juhlaruokien val-
mistaminen 

valmistaa tilaisuuden ruoka-
lajeista tilattuihin erityisruo-
kavalioihin sopivat annokset 
ohjeen mukaan 

valmistaa tilaisuuden ruoka-
lajeista tilattuihin erityisruo-
kavalioihin sopivat annokset 

valmistaa tilaisuuden ruoka-
lajeista tilattuihin erityisruo-
kavalioihin sopivat annokset 
omatoimisesti 

tekee esivalmistustyöt oh-
jeen mukaan 

tekee ja ajoittaa esivalmis-
tustyöt omatoimisesti 

tekee ja ajoittaa esivalmis-
tustyöt itsenäisesti siten, 
että tuotteet pysyvät ensi-
luokkaisina 

valmistaa ruokalajeja työ-
ryhmän jäsenenä 

valmistaa laadukkaita ja 
maukkaita ruokalajeja työ-
ryhmän jäsenenä 

valmistaa laadukkaita ja 
maukkaita ruokalajeja itse-
näisesti työryhmän jäse-
nenä 

organisoi työtään ja toimii 
aikataulun mukaisesti 

organisoi sovitut ruoanval-
mistustehtävänsä tilaisuu-
teen laaditun aikataulun mu-
kaisesti 

organisoi ja ajoittaa sovitut 
ruoanvalmistustehtävänsä 
omatoimisesti ja tehokkaasti 
tilaisuuteen laaditun aika-
taulun mukaisesti sekä siir-
tyy joustavasti tehtävästä 
toiseen yllättävissäkin tilan-
teissa 

 
Laadukas ja kannattava 
toiminta 

pakkaa tarvittaessa kuljetet-
tavat ruoat ja tarvikkeet 

pakkaa tarvittaessa kuljetet-
tavat ruoat ja tarvikkeet työ-
ryhmän jäsenenä tilausmää-
räyksen mukaan 

pakkaa tarvittaessa kuljetet-
tavat ruoat ja tarvikkeet itse-
näisesti tilausmääräyksen 
mukaan sovitulla tavalla 

viimeistelee ja laittaa esille 
tilaisuuden ruokalajeja työ-
ryhmän jäsenenä aikataulua 
noudattaen 

viimeistelee ja laittaa esille 
tilaisuuden ruokalajeja aika-
taulua noudattaen ja auttaa 
tarvittaessa tarjoilussa 

viimeistelee ja laittaa esille 
ruokalajeja aikataulua nou-
dattaen, siirtyy joustavasti 
tehtävästä toiseen ja auttaa 
tarvittaessa tarjoilussa 
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pitää ohjeen mukaan huolta 
ruokien riittävyydestä täy-
dentäen tarjolla olevia ruo-
kia 

pitää omatoimisesti huolta 
ruokien riittävyydestä täy-
dentäen tarjolla olevia ruo-
kia 

pitää omatoimisesti huolta 
ruokien riittävyydestä täy-
dentäen ripeästi tarjolla ole-
via ruokia 

tarvitsee ohjausta noudatta-
essaan sovittuja annosko-
koja ruoanvalmistuksessa ja 
esillelaitossa 

valmistaa ruokalajeja sovit-
tujen hinta- ja laatutavoittei-
den mukaisesti 

valmistaa omatoimisesti 
ruokalajeja sovittujen hinta- 
ja laatutavoitteiden mukai-
sesti ja varmistaa budjetissa 
pysymisen 

Asiakaspalvelussa toimi-
minen 

palvelee asiakkaita yrityk-
sen palvelumallin mukai-
sesti 

palvelee asiakkaita yrityk-
sen palvelumallin mukai-
sesti 

palvelee asiakkaita yrityk-
sen palvelumallin mukai-
sesti 

 
Työympäristön siistey-
destä ja järjestyksestä 
huolehtiminen 

siistii ja järjestää työympä-
ristön 

siistii ja järjestää työympä-
ristön omatoimisesti 

siistii ja järjestää työympä-
ristöään koko työskentelyn 
ajan 

tekee tarvittaessa astiahuol-
lon tehtäviä 

tekee tarvittaessa astiahuol-
lon tehtäviä 

tekee tarvittaessa astiahuol-
lon tehtäviä omatoimisesti 

puhdistaa kuljetusastiat oh-
jeen mukaan. 

puhdistaa kuljetusastiat oh-
jeen mukaan omatoimisesti. 

puhdistaa kuljetusastiat 
omatoimisesti ja vastuulli-
sesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Ruoanvalmistusmenetel-
mien ja -laitteiden käyttö 

valmistaa tavallisimpia ruo-
kalajeja ja leivonnaisia ruo-
kaohjeiden mukaan ja ruo-
kalajeille sopivin menetel-
min ja laittein 

valmistaa ruokalajeja ja lei-
vonnaisia ruokaohjeiden 
mukaan ja ruokalajeille sopi-
vin menetelmin ja laittein 

valmistaa omatoimisesti 
ruokalajeja ja leivonnaisia 
ruokaohjeiden mukaan ja 
ruokalajeille sopivin mene-
telmin ja laittein 

 
Raaka-aineiden käyttö 

käyttää tilausruokien raaka-
aineita tai komponentteja. 

käyttää tilausruokien raaka-
aineita tai komponentteja 
tarkoituksenmukaisella ta-
valla. 

käyttää omatoimisesti tilaus-
ruokien raaka-aineita tai 
komponentteja tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Ruoka- ja tapakulttuurien 
tunteminen 

hyödyntää tietoaan ruoka- ja 
tapakulttuurista siten, että 
valmistaa tavallisimpien tilai-
suuksien luonteeseen sopi-
via ruokalajeja ja toimii tilai-
suuksissa tapakulttuurin 
huomioiden 

hyödyntää tietoaan ruoka- ja 
tapakulttuurista siten, että 
valmistaa omatoimisesti eri-
laisten tilaisuuksien luontee-
seen sopivia ruokalajeja ja 
toimii tilaisuuksissa tapakult-
tuurin huomioiden 

hyödyntää tietoaan ruoka- ja 
tapakulttuurista siten, että 
valmistaa itsenäisesti eri-
laisten tilaisuuksien luontee-
seen sopivia ruokalajeja ja 
toimii tilaisuuksissa suju-
vasti ja luontevasti 

 
Erityisruokavalioiden val-
mistaminen ja tuotetietou-
den hyödyntäminen 

muuntaa ohjeen mukaan 
tarvittavat ruokalajit erityis-
ruokavalioannoksiksi 

muuntaa ohjeen mukaan 
tarvittavat ruokalajit erityis-
ruokavalioannoksiksi 

muuntaa omatoimisesti tar-
vittavat ruokalajit erityisruo-
kavalioannoksiksi 

tulkitsee ohjeen mukaan 
tuoteselosteita siten, että 
käyttää tuotetta oikealla ta-
valla erityisruokavalioiden 
valmistuksessa. 

tulkitsee tuoteselosteita si-
ten, että käyttää tuotetta oi-
kealla tavalla erityisruokava-
lioiden valmistuksessa. 

tulkitsee itsenäisesti tuote-
selosteita siten, että käyttää 
oikealla tavalla tuotetta eri-
tyisruokavalioiden valmis-
tuksessa. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

pystyy toimimaan ohjeiden 
mukaan työtilanteissa 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa annetun ohjeen mu-
kaan 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa palautteen perus-
teella oma-aloitteisesti 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii työryhmän jäsenenä 
ja muun henkilöstön kanssa 
tilausruokien valmistustehtä-
vissä 

toimii työryhmän jäsenenä 
ja muun henkilöstön kanssa 
tilausruokien valmistustehtä-
vissä 

toimii aktiivisesti ja positiivi-
sesti työryhmän jäsenenä ja 
muun henkilöstön kanssa ti-
lausruokien valmistustehtä-
vissä 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti 
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Ammattietiikka 

noudattaa yhteisesti sovit-
tuja ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa yhteisesti sovit-
tuja ohjeita ja sääntöjä ja si-
toutuu toimipaikan toimin-
taan 

noudattaa yhteisesti sovit-
tuja ohjeita ja sääntöjä ja si-
toutuu toimipaikan toimin-
taan 

käyttäytyy asiallisesti ja hy-
vien käyttäytymistapojen 
mukaisesti 

käyttäytyy asiallisesti ja hy-
vien käyttäytymistapojen 
mukaisesti 

käyttäytyy asiallisesti ja hy-
vien käyttäytymistapojen ja 
tilanteen vaatimusten mu-
kaisesti 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita ja toimii hieno-
tunteisesti. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppi-
misen tasosta. 
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2.5.11 TILAUS- JA JUHLATARJOILU  20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 

 perehtyy tilauksen ennakkotietoihin ja selvittää tilaisuuden luonteen 

 kunnostaa ja varustaa tilaisuuden ja juhlan asiakas- ja työympäristön tilaisuuden luonteen mukaan 

 käyttää sujuvasti tilaisuuteen soveltuvia tarjoilutapoja 

 tekee yhteistyötä keittiön ja muun tarvittavan henkilöstön kanssa 

 toimii asiakaspalvelussa 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa ja anniskelumääräyksiä 

 siistii ja järjestää asiakas- ja työympäristön sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 tilaisuuden tai juhlan asiakaspalveluun valmistautuminen 

 asiakaspalvelussa toimiminen 

 asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 ruokien ja juomien tarjoilutapojen käyttö 

 tarjoiluvälineiden käyttö ja niiden toimivuuden varmistaminen 

 ruoka- ja tapakulttuurien mukainen toiminta 

 anniskelussa toimiminen 

 tuotetuntemuksen hyödyntäminen 

 alakohtaisen kielitaidon hallinta 

 oppiminen ja ongelmaratkaisutaidot 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky työssä 

 ammattietiikka tarjoilutyössä 
 
Opintojaksot: 

Ruoka- ja tapakulttuurien tunteminen 5 osp 
Tilaus- ja juhlatarjoilu 10 osp 
Tilaus- ja juhlatarjoilu työssäoppien 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Ruoka- ja tapakulttuurien tunteminen 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 
Erityyppiset tilaus- ja juhlatilaisuudet 
Etikettitietous 
Kansallinen ja kansainvälinen tapakulttuuri 
Ruoka- ja tapakulttuuri tarjoilijan työssä 
Hyvät tavat erilaisissa tilaisuuksissa 
 
Oppimisympäristöt: 
Luokkatila, keittiö 
Verkko-oppimisympäristö 
 
Toteuttamistavat: 

Verkko-opetus; teoriaopetus 
Käytännön harjoitukset keittiöllä 
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Tilaus- ja juhlatarjoilu 10 osp Tilaus- ja juhlatarjoilu työssäoppien 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
Tilausmääräys 
Tarjoilutavat erilaisissa tilaisuuksissa 
Ruokalajien ja leivonnaisten tarjolle panon periaatteet 
Ruokien ja juomien tarjoilutehtävät 
Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 
Omavalvonta juhlatilaisuuksissa 
Anniskelusäännökset  
 
Oppimisympäristöt: 

Ruokasali, asiakastila, keittiö 
 
Toteuttamistavat: 

Teoriaopetus; käytännön harjoitukset 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

Yrityksen tai toimipaikan tilaus- ja juhlatilaisuuksien  
asiakaspalvelu- ja tarjoilutehtävissä toimiminen 
Anniskelutehtävissä toimiminen 
 
Oppimisympäristöt: 

Ravitsemisalan yritys tai toimipaikka 
 
Toteuttamistavat: 

Työssäoppiminen 
 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat suoritettu hyväksytysti. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorit-
taminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraa-
vasti: Käytännön työn arviointi; itse- ja vertaisarviointi; asiakaspalautteet. 
 

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 luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
toimimalla ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan ennalta varattujen tilaus- ja juhlatilaisuuksien 
asiakaspalvelutehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, tarjoilee 
ruoka- ja juomatuotteita sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Opiskelija tai tutkinnon 
suorittaja osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa yhden edellä olevassa 
taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti.  
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Tilaus- ja juhlatarjoilu 20 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Tilaus- ja juhlatilaisuuksien asiakaspalvelutehtävissä toimiminen työryhmän jäsenenä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Tilaisuuden tai juhlan 
asiakaspalveluun 
valmistautuminen 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja huoleh-
tii ulkoisesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja huoleh-
tii ulkoisesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla, ja ulkoi-
nen olemus on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan 
toimintatavan mukaisesti 

perehtyy tilauksen 
ennakkotietoihin, ohjeisiin, 
tarjoilutapaan ja muihin 
yksityiskohtiin ohjeiden 
mukaisesti 

perehtyy ennakkotietoihin, 
ohjeisiin, tarjoilutapaan ja 
muihin yksityiskohtiin 

perehtyy ennakkotietoihin, 
ohjeisiin, tarjoilutapaan ja 
muihin yksityiskohtiin 
omatoimisesti 

kunnostaa ja varustaa asia-
kas- ja työtilat ohjeen mu-
kaan 

kunnostaa asiakas- ja työti-
lat omatoimisesti 

kunnostaa asiakas- ja työti-
lat omatoimisesti tilaisuuden 
luonteen mukaisesti 

ottaa oman työnsä 
suunnittelussa huomioon 
turvallisuuden ja ylläpitää 
työympäristön turvallisuutta 
ja ergonomisuutta tutuissa 
tilanteissa 

ottaa oman työnsä 
suunnittelussa huomioon 
turvallisuuden ja ylläpitää 
työympäristön turvallisuutta 
ja ergonomisuutta 

ottaa oman työnsä 
suunnittelussa itsenäisesti 
huomioon turvallisuuden ja 
soveltaa oppimaansa 
yllättävissäkin tilanteissa 

Asiakaspalvelussa 
toimiminen 

ottaa asiakkaita vastaan 
ystävällisesti 

ottaa asiakkaita vastaan 
ystävällisesti 

ottaa asiakkaita vastaan 
ystävällisesti ja huomaavai-
sesti tilanteen 
mukaan 

tarjoilee ohjeen mukaisesti 
juomia ja ruokia 

tarjoilee juomia ja ruokia 
tilaisuuteen soveltuvin ta-
voin 

tarjoilee juomia ja ruokia 
tilaisuuteen soveltuvin ta-
voin 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja 

siistii ja järjestää asiakas- ja 
työtiloja omatoimisesti 

Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen 

hankkii palautetta ohjeen 
mukaan palveluista tai 
tuotteista tilaisuuden 
luonteeseen soveltuvilla 
tavoilla 

hankkii palautetta palve-
luista tai tuotteista tilaisuu-
den luonteeseen soveltuvilla 
tavoilla sekä välittää palaut-
teen eteenpäin 

hankkii palautetta itsenäi-
sesti palveluista tai tuot-
teista tilaisuuden luontee-
seen soveltuvilla tavoilla 
sekä välittää palautteen 
eteenpäin 

huomioi asiakkaiden 
lähtemisen ystävällisesti. 

huomioi asiakkaiden 
lähtemisen ystävällisesti. 

huomioi asiakkaiden 
lähtemisen ystävällisesti 
tilaisuuden luonteen 
mukaisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ruokien ja juomien 
tarjoilutapojen käyttö 

käsittelee tarjoiluun 
tarkoitettuja astioita 
hygieenisesti ja huolellisesti 

käsittelee tarjoiluun 
tarkoitettuja astioita 
hygieenisesti ja huolellisesti 

käsittelee tarjoiluun 
tarkoitettuja astioita 
hygieenisesti ja huolellisesti 

tarjoilee lautasannoksia 
sekä tarjoaa, annostelee ja 
nostelee ruoka-annoksia 

tarjoilee lautasannoksia 
sekä tarjoaa, annostelee ja 
nostelee ruoka-annoksia ti-
laisuuden luonteen mukai-
sesti 

tarjoilee sujuvasti ja 
luontevasti lautasannoksia 
sekä tarjoaa, annostelee ja 
nostelee ruoka-annoksia 
tilaisuuden luonteen 
mukaisesti 
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tarjoilee tilaisuuden juomia 
soveltuvin tavoin 

tarjoilee tilaisuuden juomia 
soveltuvin tavoin 

tarjoilee itsenäisesti 
tilaisuuden juomia soveltu-
vin tavoin 

Tarjoiluvälineiden käyttö 
ja niiden toimivuuden 
varmistaminen 

valitsee tarjoilutapoihin 
sopivat keskeisimmät väli-
neet ja laitteet sekä huolehtii 
niiden toimivuudesta. 

valitsee tarjoilutapoihin 
sopivat välineet ja laitteet 
sekä huolehtii niiden 
toimivuudesta omatoimi-
sesti. 

valitsee tarjoilutapoihin 
sopivat välineet ja laitteet 
sekä käyttää niitä vaihtele-
vissa työtilanteissa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ruoka- ja tapakulttuurien 
mukainen toiminta 

työskentelee etiketin 
mukaisesti 

työskentelee etiketin 
mukaisesti huomioiden 
tilaisuuden luonteen 

työskentelee sujuvasti etike-
tin mukaisesti huomioiden ti-
laisuuden luonteen 

noudattaa tilaisuuden 
mukaista ruoka- ja 
tapakulttuuria sekä aikatau-
lua ohjeen mukaan 

noudattaa tilaisuuden 
mukaista ruoka- ja 
tapakulttuuria sekä aikatau-
lua 

noudattaa tilaisuuden 
mukaista ruoka- ja 
tapakulttuuria luontevasti 
sekä aikataulua itsenäisesti 

Anniskelussa toimiminen toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan 

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan 

toimii asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä anniskelusta 
säädettyjen määräysten ja 
ohjeiden mukaan 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa olevan 
alkoholilainsäädännön 

Tuotetuntemuksen 
hyödyntäminen 

kertoo tilaisuuden luonteen 
mukaisesti asiakkaille 
tilaisuuden ruoista ja juo-
mista sekä niiden sopivuu-
desta tavallisimpia 
erityisruokavalioita 
noudattaville asiakkaille 

kertoo tilaisuuden luonteen 
mukaisesti asiakkaille 
tilaisuuden ruoista ja juo-
mista sekä niiden sopivuu-
desta tavallisimpia 
erityisruokavalioita 
noudattaville asiakkaille 

kertoo itsenäisesti tilaisuu-
den luonteen mukaisesti 
asiakkaille tilaisuuden 
ruoista ja juomista sekä nii-
den sopivuudesta tavallisim-
pia erityisruokavalioita 
noudattaville asiakkaille 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy autta-
vasti palvelutilanteesta ruot-
sin kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muun kielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä selviytyy auttavasti 
palvelutilanteessa yhdellä 
muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla kie-
lellä ja selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
toisella kotimaisella kielellä 
ja yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
auttaa palvelutilanteessa 
asiakkaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
hoitaa palvelutilanteen jous-
tavasti yhdellä muulla kie-
lellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

pystyy toimimaan ohjeiden 
mukaan 

toimii vastuullisesti ja 
muuntaa toimintaansa 
annetun ohjeen mukaan. 

toimii vastuullisesti ja 
muuntaa toimintaansa 
palautteen perusteella oma-
aloitteisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii työryhmän jäsenenä toimii työryhmän jäsenenä 
ja yhteistyössä tilaisuuden 
muun henkilöstön kanssa 

toimii aktiivisesti työryhmän 
jäsenenä ja yhteistyössä 
tilaisuuden muun henkilös-
tön kanssa 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa 
omavalvontasuunnitelmaa 

noudattaa 
omavalvontasuunnitelmaa 

noudattaa 
omavalvontasuunnitelmaa 
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työskentelee ergonomisesti 
 

työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti 

Ammattietiikka noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

käyttäytyy hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti 

käyttäytyy hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti 

käyttäytyy hyvien 
käyttäytymistapojen ja 
tilanteen vaatimusten 
mukaisesti 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita. 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita. 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
       Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-

mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppi-
misen tasosta. 
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2.5.9.1 LÄHIRUOKA AMMATTIKEITTIÖSSÄ (paikallisesti tarjottava tutkinnon 
osa) 

15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija  
 

 tietää alueen lähiruoan tavaratoimittajat  

 vastaanottaa, varastoi ja säilyttää lähellä tuotettuja raaka-aineita ja muita tarvikkeita 

 käsittelee ja käyttää monipuolisesti eri jalostusasteella olevia lähellä tuotettuja elintarvikkeita 

 valmistaa  ruokalajeja lounas-, tilausruoka-asiakkaille laadukkaista lähellä tuotetuista elintarvikkeista 

 suunnittelee runkoruokalistan pohjalta sesonginmukaisista elintarvikkeista ateriakokonaisuuksia  

 muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden  

 ajoittaa päivittäiset työtehtävänsä 

 laittaa ruokalajit esille 

 osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun  

 huolehtii ruoan alkuperän tiedottamisesta eri tavoin 

 siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT  

 
Keskeiset sisällöt: 

 työvuorossa toimiminen 

 ruokien valmistaminen ja esille laittaminen 

 työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen 

 raaka-aineiden käsitteleminen 

 ruoanvalmistus- ja leivontavälineiden, laitteiden ja menetelmien käyttö 

 lähiruokaan perustuvan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukainen toiminta 

 laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 raaka-aineiden ja ruokalajien tunteminen 

 ravitsemussuositusten noudattaminen 

 erityisruokavalioiden valmistaminen 

 ruokaohjeiden muuntaminen 

 ruokalistan suunnittelu 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 ammattietiikka 

 
Opintojaksot: 

Lähiruoka ammattikeittiössä 15 osp 

 

OPINTOJAKSOT  

Lähiruoka ammattikeittiössä 15 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

Lähialueen raaka-ainetoimittajien kartoitus ja tuotetunte-
mus  
Hinta- ja laatusuhteen ja arviointi sekä vertailu suhteessa 
tukkutoimittajien raaka-aineisiin  
Raaka-aine- ja ruokalajitietous  
Ruokien ja leivonnaisten valmistus  
Asiakaspalvelu ja puhtaanapitotehtävät  
Ruokalistasuunnittelu  
Omavalvonta  
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Oppimisympäristöt: 

Luokkaopetus, ravintola- ja ammattikeittiöt 
 
Toteuttamistavat:  

Yksilö- ja paritehtävät, yritysvierailut, ammattityö eri oppimis-
ympäristöissä  

 EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat suoritettu hyväksytysti. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittami-
nen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: käy-
tännön työtehtävien ja harjoitusten avulla sekä reseptiohjelman hallinnan avulla. Oppimistehtävät ravitsemussuosituksista 
ja erityisruokavalioista. 
 

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 hy-
väksytysti 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 täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden 
kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa, laittaa esille ruokalistan mukaisia ruokia ja leivonnaisia asiakkaan tai asiakasryhmän 
tarpeet ja ravitsemissuositukset huomioon ottaen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan osoittaa 
vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Lähiruoka ammattikeittiössä 15 osp  tutkinnon osan  ammattiosaami-

sen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla lähiruokaa tuottavassa ammattikeittiössä yhteistyössä toimipaikan muiden 
työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa, laittaa esille ruokalistan mukaisia ruokia ja leivonnaisia asiakkaan tai 
asiakasryhmän tarpeet ja ravitsemissuositukset huomioon ottaen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon 
voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Lähiruoan valmistaminen ammattikeittiössä työryhmän jäsenenä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla. 
Erityistilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (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 arvi-
oinnissa. 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työvuorossa toiminen tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena työtehtävän vaati-
malla tavalla ja huolehtii ul-
koisesta olemuksestaan 

Tulee työvuoroon pukeutu-
neena työvuoron tehtävän 
vaatimalla tavalla ja olemus 
on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista yri-
tyksen tai toimipaikan toimin-
tatavan mukaisesti 

ajoittaa ja jaksottaa työ-
tänsä työryhmän jäsenenä 
ohjatusti 

ajoittaa ja jaksottaa työtänsä 
työryhmän jäsenenä ohjei-
den mukaan ja pysyy aika-
taulussa 

ajoittaa ja jaksottaa työtehtä-
viensä järjestyksen itsenäi-
sesti toimien työryhmän jäse-
nenä ja pysyen aikataulussa 

Ruokien valmistaminen ja 
esille laittaminen 

vastaanottaa, varastoi ja 
käsittelee lähellä tuotettuja 
raaka-aineita ja muita tar-
vikkeita ohjatusti 

vastaanottaa, varastoi ja kä-
sittelee lähellä tuotettuja 
raaka-aineita ja muita tarvik-
keita ohjeen mukaan 

vastaanottaa, varastoi ja kä-
sittelee lähellä tuotettuja 
raaka-aineita ja muita tarvik-
keita omatoimisesti 

 valmistaa maukkaita, ravit-
sevia ja terveellisiä ruokia 
lähellä tuotetuista raaka-ai-
neista ja huomioi niiden 
saatavuuden ohjeistettuna 

valmistaa maukkaita, ravitse-
via ja terveellisiä ruokia lä-
hellä tuotetuista raaka-ai-
neista ja huomioi niiden saa-
tavuuden  

valmistaa maukkaita, ravitse-
via ja terveellisiä ruokia lä-
hellä tuotetuista raaka-ai-
neista toimipaikan ruokaoh-
jeiden mukaan 

 laittaa ohjatusti ruoat ja lei-
vonnaiset esille 

laittaa ruoat ja leivonnaiset 
esille 

laittaa ohjatusti ruoat ja lei-
vonnaiset esille omatoimi-
sesti ja viimeistellysti sekä 
huolehtii niiden riittävyy-
destä. Huomioi esille laitossa 
raaka-aineiden alkuperän 

 kokoaa ohjeen mukaan ra-
vitsemissuositusten mukai-
sia malliannoksia 

kokoaa ohjeen ravitsemis-
suositusten mukaisia mal-
liannoksia 

kokoaa itsenäisesti ravitse-
missuositusten mukaisia 
malliannoksia korostaen 
raaka-aineiden alkuperää 

 palvelee asiakkaita ystäväl-
lisesti yrityksen tai toimipai-
kan palvelumallin mukai-
sesti, mutta tarvitsee välillä 
opastusta 

palvelee asiakkaita ystävälli-
sesti yrityksen tai toimipaikan 
palvelumallin mukaisesti 

palvelee asiakkaita ystävälli-
sesti yrityksen tai toimipaikan 
palvelumallin mukaisesti 

Työympäristön siistey-
destä ja järjestyksestä 
huolehtiminen 

Siistii ja järjestää työympä-
ristön 

Siistii ja järjestää työympäris-
tön omatoimisesti 

Siistii ja järjestää työympäris-
tön huolellisesti muun toimin-
nan lomassa 

 toimii ohjattuna astiahuollon 
tehtävissä ja lajittelee jät-
teet 

toimii astiahuollon tehtävissä 
ja lajittelee jätteet 

toimii omatoimisesti as-
tiahuollon tehtävissä tarvitta-
essa muun työn lomassa ja 
lajittelee jätteet 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Raaka-aineiden käsittele-
minen 
 
 

tunnistaa  käytetyt raaka-ai-
neita ja arvioi niiden tuo-
reutta ja laatua aistinvarai-
sesti 

tunnistaa toimipaikassa käy-
tettäviä raaka-aineita  
ja arvioi niiden tuoreutta ja 
laatua aistinvaraisesti 

tunnistaa toimipaikassa käy-
tettävät raaka-aineet ja arvioi 
niiden tuoreuden ja laadun 
aistinvaraisesti sekä ilmoittaa 
poikkeamista 
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 valitsee, esikäsittelee ja 
käyttää ohjattuna lähellä 
tuotettuja raaka-aineita hä-
vikkiä välttäen 

valitsee, esikäsittelee ja käyt-
tää ohjeen mukaan lähellä 
tuotettuja  raaka-aineita hä-
vikkiä välttäen 

valitsee itsenäisesti  raaka-
aineita ja esikäsittelee ja val-
mistaa niistä maukkaita 
ruoka-annoksia hävikkiä vält-
täen 

Ruoanvalmistus- ja leivon-
tavälineiden, laitteiden ja 
menetelmien käyttö 

käyttää  ruokien valmistuk-
sessa ja leivonnassa tarvit-
tavia toimipaikan koneita, 
laitteita ja välineitä sekä 
puhdistaa ne 

käyttää omatoimisesti  ruo-
kien valmistuksessa ja lei-
vonnassa tarvittavia toimipai-
kan koneita, laitteita ja väli-
neitä sekä puhdistaa ne 

käyttää sujuvasti ja itsenäi-
sesti ruokien valmistuksessa 
ja leivonnassa tarvittavia toi-
mipaikan koneita, laitteita ja 
välineitä sekä puhdistaa ne 

 valmistaa ruokia ja leivon-
naisia tavallisimmilla mene-
telmillä hyödyntäen perus-
reseptiikkaa tai  reseptioh-
jelmaa  

valmistaa ohjeen mukaan 
ruokia ja leivonnaisia tavalli-
simmilla menetelmillä hyö-
dyntäen perusreseptiikkaa 
tai reseptiohjelmaa  

valmistaa omatoimisesti ruo-
kia ja leivonnaisia tavallisim-
milla menetelmillä hyödyn-
täen perusreseptiikkaa tai re-
septiohjelmaa 

 säilyttää ohjeenmukaan 
raaka-aineita sekä ruokia 
myös tarjoilun aikana oi-
keissa lämpötiloissa 

säilyttää ohjeen mukaan 
raaka-aineita sekä ruokia 
myös tarjoilun aikana oi-
keissa lämpötiloissa 

säilyttää omatoimisesti 
raaka-aineita sekä ruokia 
myös tarjoilun aikana oi-
keissa lämpötiloissa 

 käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetel-
miä ohjattuna. 

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä  

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

 huolehtii koneiden, laitteiden 
ja työvälineiden kunnosta ja 
ilmoittaa viallisista työväli-
neistä esimiehelle. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Lähiruokaan perustuvan lii-
keidean tai toiminta-ajatuk-
sen mukainen toiminta  

on perehtynyt lähiruokaan 
perustuvaan liikeideaan tai 
toiminta-ajatukseen siten, 
että pystyy esittelemään 
opastettuna sen keskeisiä 
tuotteita ja palveluja  

on perehtynyt  liikeideaan  
lähiruokaan perustuvaan tai 
toiminta-ajatukseen siten, 
että pystyy esittelemään sen 
keskeisiä tuotteita ja palve-
luja  

on perehtynyt lähiruokaan 
perustuvaan liikeideaan tai 
toiminta-ajatukseen siten, 
että pysty esittelemään sen 
keskeisiä tuotteet ja palvelut 
sekä yhteistyökumppaneita 

Laadukas ja kestävän ke-
hityksen mukainen toi-
minta 

toimii opastettuna laatuvaa-
timusten mukaisesti 

perehtyy työtään koskeviin 
laatuvaatimuksiin ja toimii 
ohjeen mukaan 

perehtyy työtään koskeviin 
laatuvaatimuksiin ja noudat-
taa niitä vastuullisesti 

Raaka-aineiden ja ruokala-
jien tunteminen  

on perehtynyt ohjattuna 
ruokalajeihin ja raaka-ainei-
siin siten, että pystyy kerto-
maan opastettuna yrityksen 
tai toimipaikan ruokalajeista 
ja raaka-aineista ja niiden 
alkuperästä  

on perehtynyt ruokalajeihin 
sekä raaka-aineisiin siten, 
että pystyy kertomaan oh-
jeen mukaan yrityksen tai toi-
mipaikan ruokalajeista ja 
raaka-aineista ja niiden alku-
perästä  

on perehtynyt ruokalajeihin 
sekä raaka-aineisiin siten, 
että pystyy kertomaan moni-
puolisesti yrityksen tai toimi-
paikan ruokalajeista ja 
raaka-aineista ja niiden alku-
perästä  

Ravitsemussuositusten 
noudattaminen 
 

on perehtynyt terveellisen 
ravitsemuksen perusperi-
aatteisiin siten, että pystyy 
valmistamaan maukkaita 
terveellisiä ja ravitsevia ruo-
kia hyödyntämällä lähellä 
tuotettuja raaka-aineita 

on perehtynyt terveellisen ra-
vitsemuksen perusperiaattei-
siin siten, että pystyy valmis-
tamaan ohjeen mukaan 
maukkaita terveellisiä ja ra-
vitsevia ruokia hyödyntä-
mällä lähellä tuotettuja 
raaka-aineita 

on perehtynyt terveelliseen 
ravitsemuksen perusperiaat-
teisiin siten, että pystyy val-
mistamaan ruokaohjeen mu-
kaan itsenäisesti maukkaita 
terveellisiä ja ravitsevia ruo-
kia hyödyntämällä lähellä 
tuotettuja raaka-aineita 

Erityisruokavalioiden val-
mistaminen  

on perehtynyt opastettuna 
kasvis- ja erityisruokavalioi-
hin sekä tulkitsee ohjattuna 
tuoteselosteita siten, että 
pystyy valmistamaan toisen 
apuna tavallisimpia erityis-
ruokavalioiden mukaisia 
ruokia 

on perehtynyt kasvis- ja eri-
tyisruokavalioihin sekä tulkit-
see tuoteselosteita siten, että 
pystyy valmistamaan ohjeen 
mukaan tavallisimpia erityis-
ruokavalioiden mukaisia ruo-
kia  

on perehtynyt kasvis- ja eri-
tyisruokavalioihin sekä tulkit-
see tuoteselosteita siten, että 
pystyy valmistamaan itsenäi-
sesti ohjeen mukaan tavalli-
simpia erityisruokavalioiden 
mukaisia ruokia  

Ruokaohjeiden muuntami-
nen 

suurentaa, pienentää ja 
muuntaa ruokaohjeita oh-
jattuna käyttäen alan resep-
tiohjelmia 

suurentaa, pienentää ja 
muuntaa ruokaohjeita ohjei-
den mukaan käyttäen alan 
reseptiohjelmia  

tietää asiakasryhmäkohtai-
sen annoskoon sekä suuren-
taa, pienentää ja muuntaa 
ruokaohjeita itsenäisesti 
käyttäen alan reseptiohjelmia  
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Ruokalistan suunnittelu on perehtynyt ruokalistan 
suunnittelun periaatteisiin 
siten, että pystyy esittele-
mään millaisista ruokala-
jeista yrityksen tai toimipai-
kan  tuotevalikoima koos-
tuu, ja osallistuu tarvitta-
essa ruokalistan suunnitte-
luun ohjatusti. 

tietää ruokalistan suunnitte-
lun periaatteita ja suunnitte-
lee tarvittaessa ruokalistan 
ohjeen mukaan hyödyntäen 
lähellä tuotettuja raaka-ai-
neita 

tietää ruokalistan suunnitte-
lun periaatteet ja suunnitte-
lee tarvittaessa ruokalistan it-
senäisesti hyödyntäen moni-
puolisesti lähellä tuotettuja 
raaka-aineita 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

pystyy toimimaan ohjeiden 
mukaan työtilanteissa 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa annetun ohjeen mu-
kaan 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa palautteen perus-
teella oma-aloitteisesti 

Vuorovaikutus ja yhteistyö työskentelee työryhmän jä-
senenä toisen apuna 

työskentelee työryhmän jä-
senenä 

työskentelee itsenäisenä työ-
ryhmän jäsenenä 

 tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt 
huolellisesti 

toimii vastuullisesti, tukee ja 
auttaa muita sekä ottaa työs-
sään huomioon seuraavan 
työvaiheen ja työntekijän 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvontasuun-
nitelmaa 

noudattaa omavalvontasuun-
nitelmaa 

 noudattaa opastettuna yri-
tyksen tai toimipaikan tur-
vallisuusohjeita ja määräyk-
siä 

noudattaa yrityksen tai toimi-
paikan turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä 

noudattaa vastuullisesti yri-
tyksen tai toimipaikan turval-
lisuusohjeita ja määräyksiä 

Ammattietiikka noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä sitoutuu toimipaikan 
toimintaan 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä ja sitoutuu toimipai-
kan toimintaan 

 toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti  

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen ja muuttuvien tilantei-
den vaatimusten mukaisesti 

 noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppi-
misen tasosta. 
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2.5.19.2 LÄHIRUOKA RAVINTOLASSA 5 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 

 tietää alueen lähiruoan tavaratoimittajat  

 vastaanottaa, varastoi ja säilyttää lähellä tuotettuja raaka-aineita ja muita tarvikkeita 

 käsittelee ja käyttää monipuolisesti eri jalostusasteella olevia lähellä tuotettuja elintarvikkeita 

 valmistaa ruokalajeja lounas-, á la carte-, tilausruoka-asiakkaille laadukkaista lähellä tuotetuista elintarvikkeista 

 muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden  

 ajoittaa päivittäiset työtehtävänsä  

 laittaa ruokalajit esille 

 osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun  

 huolehtii ruoan alkuperän tiedottamisesta eri tavoin 

 siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
 

 

TUTKINNON OSA KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT  

 
Keskeiset sisällöt 

 työvuorossa toimiminen 

 ruokien valmistaminen ja esille laittaminen 

 työympäristön siisteydestä huolehtiminen 

 raaka-aineiden käsitteleminen 

 ruoanvalmistus- ja leivontavälineiden, laitteiden ja menetelmien käyttö 

 lähiruokaan perustuvan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukainen toiminta 

 laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 raaka-aineiden ja ruokalajien tunteminen 

 ravitsemussuositusten noudattaminen 

 erityisruokavalioiden valmistaminen 

 ruokalistan suunnittelu 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 ammattietiikka 
 

Opintojaksot: 

Lähiruoka ravintolassa, 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Lähiruoka ravintolassa 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt:  

Lähialueen raaka-ainetoimittajien kartoitus ja tuotetunte-
mus  
Hinta- ja laatusuhteen ja arviointi sekä vertailu suhteessa 
tukkutoimittajien raaka-aineisiin  
Raaka-aine- ja ruokalajitietous  
Ruokien ja leivonnaisten valmistus  
Asiakaspalvelu ja puhtaanapitotehtävät  
Ruokalistasuunnittelu  
Omavalvonta 
 
Oppimisympäristöt: 

Luokkaopetus, ravintolakeittiö, työssäoppimispaikka 
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Toteuttamistavat:  

Yksilö- ja paritehtävät, yritysvierailut 
Ammattityö eri oppimisympäristöissä 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat suoritettu hyväksytysti.  

 

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. 
 

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 hy-
väksytysti 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 täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla lähiruokaa tuottavan ravintolan ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä 
toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa, laittaa esille ruokalistan mukaisia ruokia ja lei-
vonnaisia asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja ravitsemissuositukset huomioon ottaen. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että ammattitaidon voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Lähiruoka ravintolassa 5 osp  tutkinnon osan  ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma . 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla lähiruokaa tuottavan ravintolan ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä 
toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa, laittaa esille ruokalistan mukaisia ruokia ja lei-
vonnaisia asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja ravitsemissuositukset huomioon ottaen. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että ammattitaidon voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Lähiruoan valmistaminen ravintolassa työryhmän jäsenenä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttö-
jen 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 esteel-
lisyyteen 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työvuorossa toiminen tulee työvuoroon pukeutuneena 
tehtävän vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta olemukses-
taan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena työtehtävän vaati-
malla tavalla ja huolehtii ul-
koisesta olemuksestaan 

Tulee työvuoroon pukeutu-
neena työvuoron tehtävän 
vaatimalla tavalla ja ole-
mus on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii tar-
vittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan 
toimintatavan mukaisesti 

ajoittaa ja jaksottaa työtänsä työ-
ryhmän jäsenenä ohjatusti 

ajoittaa ja jaksottaa työtänsä 
työryhmän jäsenenä ohjei-
den mukaan ja pysyy aika-
taulussa 

ajoittaa ja jaksottaa työteh-
täviensä järjestyksen itse-
näisesti toimien työryhmän 
jäsenenä ja pysyen aika-
taulussa 

Ruokien valmistaminen 
ja esille laittaminen 
 

vastaanottaa, varastoi ja käsitte-
lee lähellä tuotettuja raaka-ai-
neita ja muita tarvikkeita ohjatusti 

vastaanottaa, varastoi ja kä-
sittelee lähellä tuotettuja 
raaka-aineita ja muita tarvik-
keita ohjeen mukaan 

vastaanottaa, varastoi ja 
käsittelee lähellä tuotettuja 
raaka-aineita ja muita tar-
vikkeita omatoimisesti 

 valmistaa maukkaita, ravitsevia 
ja terveellisiä ruokia lähellä tuote-
tuista raaka-aineista ja huomioi 
niiden saatavuuden ohjeistettuna 

valmistaa maukkaita, ravit-
sevia ja terveellisiä ruokia 
lähellä tuotetuista raaka-ai-
neista ja huomioi niiden saa-
tavuuden  

valmistaa maukkaita, ravit-
sevia ja terveellisiä ruokia 
lähellä tuotetuista raaka-ai-
neista toimipaikan ruoka-
ohjeiden mukaan 

 laittaa ohjatusti ruoat ja leivon-
naiset esille 

laittaa ruoat ja leivonnaiset 
esille 

laittaa ohjatusti ruoat ja lei-
vonnaiset esille omatoimi-
sesti ja viimeistellysti sekä 
huolehtii niiden riittävyy-
destä. Huomioi esille lai-
tossa raaka-aineiden alku-
perän 

 kokoaa ohjeen mukaan ravitse-
missuositusten mukaisia mallian-
noksia 

kokoaa ohjeen ravitsemis-
suositusten mukaisia mal-
liannoksia 

kokoaa itsenäisesti ravitse-
missuositusten mukaisia 
malliannoksia korostaen 
raaka-aineiden alkuperää 

 palvelee asiakkaita ystävällisesti 
yrityksen tai toimipaikan palvelu-
mallin mukaisesti, mutta tarvitsee 
välillä opastusta 

palvelee asiakkaita ystävälli-
sesti yrityksen tai toimipai-
kan palvelumallin mukaisesti 

palvelee asiakkaita ystä-
vällisesti yrityksen tai toimi-
paikan palvelumallin mu-
kaisesti 

Työympäristön siistey-
destä ja järjestyksestä 
huolehtiminen 

Siistii ja järjestää työympäristön Siistii ja järjestää työympä-
ristön omatoimisesti 

Siistii ja järjestää työympä-
ristön huolellisesti muun 
toiminnan lomassa 

toimii ohjattuna astiahuollon teh-
tävissä ja lajittelee jätteet 

toimii astiahuollon tehtävissä 
ja lajittelee jätteet 

toimii omatoimisesti as-
tiahuollon tehtävissä tarvit-
taessa muun työn lomassa 
ja lajittelee jätteet 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Raaka-aineiden käsittele-
minen 
 
 

tunnistaa  käytetyt raaka-aineita 
ja arvioi niiden tuoreutta ja laatua 
aistinvaraisesti 

tunnistaa toimipaikassa käy-
tettäviä raaka-aineita  
ja arvioi niiden tuoreutta ja 
laatua aistinvaraisesti 

tunnistaa toimipaikassa 
käytettävät raaka-aineet ja 
arvioi niiden tuoreuden ja 
laadun aistinvaraisesti 
sekä ilmoittaa poikkea-
mista 
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 valitsee, esikäsittelee ja käyttää 
ohjattuna lähellä tuotettuja raaka-
aineita hävikkiä välttäen 

valitsee, esikäsittelee ja 
käyttää ohjeen mukaan lä-
hellä tuotettuja  raaka-ai-
neita hävikkiä välttäen 

valitsee itsenäisesti  raaka-
aineita ja esikäsittelee ja 
valmistaa niistä maukkaita 
ruoka-annoksia hävikkiä 
välttäen 

Ruoanvalmistus- ja lei-
vontavälineiden, laittei-
den ja menetelmien 
käyttö 

käyttää  ruokien valmistuksessa 
ja leivonnassa tarvittavia toimi-
paikan koneita, laitteita ja väli-
neitä sekä puhdistaa ne 

käyttää omatoimisesti  ruo-
kien valmistuksessa ja lei-
vonnassa tarvittavia toimi-
paikan koneita, laitteita ja 
välineitä sekä puhdistaa ne 

käyttää sujuvasti ja itsenäi-
sesti ruokien valmistuk-
sessa ja leivonnassa tarvit-
tavia toimipaikan koneita, 
laitteita ja välineitä sekä 
puhdistaa ne 

 valmistaa ruokia ja leivonnaisia 
tavallisimmilla menetelmillä hyö-
dyntäen perusreseptiikkaa tai  re-
septiohjelmaa  

valmistaa ohjeen mukaan 
ruokia ja leivonnaisia tavalli-
simmilla menetelmillä hyö-
dyntäen perusreseptiikkaa 
tai reseptiohjelmaa  

valmistaa omatoimisesti 
ruokia ja leivonnaisia taval-
lisimmilla menetelmillä 
hyödyntäen perusreseptiik-
kaa tai reseptiohjelmaa 

 säilyttää ohjeenmukaan raaka-ai-
neita sekä ruokia myös tarjoilun 
aikana oikeissa lämpötiloissa 

säilyttää ohjeen mukaan 
raaka-aineita sekä ruokia 
myös tarjoilun aikana oi-
keissa lämpötiloissa 

säilyttää omatoimisesti 
raaka-aineita sekä ruokia 
myös tarjoilun aikana oi-
keissa lämpötiloissa 

 käyttää turvallisesti ohjeiden mu-
kaisia suojaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä ohjattuna. 

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä  

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetel-
miä 

 huolehtii koneiden, laittei-
den ja työvälineiden kun-
nosta ja ilmoittaa viallisista 
työvälineistä esimiehelle. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Lähiruokaan perustuvan 
liikeidean tai toiminta-aja-
tuksen mukainen toiminta  

on perehtynyt lähiruokaan perus-
tuvaan liikeideaan tai toiminta-
ajatukseen siten, että pystyy esit-
telemään opastettuna sen kes-
keisiä tuotteita ja palveluja  

on perehtynyt  liikeideaan  
lähiruokaan perustuvaan tai 
toiminta-ajatukseen siten, 
että pystyy esittelemään sen 
keskeisiä tuotteita ja palve-
luja  

on perehtynyt lähiruokaan 
perustuvaan liikeideaan tai 
toiminta-ajatukseen siten, 
että pysty esittelemään 
sen keskeisiä tuotteet ja 
palvelut sekä yhteistyö-
kumppaneita 

Laadukas ja kestävän ke-
hityksen mukainen toi-
minta 

toimii opastettuna laatuvaatimus-
ten mukaisesti 

perehtyy työtään koskeviin 
laatuvaatimuksiin ja toimii 
ohjeen mukaan 

perehtyy työtään koskeviin 
laatuvaatimuksiin ja nou-
dattaa niitä vastuullisesti 

Raaka-aineiden ja ruoka-
lajien tunteminen  

on perehtynyt ohjattuna ruokala-
jeihin ja raaka-aineisiin siten, että 
pystyy kertomaan opastettuna 
yrityksen tai toimipaikan ruokala-
jeista ja raaka-aineista ja niiden 
alkuperästä  

on perehtynyt ruokalajeihin 
sekä raaka-aineisiin siten, 
että pystyy kertomaan oh-
jeen mukaan yrityksen tai 
toimipaikan ruokalajeista ja 
raaka-aineista ja niiden alku-
perästä  

on perehtynyt ruokalajeihin 
sekä raaka-aineisiin siten, 
että pystyy kertomaan mo-
nipuolisesti yrityksen tai 
toimipaikan ruokalajeista ja 
raaka-aineista ja niiden al-
kuperästä  

Ravitsemussuositusten 
noudattaminen 
 

on perehtynyt terveellisen ravit-
semuksen perusperiaatteisiin si-
ten, että pystyy valmistamaan 
maukkaita terveellisiä ja ravitse-
via ruokia hyödyntämällä lähellä 
tuotettuja raaka-aineita 

on perehtynyt terveellisen 
ravitsemuksen perusperiaat-
teisiin siten, että pystyy val-
mistamaan ohjeen mukaan 
maukkaita terveellisiä ja ra-
vitsevia ruokia hyödyntä-
mällä lähellä tuotettuja 
raaka-aineita 

on perehtynyt terveelliseen 
ravitsemuksen perusperi-
aatteisiin siten, että pystyy 
valmistamaan ruokaohjeen 
mukaan itsenäisesti mauk-
kaita terveellisiä ja ravitse-
via ruokia hyödyntämällä 
lähellä tuotettuja raaka-ai-
neita 

Erityisruokavalioiden val-
mistaminen  

on perehtynyt opastettuna kas-
vis- ja erityisruokavalioihin sekä 
tulkitsee ohjattuna tuoteselosteita 
siten, että pystyy valmistamaan 
toisen apuna tavallisimpia erityis-
ruokavalioiden mukaisia ruokia 

on perehtynyt kasvis- ja eri-
tyisruokavalioihin sekä tulkit-
see tuoteselosteita siten, 
että pystyy valmistamaan 
ohjeen mukaan tavallisimpia 
erityisruokavalioiden mukai-
sia ruokia  

on perehtynyt kasvis- ja 
erityisruokavalioihin sekä 
tulkitsee tuoteselosteita si-
ten, että pystyy valmista-
maan itsenäisesti ohjeen 
mukaan tavallisimpia eri-
tyisruokavalioiden mukai-
sia ruokia  



103 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 

 

Ruokaohjeiden muunta-
minen 

suurentaa, pienentää ja muuntaa 
ruokaohjeita ohjattuna käyttäen 
alan reseptiohjelmia 

suurentaa, pienentää ja 
muuntaa ruokaohjeita ohjei-
den mukaan käyttäen alan 
reseptiohjelmia  

tietää asiakasryhmäkohtai-
sen annoskoon sekä suu-
rentaa, pienentää ja muun-
taa ruokaohjeita itsenäi-
sesti käyttäen alan resep-
tiohjelmia  

Ruokalistan suunnittelu on perehtynyt ruokalistan suun-
nittelun periaatteisiin siten, että 
pystyy esittelemään millaisista 
ruokalajeista yrityksen tai toimi-
paikan  tuotevalikoima koostuu ja 
osallistuu tarvittaessa ruokalistan 
suunnitteluun ohjatusti. 

tietää ruokalistan suunnitte-
lun periaatteita ja suunnitte-
lee tarvittaessa ruokalistan 
ohjeen mukaan. 
hyödyntäen lähellä tuotettuja 
raaka-aineita 

tietää ruokalistan suunnit-
telun periaatteet ja suunnit-
telee tarvittaessa ruokalis-
tan itsenäisesti hyödyntäen 
monipuolisesti lähellä tuo-
tettuja raaka-aineita 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

pystyy toimimaan ohjeiden mu-
kaan työtilanteissa 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa annetun ohjeen mu-
kaan 

toimii vastuullisesti työtilan-
teissa ja muuntaa toimin-
taansa palautteen perus-
teella oma-aloitteisesti 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

työskentelee työryhmän jäse-
nenä toisen apuna 

työskentelee työryhmän jä-
senenä 

työskentelee itsenäisenä 
työryhmän jäsenenä 

 tekee vastuullaan olevat tehtävät, 
mutta tarvitsee ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt 
huolellisesti 

toimii vastuullisesti, tukee 
ja auttaa muita sekä ottaa 
työssään huomioon seu-
raavan työvaiheen ja työn-
tekijän 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa omavalvontasuunnitel-
maa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

 noudattaa opastettuna yrityksen 
tai toimipaikan turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä 

noudattaa yrityksen tai toimi-
paikan turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä 

noudattaa vastuullisesti yri-
tyksen tai toimipaikan tur-
vallisuusohjeita ja mää-
räyksiä 

Ammattietiikka noudattaa työehtosopimuksen 
mukaisia ja muita yhteisesti sovit-
tuja ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yhtei-
sesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä sitoutuu toimipai-
kan toimintaan 

noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaisia ja muita yh-
teisesti sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä ja sitoutuu toimi-
paikan toimintaan 

 toimii hyvien käyttäytymistapojen 
mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti  

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen ja muuttuvien tilan-
teiden vaatimusten mukai-
sesti 

 noudattaa vaitiolovelvollisuusoh-
jeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suusohjeita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista dokumen-
toidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppimisen 
tasosta. 
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2.5.19.3 KAHVILATUOTTEIDEN VALMISTAMINEN 5 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 

Opiskelija 

 valmistaa kahvilassa tarjottavia ruoka-, juoma- ja leivonnaistuotteita 

 valmistaa kahvilatuotteita tavallisimpia erityisruokavalioita noudattaville  

 pakkaa tuotteet laatuvaatimusten mukaisesti  

 hinnoittelee valmistamansa tuotteet hyödyntäen alalla käytössä olevia tietoteknisiä ohjelmia 

 työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

 puhdistaa koneet ja laitteet sekä työskentelytilat 
 

TUTKINNON OSA KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT  

 
Keskeiset sisällöt: 

 työvuoron työtehtävien suunnittelu 

 kahvilatuotteiden valmistaminen 

 laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 kahvilatuotteiden valmistaminen ja esille laittaminen 

 koneiden ja laitteiden käyttö ja puhdistaminen 

 tuotetuntemuksen hyödyntäminen 

 juomatuotteiden valmistus, käyttö ja tarjoilutapa 

 tuotteiden hinnoitteleminen 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 ammattietiikka 
 

Opintojaksot: 

Kahvilatuotteiden valmistaminen 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Kahvilatuotteiden valmistaminen 5 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

Kahvilatuotteiden valmistaminen ja valmistelu sekä  
esille laittaminen (makeat ja suolaiset leivonnaiset)  
Erilaiset juomatuotteet; erikoiskahvit 
Kahviloiden ruokatuotteet 
Erityisruokavaliotuntemus 
Tuotetuntemus 
Tuotteiden suunnitteleminen, tuottaminen ja 
hinnoitteleminen 
Esteettisyys tuotteiden tarjolle panossa 
Kahvilatrendien vaikutus tuotteiden suunnittelun  
pohjana 
 
Oppimisympäristöt: 

Keittiö 
 
Toteuttamistavat: 

Suunnittelutehtävät ja käytännön työskentely 

 
 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat suoritettu hyväksytysti. 
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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. 
 

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 hy-
väksytysti 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 täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa kahvilatuotteita valmistavassa työpaikassa.  Hän suunnittelee, valmistaa ja laitta esille 
kahvilatuotteita toimipaikan liikeidean mukaisesti. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Kahvilatuotteiden valmistaminen 5 osp tutkinnon osan ammattiosaami-

sen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa kahvilatuotteita valmistavassa työpaikassa.  Hän suunnittelee, valmistaa ja laittaa esille 
kahvilatuotteita toimipaikan liikeidean mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan osoittaa 
vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Kahvilatuotteiden valmistaminen toimipaikan liikeidean mukaisesti 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (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 arvioin-
nissa. 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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työvuoron työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla, ja ulkoinen olemus 
on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 
yrityksen tai toimipaikan toi-
mintatavan mukaisesti 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä oh-
jeen mukaan 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä itse-
näisesti ja tarkoituksenmu-
kaisesti 

 
Kahvilatuotteiden valmis-
tus  

valmistaa, valmistelee ja 
laittaa esille kahvilan tuot-
teita ohjeiden mukaan 

valmistaa, valmistelee ja 
laittaa esille kahvilan tuot-
teita omatoimisesti 

valmistaa, valmistelee ja lait-
taa esille kahvilan tuotteita 
liikeidean mukaisesti itsenäi-
sesti 

valmistaa ohjattuna kahvila-
tuotteita erityisruokavaliota 
noudattaville asiakkaille  
( laktoositon, maidoton, ke-
liakia) 

valmistaa ohjeen mukaan 
kahvilatuotteita erityisruoka-
valiota noudattaville asiak-
kaille 
 ( laktoositon, maidoton, ke-
liakia) 

valmistaa itsenäisesti kahvi-
latuotteita erityisruokavaliota 
noudattaville asiakkaille 
 ( laktoositon, maidoton, ke-
liakia)  

varmistaa erityisruokavalio-
tuotteiden laatuvastaavuu-
den suhteessa perusraaka-
aineista tehtyihin tuotteisiin 

Laadukas ja kestävän ke-
hityksen mukainen toi-
minta 

toimii astiahuollon tehtä-
vissä ja siistii astiahuollon ti-
lat  

toimii astiahuollon eri vai-
heissa sekä siistii astiahuol-
lon tilat  

toimii astiahuollon eri vai-
heissa omatoimisesti ja ripe-
ästi sekä ylläpitää siisteyttä 
ja järjestystä työskentelyn ai-
kana  

lajittelee jätteet ohjeen mu-
kaan 

lajittelee jätteet omatoimi-
sesti  

lajittelee jätteet omatoimi-
sesti ja huolellisesti  

siistii ja järjestää toisen 
apuna työ- ja asiakastiloja. 

siistii ja järjestää työ- ja 
asiakastilat ohjeen mukaan. 

siistii ja järjestää omatoimi-
sesti työ- ja asiakastiloja 
sekä pitää ne siistinä ja jär-
jestyksessä työskentelyn ai-
kana. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Kahvilatuotteiden valmis-
tus ja esille laittaminen 

valmistaa kahvilan tuotteita 
toimipaikan koneita ja lait-
teita käyttäen 

valmistaa kahvilan tuotteita 
toimipaikan koneita ja lait-
teita käyttäen 

valmistaa itsenäisesti kahvi-
lan tuotteita ohjeen mukaan 
toimipaikan koneita ja lait-
teita käyttäen 

valmistaa tai valmistelee 
kahvilan ruokia ja juomia eri 
jalostusasteella olevista 
raaka-aineista toisen apuna 

valmistaa tai valmistelee 
kahvilan ruokia ja juomia eri 
jalostusasteella olevista 
raaka-aineista ohjeen mu-
kaan 

valmistaa tai valmistelee 
kahvilan ruokia ja juomia eri 
jalostusasteella olevista 
raaka-aineista omatoimisesti 

laittaa tuotteet tarjolle opas-
tettuna 

pakkaa ja laittaa esille tuot-
teet ohjeen mukaan myyntiä 
varten 

pakkaa ja laittaa tuotteet 
esille omatoimisesti myyntiä 
varten huomioiden laatuvaa-
timukset 
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Koneiden ja laitteiden 
käyttö ja puhdistus 

käyttää ohjattuna koneita ja 
laitteita tuotteiden valmista-
misessa 

käyttää ohjeen mukaan ko-
neita ja laitteita tuotteiden 
valmistamisessa 

käyttää omatoimisesti ko-
neita ja laitteita tuotteiden 
valmistamisessa 

puhdistaa koneita tai lait-
teita. 

puhdistaa koneet tai laitteet 
omatoimisesti. 

huolehtii koneiden tai laittei-
den puhtaudesta omatoimi-
sesti ja puhdistaa ne tarpeen 
mukaan. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tuotetuntemuksen hyö-
dyntäminen 

osaa opastettuna kertoa ta-
vallisimpien tuotteiden pää-
raaka-aineet  sekä kertoa 
,mitkä tuotteet soveltuvat 
erityisruokavaliota noudatta-
ville (laktoositon, maidoton 
ja keliakia) asiakkaille 

osaa ohjeen mukaan kertoa 
tavallisimpien tuotteiden 
pääraaka-aineet  sekä ker-
toa, mitkä tuotteet soveltu-
vat erityisruokavaliota nou-
dattaville (laktoositon, mai-
doton ja keliakia) asiakkaille 

osaa omatoimisesti kertoa  
tuotteiden pääraaka-aineet  
sekä kertoa, mitkä tuotteet 
soveltuvat erityisruokavaliota 
noudattaville (laktoositon, 
maidoton ja keliakia) asiak-
kaille 

 
Juomatuotteiden valmis-
tus, käyttö ja tarjoilutapa 

osaa opastettuna valmistaa 
erilaisia kahvilassa tarjotta-
via juomatuotteita 

osaa ohjeen mukaan val-
mistaa erilaisia kahvilassa 
tarjottavia juomatuotteita 

osaa omatoimisesti valmis-
taa erilaisia kahvilassa tarjot-
tavia juomatuotteita 

Tuotteiden hinnoittelemi-
nen 

osaa opastettuna hinnoitella 
valmistamansa tuotteet 

osaa ohjeen mukaan hinnoi-
tella valmistamansa tuotteet 

osaa omatoimisesti hinnoi-
tella valmistamansa tuotteet 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

suunnittelee työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tarvitsee 
ohjausta 

suunnittelee oman työnsä, 
ja pystyy uusissa tilanteissa 
toimimaan annetun ohjeen 
mukaan 

suunnittelee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä ja 
pystyy uusissa tilanteissa 
toimimaan joustavasti 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii työryhmän jäsenenä  toimii työryhmän jäsenenä  toimii aktiivisesti ja positiivi-
sesti työryhmän jäsenenä  

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti työskentelee ergonomisesti 

noudattaa turvallisuusoh-
jeita ja määräyksiä eikä ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa turvallisuusoh-
jeita ja määräyksiä ja ottaa 
työssään huomioon työyh-
teisön jäsenten, itsensä ja 
asiakkaiden turvallisuuden 

noudattaa turvallisuusohjeita 
ja määräyksiä ja ottaa työs-
sään huomioon työyhteisön 
jäsenten, itsensä ja asiakkai-
den turvallisuuden 

tunnistaa ja tiedottaa havait-
semistaan vaaroista ja ris-
keistä 

 
Ammattietiikka 

noudattaa  yhteisesti sovit-
tuja ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa yhteisesti sovit-
tuja ohjeita ja sääntöjä sekä 
sitoutuu oimintaan 

noudattaa  yhteisesti sovit-
tuja ohjeita ja sääntöjä sekä 
sitoutuu  toimintaan 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

käyttäytyy hyvien käyttäyty-
mistapojen ja tilanteen vaati-
musten mukaisesti 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppi-
misen tasosta. 
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2.5.19.4 KONDITORIATUOTTEIDEN VALMISTAMINEN 5 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 

Opiskelija 

 valmistaa suolaisia ja makeita konditoriatuotteita eri tekniikoita käyttäen 

 koristelee valmistamansa tuotteet esteettisesti 

 pakkaa tuotteet myyntiin huomioiden kaupalliset ja hygieniasäädösten mukaiset laatuvaatimukset 
 

TUTKINNON OSA KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT  

  
Keskeiset sisällöt: 

 työvuoron tehtävien suunnittelu 

 konditoriatuotteiden valmistaminen 

 omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukainen toiminta  

 tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen 

 raaka- ja lisäaineiden valinta ja käyttö 

 raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 työmenetelmien hallinta 

 välineiden ja laitteiden käyttö 

 tuotteen pakkaaminen 

 tuotteen kaupallisen menestymisen edistäminen 

 ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

 raaka-aineiden ja tuotteiden käsittely ja säilytys 

 laatuvaatimusten noudattaminen 

 työprosessissa tarvittavan tietotekniikan ja laskutoimitusten hallinta 

 oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 ammattietiikka 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

 Konditoriatuotteiden valmistaminen 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Konditoriatuotteiden valmistaminen 5 osp  

Keskeiset sisällöt: 

Konditoriatuotteiden valmistaminen  
Täytekakkujen ja leivosten koristelu  
Suolaisten leivonnaisten, cocktailpalojen ja  
voileipäkakkujen valmistaminen 
Esteettisyys tarjolle panossa  
Kondiittoriraaka-aineiden ja materiaalien käsitteleminen  
Tuotesuunnittelu  
Koristetyöt  ( eri materiaalit ja tekniikat) 
Hygieenisyyden ja omavalvonnan merkitys  
konditoriatuotteiden valmistuksen eri vaiheissa 
 
Oppimisympäristöt: 

  Keittiö 
 
Toteuttamistavat: 

  Käytännön työ 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat suoritettuna hyväksytysti. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.  
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan: Itse- ja vertaisarviointi ja opettajan antama suullinen palaute.  
 

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 hy-
väksytysti 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 täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa konditoriatuotteita valmistavassa työpaikassa.  Hän valmistaa, laittaa esille ja / tai 
pakkaa konditoriatuotteet toimipaikan laatuvaatimusten mukaisesti.  
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Ammattietiikan arviointia voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Konditoriatuotteiden valmistus 5 osp ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.  
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa konditoriatuotteita valmistavassa työpaikassa.  Hän valmistaa, laittaa esille ja / tai pak-
kaa konditoriatuotteet toimipaikan laatuvaatimusten mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voi-
daan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Konditoriatuotteiden valmistaminen toimipaikan liikeidean mukaisesti 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (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 arvi-
oinnissa. 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   

 
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 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

 
Työvuoron työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoi-
sesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena tehtävän vaatimalla 
tavalla, ja ulkoinen olemus 
on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista yri-
tyksen tai toimipaikan toimin-
tatavan mukaisesti 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä oh-
jeen mukaan 

suunnittelee ja aikataulut-
taa työvuoronsa työtehtä-
viä 

suunnittelee ja aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä itse-
näisesti ja tarkoituksenmu-
kaisesti 

 
Konditoriatuotteiden val-
mistaminen 

valmistaa konditoriatuotteita 
tarviten työvaiheiden etene-
misessä ajoittaista ohjausta 
ja noudattaa annettuja työ-
aikoja 

valmistaa konditoriatuot-
teita, toimii omatoimisesti 
työtehtävässä ja vastaa 
omasta työosuudestaan ja 
ottaa huomioon työskente-
lyssään työnsä kokonai-
suuden  
 

valmistaa konditoriatuotteita, 
toimii omatoimisesti, jousta-
vasti ja huolellisesti sekä te-
kee muitakin kuin annettuja 
työtehtäviä omalla vastuualu-
eellaan, ottaa huomioon toi-
mintaympäristönsä ja oman 
työnsä osana sitä 

 
Omavalvonta- ja hygie-
niavaatimusten mukainen 
toiminta 

noudattaa annettuja hygie-
niaohjeita ja toteuttaa oma-
valvontaohjelmassa määrite-
tyt toimenpiteet 

noudattaa annettuja hygie-
niaohjeita ja toteuttaa oma-
valvontaohjelmassa määri-
tetyt toimenpiteet 

noudattaa annettuja hygie-
niaohjeita ja toteuttaa oma-
valvontaohjelmassa määrite-
tyt toimenpiteet sekä tunnis-
taa tuoteturvallisuusriskit 

 
Tuloksellinen ja taloudelli-
nen toiminta 

työskentelee välttäen turhaa 
hävikkiä. 
 

ymmärtää hävikin merkityk-
sen ja työskentelee vält-
täen turhaa hävikkiä. 

ymmärtää hävikin merkityk-
sen ja työskentelee kustan-
nustehokkaasti välttäen tur-
haa hävikkiä.  

 
Työympäristön siisteydestä 
ja järjestyksestä huolehti-
minen 

pesee ja puhdistaa tilat, ko-
neet ja laitteet kohteisiin so-
pivilla aineilla ja menetelmillä 
niin, että työn lopputulos on 
hyväksyttävissä tarviten 
ajoittain ohjausta 

pesee ja puhdistaa ohjei-
den mukaan tilat, koneet ja 
laitteet kohteisiin sopivilla 
aineilla ja menetelmillä niin, 
että työn lopputulos on hy-
väksyttävissä sekä huoleh-
tii työympäristön puhtau-
desta ja järjestyksestä  

pesee ja puhdistaa omatoi-
misesti tilat, koneet ja laitteet 
kohteisiin sopivilla aineilla ja 
menetelmillä niin, että työn 
lopputulos on hyväksyttä-
vissä sekä huolehtii työym-
päristön puhtaudesta ja jär-
jestyksestä koko tuotteen 
valmistuksen tuotantotyövai-
heiden aikana 

2. Työmenetelmien, -väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

 
Raaka- ja lisäaineiden va-
linta ja käyttö 

valitsee tuotteen valmistuk-
seen kuuluvia raaka- ja lisä-
aineita tarviten ajoittain oh-
jausta 

valitsee pääosin omatoimi-
sesti tuotteen valmistuk-
seen kuuluvia raaka- ja li-
säaineita  

valitsee ja käyttää tuotteen 
valmistukseen kuuluvia 
raaka- ja lisäaineita sekä 
mahdollisia erikoisraaka-ai-
neita omatoimisesti oikein 

 arvioi aistinvaraisesti raaka-
aineen ja tuotteen laatua 

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 

arvioi aistinvaraisesti ja 
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Raaka-aineen ja tuotteen 
laadun arviointi 

niin, että erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja/tai tuotteen 

menetelmillä raaka-aineen 
ja tuotteen laatua niin, että 
erottaa virheellisen raaka-
aineen ja/tai tuotteen  

muilla alalla käytettävillä me-
netelmillä raaka-aineen ja 
tuotteen laatua niin, että 
erottaa virheellisen raaka-ai-
neen ja/tai tuotteen, tuntee 
tuotevirheet sekä osaa tehdä 
tarvittavat jatkotoimenpiteet 

 
Työmenetelmien hallinta 

valmistaa käsityömäisesti 
perustyömenetelmillä kondi-
toriatuotteita tarviten ajoit-
taista ohjausta 

valmistaa lähes itsenäisesti 
käsityömäisesti perustyö-
menetelmillä tehtäviä kon-
ditoriatuotteita   

valmistaa itsenäisesti käsi-
työmäisesti valmistettavia 
konditoriatuotteita  

 
Välineiden ja laitteiden 
käyttö 

käyttää tuotteen valmistuk-
seen kuuluvia työvälineitä, 
koneita ja laitteita turvallisesti 
tarviten ajoittain ohjausta 

käyttää tuotteen valmistuk-
seen kuuluvia työvälineitä, 
koneita ja/tai laitteita turval-
lisesti pääosin omatoimi-
sesti 

valitsee tuotteen valmistuk-
seen kuuluvia työvälineitä ja 
laitteita ja käyttää niitä turval-
lisesti omatoimisesti 

 
Tuotteen pakkaaminen 

pakkaa tuotteita tarviten 
ajoittain ohjausta  

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan ja seuraa pak-
kauksen laatua sekä pak-
kausmerkintöjä 

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan ja seuraa pakkauk-
sen laatua sekä pakkaus-
merkintöjä omatoimisesti 

 
Tuotteen kaupallisen me-
nestymisen edistäminen 

valmistaa ja pakkaa tuotteen 
esteettisesti, tuoteturvalli-
sesti ja taloudellisesti siten, 
että tuote on myyvän näköi-
nen tarviten ajoittain oh-
jausta 

valmistaa ja pakkaa ohjeen 
mukaan tuotteen esteetti-
sesti, tuoteturvallisesti ja 
taloudellisesti siten, että 
tuote on myyvän näköinen  

valmistaa ja pakkaa omatoi-
misesti tuotteen esteettisesti, 
tuoteturvallisesti ja taloudelli-
sesti siten, että tuote on 
myyvän näköinen   

 
Ympäristöä säästävien me-
netelmien käyttäminen 

toimii omassa työtehtäväs-
sään siten, että minimoi ym-
päristöön kohdistuvia riskejä, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta. 

toimii lähes omatoimisesti 
omassa työtehtävässään 
siten, että minimoi ympäris-
töön kohdistuvia riskejä. 

toimii omatoimisesti omassa 
työtehtävässään ja tuotanto-
prosessissa siten, että mini-
moi ympäristöön kohdistuvia 
riskejä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

 
Raaka-aineiden ja tuottei-
den käsittely ja säilytys 
 

käsittelee ja säilyttää erikois-
tuotteiden raaka- ja lisäai-
neita ottaen huomioon niiden 
ominaisuuksien pääpiirteet, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta 

käsittelee ja säilyttää lähes 
omatoimisesti ohjeiden mu-
kaan erikoistuotteiden 
raaka- ja lisäaineita ottaen 
huomioon niiden ominai-
suudet 

käsittelee ja säilyttää omatoi-
misesti ohjeiden mukaan eri-
koistuotteiden raaka- ja lisä-
aineita ottaen huomioon nii-
den ominaisuudet 

ottaa mikrobitoiminnan huo-
mioon käsitellessään erikois-
tuotteiden raaka-aineita ja 
valmistaessaan tuotteita tar-
viten ajoittain ohjausta 

ottaa mikrobitoiminnan 
huomioon käsitellessään 
erikoistuotteiden raaka-ai-
neita ja valmistaessaan 
tuotteita 

ottaa mikrobitoiminnan huo-
mioon käsitellessään erikois-
tuotteiden raaka-aineita ja 
valmistaessaan tuotteita 

 
Laatuvaatimusten noudat-
taminen 

noudattaa työssään valmis-
tukselle annettuja ohjeita 

työskentelee toiminnalle 
annettujen laatuvaatimus-
ten mukaisesti 

työskentelee tuotteille ja toi-
minnalle asetettujen yritys-
kohtaisten laatuvaatimusten 
mukaisesti 

 
Työprosessissa tarvittavan 
tietotekniikan ja laskutoimi-
tusten hallinta 

osaa käyttää työssään tarvit-
tavaa tietoteknisiä sovelluk-
sia ja tehdä laskutoimituksia 
tarviten ajoittain ohjausta. 

osaa osittain omatoimisesti 
käyttää työssä tarvittavaa 
tietotekniikkaa ja tehdä las-
kutoimituksia. 

käyttää itsenäisesti työssä 
tarvittavaa tietotekniikkaa ja 
selviää itsenäisesti työssä 
tarvittavista laskutehtävistä. 

4.  Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

arvioi omaa työskentelyään 
ohjatusti 

arvioi omaa työskentelyään 
ja löytää omasta toiminnas-
taan mahdollisia kehittä-
miskohteita 

arvioi omaa työskentelyään 
ja löytää omasta toiminnas-
taan mahdollisia kehittämis-
kohteita sekä osaa esittää 
korjausehdotuksia 



114 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 

 

 
Ammattietiikka  

käyttäytyy asiallisesti ja nou-
dattaa elintarvikealan am-
mattieettisiä toimintatapoja 
(kuten omavalvonta ja hygie-
niavaatimukset) 

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen mukaan ja noudat-
taa elintarvikealan ammat-
tieettisiä toimintatapoja 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen ja muuttuvien tilantei-
den vaatimusten mukaisesti, 
sekä noudattaa elintarvike-
alan ammattieettisiä toimin-
tatapoja 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa ja pyytää tarvittaessa 
apua muilta 

 toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 

työskentelee vastuullisesti, 
tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa huomioon edeltävän ja 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijän 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

työskentelee työympäris-
tönsä työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti, ergonomisessa 
työskentelyssä tarvitsee 
ajoittaista ohjausta. 

työskentelee ergonomisesti 
työympäristönsä työturvalli-
suusohjeiden mukaisesti. 

työskentelee ergonomisesti 
työympäristönsä työturvalli-
suusohjeiden mukaisesti ja 
ottaa omatoimisesti huomi-
oon työympäristön riskiteki-
jät. 

 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä oppi-
misen tasosta. 
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2.5.19.5 LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS 5- 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET  

 
Opiskelija 

 valmistaa erilaisia ruoka- ja kahvileipiä 

 valmistaa leipomotuotteita eri valmistusmenetelmiä hyödyntäen 

 tutustuu leipomotuotteiden valmistusprosesseihin 
 

TUTKINNON OSA KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT  

 
Keskeiset sisällöt:   

 työvuorossa toimiminen 

 leipomotuotteiden valmistaminen 

 laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 leivontavälineiden ja laitteiden ja menetelmien käyttö 

 kustannustehokas työskentely 

 toimialan tunteminen 

 erityisruokavaliotuotteiden valmistaminen 

 reseptien muuntaminen 

 oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 ammattietiikka 
 

Opintojaksot: 

Leipomotuotteiden valmistaminen1    5 osp 
Leipomotuotteiden valmistaminen2    5 osp 
Leipomotuotteiden valmistaminen3    5 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Leipomotuotteiden valmistaminen 1, 5 osp Leipomotuotteiden valmistaminen 2, 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

Tuote-ja raaka-ainetietous 
Tutustuminen leipomotuotteisiin 
Peruskahvileivät 
Sämpylät 
Perusleivät 
 
Oppimisympäristö: 

Keittiö 
 
Toteuttamistavat: 

Käytännön työtehtävät 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

Kahvikakut 
Erilaiset makeat ja suolaiset uppopaistotuotteet 
Hiivalla kohotettavat kaulittavat tuotteet; viinerit, crois-
santit 
Erityisruokavaliotuotteet 
 
Oppimisympäristö: 

Keittiö 
 
Toteuttamistavat: 

Käytännön työtehtävät 
 

 

Leipomotuotteiden valmistaminen 3, 5 osp 
 

 
Keskeiset sisällöt: 
Voileipäkakut 
Täytekakut 
Pikkuleivät 
 
Oppimisympäristö: 

Keittiö 
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Toteuttamistavat: 

Käytännön työtehtävät 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat suoritettu hyväksytysti. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.  
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan: Itse- ja vertaisarviointi ja opettajan antama suullinen palaute.  
 

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 hy-
väksytysti 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 täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa leipomotuotteita valmistavassa työpaikassa.  Hän valmistaa, laittaa esille ja / tai 
pakkaa leipomotuotteita toimipaikan laatuvaatimusten mukaisesti.  
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Ammattietiikan arviointia voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Leipomotuotteiden valmistaminen 15 osp tutkinnon osan ammatti-

osaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.  
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa leipomotuotteita valmistavassa työpaikassa.  Hän valmistaa, laittaa esille ja / tai pak-
kaa leipomotuotteita toimipaikan laatuvaatimusten mukaisesti.  

 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Leipomotuotteiden valmistaminen toimipaikan liikeidean mukaisesti 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttö-
jen 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 esteel-
lisyyteen 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 en-
nalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  
 

 
ARVIOINNIN KOHDE  
 

 
ARVIOINTIKRITEERIT 
 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

 Opiskelija 

 
Työvuorossa toimiminen 

tulee työvuoroon pukeu-
tuneena tehtävän vaati-
malla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena työtehtävän vaatimalla 
tavalla ja huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

tulee työvuoroon pukeutu-
neena työvuoron tehtävän 
vaatimalla tavalla ja ole-
mus on huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja so-
pii tarvittaessa poikkea-
mista 

noudattaa työaikoja ja sopii 
tarvittaessa poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja so-
pii tarvittaessa poikkea-
mista yrityksen tai toimi-
paikan toimintatavan mu-
kaisesti 

ajoittaa ja jaksottaa työ-
tänsä työryhmän jäse-
nenä ohjatusti 

ajoittaa ja jaksottaa työtänsä 
työryhmän jäsenenä ohjeiden 
mukaan ja pysyy aikataulussa 

ajoittaa ja jaksottaa työteh-
täviensä järjestyksen itse-
näisesti toimien työryhmän 
jäsenenä ja pysyen aika-
taulussa 

noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja työsken-
telee työturvallisuusmää-
räykset huomioiden.  

noudattaa annettuja hygienia-
ohjeita ja työskentelee työtur-
vallisuusmääräykset huomioi-
den.  

noudattaa annettuja hygie-
niaohjeita ja työskentelee 
työturvallisuusmääräykset 
huomioiden.  

Leipomotuotteiden valmis-
taminen 
 

valmistaa tuotteita työ-
suunnitelman mukaan 
ohjattuna. 

valmistaa tuotteita työsuunni-
telman mukaan ohjeen mu-
kaan. 

valmistaa tuotteita työ-
suunnitelman mukaan it-
senäisesti. 

Laadukas kestävän kehi-
tyksen mukainen toiminta 

pitää huolen toisen apuna 
myytävien tuotteiden laa-
dusta ja riittävyydestä 

pitää huolen ohjeen mukaan 
apuna myytävien tuotteiden 
laadusta ja riittävyydestä 

pitää huolen omatoimisesti 
ja vastuullisesti myytävien 
tuotteiden laadusta ja riit-
tävyydestä 

toimii astiahuollon tehtä-
vissä ja siistii työ- ja as-
tiahuollon tilat 

toimii astiahuollon erivaiheissa 
sekä siistii työ- ja astiahuollon 
tilat 

toimii astiahuollon erivai-
heissa omatoimisesti ja ri-
peästi sekä ylläpitää työ- 
ja astiahuollon tilojen siis-
teyttä ja järjestystä työs-
kentelyaikana  

lajittelee jätteet ohjeen 
mukaan 

lajittelee jätteet omatoimisesti lajittelee jätteet omatoimi-
sesti ja huolellisesti 

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Leivontavälineiden ja lait-
teiden ja menetelmien 
käyttö 

valitsee tuotteiden valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä ja laitteita ja käyttää 
niitä sekä valmistusmene-
telmiä ohjattuna. 

valitsee tuotteiden valmistuk-
seen kuuluvia työvälineitä ja 
laitteita ja käyttää niitä sekä 
valmistusmenetelmiä ohjeen 
mukaan. 

valitsee tuotteiden valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä ja laitteita ja käyttää 
niitä sekä valmistusmene-
telmiä itsenäisesti.  

pakkaa tuotteita ja tekee 
pakkausmerkintöjä ohjat-
tuna. 

pakkaa tuotteita ja tekee pak-
kausmerkintöjä ohjeen mu-
kaan. 

pakkaa tuotteita ja tekee 
pakkausmerkintöjä itsenäi-
sesti.  

Kustannustehokas työs-
kentely 

ymmärtää hävikin merki-
tyksen kustannustehok-
kaassa työskentelyssä. 

ymmärtää hävikin merkityksen 
kustannustehokkaassa työs-
kentelyssä. 

ymmärtää hävikin merki-
tyksen kustannustehok-
kaassa työskentelyssä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Toimialan tunteminen hankkii tarvittavaa tietoa 
eri lähteistä ohjattuna. 

hankkii tarvittavaa tietoa eri 
lähteistä ohjeen mukaan. 

hankkii tarvittavaa tietoa 
eri lähteistä omatoimisesti. 
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Erityisruokavaliotuotteiden 
valmistaminen 

osaa valmistaa tavallisim-
pia erityisruoka- 
valioita ohjattuna. 

osaa valmistaa tavallisimpia 
erityisruokavalioita ohjeen mu-
kaan. 

osaa valmistaa tavallisim-
pia erityisruoka- 
valioita itsenäisesti. 

Reseptien muuntaminen suurentaa ja pienentää 
reseptejä ohjattuna 

suurentaa ja pienentää resep-
tejä ohjeen mukaan 

suurentaa ja pienentää re-
septejä itsenäisesti 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

suunnittelee työtään, 
mutta uusissa tilanteissa 
tarvitsee ohjausta 

suunnittelee oman työnsä, ja 
pystyy uusissa tilanteissa toi-
mimaan annetun ohjeen mu-
kaan 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtäviä 
ja pystyy uusissa tilan-
teissa toimimaan jousta-
vasti 

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii erilaisten ihmisten 
kanssa ja pyytää tarvitta-
essa apua muilta 

 toimii sujuvasti erilaisten ih-
misten kanssa työyhteisössä 

työskentelee vastuullisesti, 
tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa huomioon edeltävän 
ja seuraavan työvaiheen ja 
työntekijän 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

työskentelee työympäris-
tönsä työturvallisuusohjei-
den mukaisesti, ergonomi-
sessa työskentelyssä tar-
vitsee ajoittaista ohjausta. 

työskentelee ergonomisesti 
työympäristönsä työturvalli-
suusohjeiden mukaisesti. 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä työ-
turvallisuusohjeiden mu-
kaisesti ja ottaa omatoimi-
sesti huomioon työympä-
ristön riskitekijät. 

Ammattietiikka käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa leipomoalan 
ammattieettisiä toimintata-
poja (kuten omavalvonta 
ja hygieniavaatimukset) 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaan ja noudattaa 
leipomoalan ammattieettisiä 
toimintatapoja 

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen ja muuttuvien ti-
lanteiden vaatimusten mu-
kaisesti, sekä noudattaa 
leipomoalan ammattieetti-
siä toimintatapoja 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
oppimisen tasosta. 
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2.5.19.6 LUONTO- JA ERÄRUOKAILU 5 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 valmistaa luonto- ja eräolosuhteissa raaka-aineista hygieenisesti maukasta ja turvallista ruokaa 

 osaa laittaa esille ruokalajit tilanteeseen ja teemaan sopivalla tavalla hyödyntäen luonnosta saatavaa materi-
aalia 

 hallitsee kestävän kehityksen mukaisen toiminnan periaatteet työskentelyssään 

 hallitsee omavalvonnan toteutumisen eräruokailun toteuttamisessa                   

 

TUTKINNON OSA KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT  

 
Keskeiset sisällöt: 

 Ruokailutilanteisiin valmistautuminen ja esivalmistelujen tekeminen 

 Luonto- ja eräruokien valmistaminen 

 Ruokien ja muiden tarjottavien pakkaaminen, kuljettaminen ja tarjoileminen 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 Ruoka-aineiden ja juomien valitseminen 

 Tulenteko ja retkikeittimen käyttö 

 Ruoanvalmistusmenetelmien käyttö 

 Ateriakokonaisuuksien tarjoileminen 

 Hygienialainsäädännön mukainen toiminta 

 Ruoka-aineiden ja juomien valitseminen 

 Erityisruokavaliotuntemus 

 Oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
 
Opintojaksot: 

Luonto- ja eräruokailu  5 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Luonto- ja eräruokailu  5 osp  

Keskeiset sisällöt: 

Luonto- ja eräruokien valmistaminen, suunnittelu ja tarjoilu 
Hygieniamääräykset 
Pakkaus, kuljetus, raaka-aineiden hankinta 
Kestävän kehityksen periaatteet (jätehuolto) 
Ruoanvalmistuslaitteet ja välineet ja ruoanvalmistustavat luon-
nossa 
 
Oppimisympäristöt:  

Luokkaopetus, kota, laavu, retkiympäristö 
 
Toteuttamistavat:  

Yksilö- ja paritehtävät 
Ammattityö eri oppimisympäristöissä 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Pakolliset tutkinnon osat suoritettu hyväksytysti. 
 

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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: käytännön työtehtävien ja harjoitusten avulla sekä resep-
tiohjelman hallinnan avulla.  
 

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 täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ruoanvalmistustehtävissä ja asiakaspalvelutehtävissä luonto-tai eräolo-
suhteissa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa, laittaa esille ruokalistan mukaisia 
ruokia ja leivonnaisia huomioiden asiakasryhmän tarpeet. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan osoittaa vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muulla tavoin voidaan arvioida ammattietiikka  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Luonto- ja eräruokailu  5 osp  tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä luonto-tai eräolosuhteissa 
yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän esivalmistaa, valmistaa, laittaa esille ruokalistan mukaisia ruokia ja 
leivonnaisia huomioiden asiakasryhmän tarpeet.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Ruoanvalmistus ja esillelaitto luonto- ja eräolosuhteissa 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (  ) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön 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 en-
nalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  
 

ARVIOINNIN KOHDE  ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Ruokailutilanteisiin val-
mistautuminen ja esival-
mistelujen tekeminen 

valitsee opastettuna  
ruoka-aineita, ruoanvalmis-
tusvälineitä, tarjoiluastioita ja 
juomia ja  
tarvittaessa esivalmistaa  
opastettuna tarvittavia  
ruokalajeja 

valitsee tilanteeseen  
sopivia ruoka-aineita,  
ruoanvalmistusvälineitä, 
tarjoiluastioita ja juomia ja 
tarvittaessa esivalmistaa 
ohjeen mukaan tarvittavia  
ruokalajeja  

valitsee oma-aloitteisesti  
tilanteeseen sopivia ruoka- 
aineita, ruoanvalmistusväli- 
neitä, tarjoiluastioita ja juo-
mia ja tarvittaessa esival-
mistaa omatoimisesti tarvit-
tavia ruokalajeja 

valitsee ja valmistelee  
opastettuna ruokailupai- 
kan tarkastaen sen siis- 
teyden ja viihtyisyyden.  
 

valitsee ja valmistelee  
ruokailupaikan tarkastaen 
sen siisteyden ja viihtyisyy-
den, tekee oma-aloitteisesti 
tarvittavat siistimistoimet 
 

ideoi uudenlaisia toimin- 
taympäristöön sopivia pal-
velun toteuttamistapoja va-
litsee ja valmistelee ruokai-
lupaikan tarkastaen sen 
siisteyden ja viihtyisyyden 

tekee oma-aloitteisesti tar-
vittavat siistimistoimet huo-
mioon ottaen viihtyisyyttä  
lisäävän sisustamisen tai  
koristelun 

Luonto- ja eräruokien val-
mistaminen 

valmistaa opastettuna  
alueen toimintaympäristöön 
ja eri kulttuuri- 
taustaisille asiakkaille  
sopivia tarjottavia huomioon 
ottaen erityisruokavaliot  
 

valmistaa ohjeen mu- 
kaan alueen  
toimintaympäristöön ja  
eri kulttuuritaustaisille  
asiakkaille sopivia tarjotta-
via huomioon ottaen eri-
tyisruokavaliot  
 

valmistaa itsenäisesti alu-
een toimintaympäristöön ja 
eri kulttuuritaustaisille asi-
akkaille sopivia tarjottavia 
huomioon ottaen erityisruo-
kavaliot huomioi vuoden-
ajat, luonnosta ja paikalli-
sesta ympäristöstä saata-
vat raaka-aineet 

käyttää opastettuna  
luonnosta ja paikallisesta 
ympäristöstä saatavia raaka-
aineita valitsee opastettuna  
toimintaympäristöön  
sopivia tarjoilutapoja  
ja -paikkoja  
 

käyttää luonnosta ja  
paikallisesta ympäristöstä 
saatavia raaka-aineita  
valitsee itsenäisesti erilai-
sia toimintaympäristöön so-
pivia  tarjoilutapoja ja paik-
koja  
 

osaa hyödyntää alueen 
omia paikallistuotteita ja 
valmisteita valitsee oma-
aloitteisesti ja luovasti eri-
laisia toimintaympäristöön 
sopivia tarjoilutapoja ja- 
paikkoja ottamalla huomi-
oon tilanteen sekä asiak-
kaat 

Ruokien ja muiden tarjot-
tavien pakkaaminen, kul-
jettaminen ja tarjoilemi-
nen 

pakkaa, kuljettaa, lait- 
taa esille ja tarjoilee  
ohjattuna työ ryhmässä ruo-
kia tarjoilupaikan mukaan  

pakkaa, kuljettaa, laittaa 
esille ja tarjoilee ohjeen 
mukaan ruokia tarjoilupai-
kan mukaan 

pakkaa, kuljettaa, laittaa  
esille ja tarjoilee oma- 
toimisesti ruokia tarjoilu- 
paikan mukaan  

Laadukas ja kestävän ke-
hityksen mukainen toi-
minta 

siistii toisen apuna  
ruoanvalmistus- ja  
ruokailupaikan sekä  
toimittaa tarvikkeet ja  
välineet sijoituspaikkoihinsa  
 

siistii ruoanvalmis- 
tus- ja ruokailupaikan 
ohjeen mukaan sekä  
toimittaa tarvikkeet ja 
välineet sijoituspaik-
koihinsa  

siistii omatoimisesti ruo- 
anvalmistus- ja ruokailupai-
kan sekä toimittaa tarvik-
keet ja välineet sijoituspaik-
koihinsa  

lajittelee jätteet sekä  
toimii kestävän toimintatavan 
mukaan ohjeet saatuaan  
 

lajittelee jätteet ohjeen mu-
kaan sekä toimii muutoin-
kin kestävän toimintatavan 
mukaan  

lajittelee jätteet oma-aloit-
teisesti sekä toimii muu-
toinkin kestävän toimintata-
van mukaan  

ottaa vastaan asia- 
kaspalautetta ja ohjattuna 
kehittää työtään 
 

ottaa vastaan asiakaspa-
lautetta kohteliaasti ja vies-
tittää siitä eteenpäin työ- 

ottaa vastaan asiakas- 
palautetta kohteliaasti ja  
viestittää sitä eteenpäin  
työyhteisössä sekä  
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yhteisössä sekä kehittää 
työtään 
 

sen perusteella  
kehittää ruokailupalveluja  
ja työtään  

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ruoka-aineiden ja juo-
mien valitseminen  

valitsee ohjattuna erilaisiin 
luonto- ja retkitilanteisiin ja 
eri kulttuuritaustaisille asiak-
kaille sopivia ruoka-aineita ja 
juomia  

valitsee erilaisiin luonto- ja 
retkitilanteisiin ja eri kult-
tuuritaustaisille asiakkaille 
sopivia ruoka-aineita ja juo-
mia  

valitsee oma-aloitteisesti  
ja luovasti erilaisiin luon- 
to- ja retkitilanteisiin ja eri  
kulttuuritaustaisille asiak-
kaille sopivia ruoka-aineita 
ja juomia  

Tulenteko ja retkikeitti-
mien käyttö 

tekee tulen tai käyttää  
retkikeittimiä ohjatusti  
ja paloturvallisesti  

tekee tulen ja käyttää  
retkikeittimiä paloturvalli-
sesti 

tekee tulen ja käyttää retki-
keittimiä paloturvallisesti 

 

Ruoanvalmistusmenetel-
mien käyttö 

käyttää ohjattuna luonto- tai 
retkiolosuhteisiin sopivia eri- 
laisia ruoanvalmistusmene-
telmiä  
 

käyttää luonto- tai  
retkiolosuhteisiin  
sopivia erilaisia  
ruoanvalmistusmenetelmiä  
 

käyttää luonto- tai retki- 
olosuhteisiin sopivia eri- 
laisia ruoanvalmistusmene-
telmiä ja soveltaa luovasti 
ruoan valmistustapoja tilan-
teen ja paikan mukaan  

Ateriakokonaisuuksien 
tarjoileminen 
 

tarjoilee ruoat ja juomat työ-
ryhmässä siten, että palvelu-
kokonaisuudesta muodostuu 
asiakkaille elämys  

tarjoilee ruoat ja  
juomat itsenäisesti  
työryhmässä siten,  
että palveluko konaisuu-
desta muodostuu asiak-
kaille elämys 

tarjoilee työryhmässä  
ruoat ja juomat itsenäisesti, 
luovasti ja joustavasti siten, 
että palvelukokonaisuu-
desta muodostuu asiak-
kaille elämys  

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Hygienialainsäädännön 
mukainen toiminta 

toimii toimintaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti 
opastettuna 

toimii toimintaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti 
työpaikassaan 

toimii toimintaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti 
työpaikassaan ja muuttu-
vissa työympäristöissä 

Ruoka-aineiden valitse-
minen 

tietää ruoka-aineita ja niiden 
valmistusominaisuuksia 

valitsee ruoka-aineita ta-
vanomaisiin tilanteisiin ja 
tietää niiden valmistusomi-
naisuuksia 

valitsee eri tilanteisiin so-
pivia ruoka-aineita oma-
aloitteisesti ja tietää niiden 
valmistusominaisuuksia 

Erityisruokavaliotunte-
mus 

perehtyy yleisimpiin erityis-
ruokavalioihin, mutta tarvit-
see ohjausta elintarvikkeiden 
valinnassa 

tietää yleisimmät erityisruo-
kavaliot ja valitsee niiden 
edellyttämät tyypillisimmät 
elintarvikkeet 

tietää yleisimmät 
erityisruokavaliot ja valitsee 
niiden edellyttämät 
elintarvikkeet 

tarjoilee asiakkaille valmiste-
tut erityisruokavalioiden mu-
kaiset ruoka-annokset 

tarjoilee asiakkaille valmis-
tetut erityisruokavalioiden 
mukaiset ruoka-annokset 

soveltaa tietoa niin, että 
löytää asiakkaille 
joustavasti erilaisia 
vaihtoehtoja ruokailuun 

Juomien valitseminen valitsee erä- ja luontoruokai-
luun sopivia tavanomaisia 
ruokajuomia ohjattuna 

valitsee erä- ja luontoruo-
kailuun sopivia ruoka-
juomia 

valitsee erä- ja 
luontoruokailuun sopivia 
ruokajuomia ja ideoi uusia 
vaihtoehtoja asiakkaille. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tarvitsee opastusta arvioi-
dessaan omien työsuorituk-
siensa onnistumista ja kyke-
nee ottamaan vastaan pa-
lautetta  

arvioi työsuorituksiensa on-
nistumista ja kykenee otta-
maan vastaan palautetta  

arvioi työsuorituksiensa on-
nistumista ja perustelee ar-
viointiaan sekä muuttaa 
tarvittaessa työtapojaan  

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja ryhmässä ja pyytää 
tarvitessaan apua muilta 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
ryhmässä  

toimii yhteistyökykyisesti ja 
tasavertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa ja työyhtei-
sön ja ryhmän jäsenenä 

 hakee työhönsä tukea muilta 
työyhteisön jäseniltä 

toimii työssään luontevasti 
vuorovaikutuksessa työyh-
teisön jäsenien kanssa 

toimii työssään aktiivisena 
työyhteisön jäsenenä 
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Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

huomioi työssään ohjatusti 
erä-, luonto- tai retkiympäris-
tön turvallisuuden ja siihen 
vaikuttavat tekijät 

huomioi työssään ohjeen 
mukaan erä-, luonto- tai 
retkiympäristön turvallisuu-
den ja siihen vaikuttavat te-
kijät 

huomioi työssään erä-
,luonto tai retkiympäristön 
turvallisuuden ja siihen vai-
kuttavat tekijät 

 ylläpitää ohjattuna toiminta- 
ja työkykyä työssään 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään 

ylläpitää aktiivisesti toi-
minta- ja työkykyä työs-
sään 

 noudattaa omavalvontasuun-
nitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

Ammattietiikka  noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta  

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojenmukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen ja muuttuvien tilan-
teiden vaatimusten mukai-
sesti 

noudattaa sovittuja työaikoja 
sekä sopii tarvittaessa poik-
keamista 

noudattaa sovittuja työ-
aikoja sekä sopii tarvitta-
essa poikkeamista 

noudattaa sovittuja työ-
aikoja sekä sopii tarvitta-
essa poikkeamista 

toimii kestävän toimintatavan 
mukaisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti huomioiden 
työpaikan erityistoiveet 
asian suhteen 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
oppimisen tasosta. 

 

 
 
 


